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Abstrakt: 
 

Práce se zabývá napájením veřejného osvětlení obnovitelnými zdroji energie. V tomto případě 

se jedná pouze o energii slunce a větru. V první části práce jsou popsány malé obnovitelné zdroje. 

Dále jsou uvedeny různé typy akumulátorů. V dalších částech jsou popsány svítidla pro veřejné 

osvětlení a návrh osvětlovací soustavy napájené fotovoltaickým panelem a větrným motorem 

v ostrovním režimu.  

Práce obsahuje také měření intenzity osvětlení na třech různých svítidlech a pak následné 

vyhodnocení. 

 

Klíčová slova: 

Veřejné osvětlení, Obnovitelný zdroj energie, Akumulátor, Osvětlovací soustava, Fotovoltaický panel, 

Větrný motor, Intenzita osvětlení 

 

 

 

Abstract: 

My essay is engaged in supply of public lighting with renewable ressource of energy. Only the 

energy of the sun and wind, in this case. The first section describes a small renewable energy sources. 

Listed below are the different types of storage batteries. In the following sections are described the 

luminaires for public lighting and design of illuminating system, powered by photovoltaic panel and 

wind-mill engine in an island mode. 

 Essay contains also measuring of illumination level of lighting on three different luminares 

and consequential evaluation. 

 

Key words: 

Public lighting, Renewable resources of energy, Storage battery, Illuminating systém, photovoltaic 

panel, Wind-mill engine, Illumination level  



   

 
 

Seznam použitých symbolů a zkratek: 
ČEZ  České energetické závody 

E  Intenzita osvětlení      [lx] 

FV  Fotovoltaický        

I  Proud        [A] 

L  Jas        [cd/m2] 

Li-ion  Lithium-Iontové 

Li-pol  Lithium-polymerové  

M  Světlení       [lm/m2] 

NiCd  Nikl-kadmiové 

NiMH  Nikl-metalhydridové akumulátory 

P  Výkon        [W] 

Ra  Index barevného podání   

T  Teplota        [°C] 

Tc  Teplota chromatičnosti      [K] 

U  Napětí        [V] 

v  Rychlost       [m/s] 

VO  Veřejné osvětlení 

ηv  Měrný světelný výkon      [lm/W] 

Φ  Světelný tok       [lm]   
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1. Úvod:  
 

Tato práce se zabývá problematikou veřejného osvětlení. VO odebírá ze sítě velké množství 

energie. Je to energeticky náročné. Proto se v dnešní době začíná používat VO doplněné 

o fotovoltaický panel nebo v kombinaci s větrným motorem. Konkrétně v této práci se zabývám 

ostrovně napájeným osvětlením fotovoltaickými články a větrnými motory. Energie v těchto 

osvětleních je akumulována v akumulátoru, a kvůli co nejvyšší úspornosti jak akumulátoru, tak 

alternativních zdrojů energie  je potřeba zvolit co nejefektivnější osvětlení. Postupně tedy rozebírám 

jednotlivé oblasti, které je potřeba k vytvoření těchto ostrovních osvětlení prozkoumat. 

První zkoumanou oblast tvořily alternativní zdroje energie, kde se zajímám o energii větru, 

energii slunce, energii vody a také energii biomasy. Druhou zkoumanou oblastí byly akumulátory. 

Konkrétními typy akumulátorů jsou elektrochemické, olověné, niklové a li-ion. (Usoudil jsem), že 

ideální akumulátory pro ostrovní osvětlení jsou li-ion, protože mají nejvyšší kapacitu na hmotnost, 

nejdelší životnost a nemají paměťový efekt. Poslední zkoumanou oblastí byly samotné světelné zdroje. 

Možností světelných zdrojů jsou velká množství, avšak pokud vezmeme v potaz kritérium, co nejvyšší 

účinnosti přeměny elektrické energie na světelnou zůstávají nám pouze dva nejideálnější zdroje světla. 

Prvním z nich je LED dioda, která má do budoucna potenciál zvyšující se účinnosti a už dnešní 

vyráběné LED diody mají největší účinnost ze všech dostupných svítidel. Jako druhý zdroj je pak 

halogenidová výbojka.  
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2. Malé obnovitelné zdroje elektrické energie 
 

Základními zdroji elektrické energie jsou vodní elektrárny, sluneční fotovoltaické elektrárny, 

větrné elektrárny a spalování biomasy. Obnovitelné zdroje energie, jak už sám termín napovídá, jsou 

energetické zdroje, které jsou člověku v přírodě volně k dispozici a jejich zásoba je z lidského pohledu 

nevyčerpatelná, nebo se obnovuje v časových měřítcích srovnatelných s jejich využíváním – na rozdíl 

od tradičních fosilních či jaderných energetických zdrojů, jež se vytvářely v rozpětí několika 

geologických období, ale mohou být vyčerpány během několika desetiletí až staletí. V roce 2006 

pocházelo asi 18 % celosvětově vyprodukované energie ze zdrojů, označovaných jako obnovitelné. 

Většina z toho (13 % celkové spotřeby) pochází z tradiční biomasy (především pálení dřeva). Vodní 

energie, poskytující 3 % celkové spotřeby primární energie, byla druhým největším obnovitelným 

zdrojem. Moderní technologie, využívající geotermální energie, větrná energie, sluneční energie 

a oceánská energie dohromady poskytovaly asi 0,8 % z celkové výroby. 

V březnu roku 2007 se představitelé Evropské unie dohodli, že v roce 2020 má být 20 % 

energie členských států vyráběno z obnovitelných zdrojů, aby se omezily emise oxidu uhličitého, který 

je považován za původce globálního oteplování. Investování do obnovitelné energie si v roce 2005 

vyžádalo náklady ve výši 80 miliard amerických dolarů a v následujícím roce náklady ve výši 100 

miliard amerických dolarů. [1] 

 

 

Tabulka 1.  Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v zařízeních Skupiny ČEZ v ČR (v GWh) 
 

     

Rok 

2007 

Rok 

2008 

Rok 

2009 

Vodní, sluneční a větrné elektrárny 1663 1548 2104 

Spalování biomasy 249 327 327 

Obnovitelné zdroje energie celkem 1912 1875 2431 

Spalování biomasy Skupinou ČEZ v ČR (tuny) 241 269 347 010 363 279 

 

2.1 Energie slunce 
Je to asi jediný obnovitelný zdroj elektrické energie, který by v případě nutnosti dokázal 

pokrýt veškerou potřebu energie. Z hlediska životního prostředí je získávání elektrické energie přímo 

ze slunečního záření nejčistším a nejšetrnějším způsobem její výroby. Celková doba slunečního svitu 

(bez oblačnosti) je u nás od 1400 do 1700 hod/rok. Energie dopadající kolmo na 1 m
2
 plochy je 800 až 

1300 Wh. Slunce ročně vyzáří k Zemi asi 900 biliard kilowatthodin. To je asi 10 000krát víc energie, 
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než v současnosti potřebuje celá naše planeta. Zde můžeme vidět, že při dobré účinnosti solárního 

systému můžeme získat z poměrně malé plochy poměrně velký výkon. Slunce za jednu sekundu 

vyrobí tolik energie, že by lidstvu při současné spotřebě vydržela na jeden milion let. 

 Přeměnit sluneční záření na elektřinu můžeme (získávat) přímo, (a to) pomocí fotovoltaických 

panelů, anebo nepřímo pomocí větrných a vodních elektráren a také tepelných elektráren spalujících 

biomasu či bioplyn. [1] 

 

V našich podmínkách se využívá solární energie aktivními a pasívními systémy: 

 

 

Obrázek 1. Solární systémy[14] 
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Obrázek 3. Solární elektrárna 

2.2 Energie větru 
Dalším obnovitelným zdrojem energie je větrná energie. Vítr je jedním z nejdéle využívaných 

obnovitelných zdrojů energie v historii lidstva. Už kdysi dávno se využívala síla větru k pohánění 

větrných mlýnů. Přeměna elektřiny je poměrně snadná, 

jinak je tomu například u biomasy. V současné době se 

používá zejména pro výrobu elektřiny pomocí větrných 

elektráren. Současné využití energie větru je vzhledem k 

nedostupnosti údajů o výrobě v jednotlivých větrných 

elektrárnách odhadována na 4 GWh za rok s tím, že byly 

brány v úvahu pouze větrné elektrárny, které byly v 

provozu (cca 5,7 MW).  

Až 13% celkové spotřeby elektrické energie by 

v roce 2020 mělo pocházet z větrné energie.  

Vítr je určen dvěma veličinami, rychlostí a směrem. 

 

 
 

Obrázek 4. Větrná elektrárna[18] 
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Rozdělení větrných elektráren: 
 

 podle výkonu VE: 

malé - do 20 kW 

střední - nad 20 do 50 kW 

velké - nad 50 kW 

 podle koncepce VE 

zařízení s vertikální osou rotace 

zařízení s horizontální osou rotace 

 

 podle řešení VE 

  větrné elektrárny s vrtulí 

větrné elektrárny s lopatkovými koly 

 

2.3 Energie vody 
Voda patří k nevyčerpatelným obnovitelným zdrojům energie. Energie vody je historicky 

nejstarším využívaným zdrojem energie a využívá se zejména k výrobě elektrické energie. Je 

využívána už od starověku, kde se používala nejdříve k dopravě (splavování lodí a vorů po proudu 

řek), poté k pohonu mechanismu (mlýnů, čerpadel). První vodní elektrárna, jak ji dnes známe, byla 

postavena roku 1882 v Appletonu ve Wisconsinu (USA). Výroba elektřiny má dnes největší využití 

vodní energie. Nejvyšší podíl produkce elektřiny z vodní energie má Norsko (99,5 %). V zeměpisných 

podmínkách ČR bohužel nemůžeme využít všechny "druhy" vodní energie. ČR je odepřena možnost 

získávat energii z moří pomocí různých typů elektráren jako je například vlnová či přílivová 

elektrárna.  

Malá vodní elektrárna je elektrárna s instalovaným výkonem do 10 MW, využívající vodní 

energii pro výrobu elektrické energie. 

 

Malé vodní elektrárny je v zásadě možno rozdělit na: 

• Průtočné MVE – bez akumulace vody, využívající přirozený průtok až do maximální hltnosti turbín. 

• Zádržné MVE (akumulační) – s přirozenou nebo umělou akumulací, se schopností odběru vody 

podle potřeby energie po určitý čas. 

 

Z hlediska velikosti spádu se MVE dělí na: 

• nízkotlaké (se spádem do 20 m) 

• středotlaké (se spádem do 100 m)  

• vysokotlaké (se spádem nad 100 m) 
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2.4 Tepelná energie vody: 
Tepelnou energii vody lze využít v tzv.: Elektrárnach OTEC (Ocean Thermal Energy 

Conversion). 

Oceán v sobě skrývá velké množství energie získané ze slunečního záření. Jsou to právě dvě 

třetiny zemského povrchu, které jsou pokryty oceánem. Dokud budou existovat oceány a na Zemi 

budou dopadat sluneční paprsky, bude tato zásoba energie prakticky nevyčerpatelná. Získávání energie 

z oceánů je ekologické, protože se jako zdroj energie používá mořská voda. U této přeměny je 

produkováno zanedbatelně nízké množství emisí. 

Postupně bude přibývat těchto elektráren. Do roku 2013 má vzniknout mořská termální 

elektrárna typu OTEC, která by měla být vybudována u pobřeží Havaje. Elektrárna by měla mít výkon 

10 MW a do budoucna by výkony měly dosahovat až 100 MW. 

Elektrárna OTEC je „mořským“ ekvivalentem geotermální elektrárny. Principem je využívání 

rozdílů teplot mezi studenou vodou v hloubce a teplejší vodou při hladině. Princip provozu 

geotermální elektrárny je opačný. Funguje to následovně tak, že teplá povrchová voda zahřívá 

pracovní médium s nízkým bodem varu (amoniak). Vzniklý plyn roztáčí generátor, který vyrábí 

elektrickou energii. Plyn je poté ochlazen studenou vodou a kondenzuje zpět na kapalinu.  

 
 

 
Obrázek 5. OTEC elektrárna na lodi [17] 
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2.5 Energie biomasy 
Biomasa je látka biologického původu, která zahrnuje rostlinnou biomasu pěstovanou v půdě 

a vodě, živočišnou biomasu, produkci organického původu a organické odpady. Energii z biomasy lze 

z energetického hlediska získávat: - přímo – tzn.: spalováním 

- nepřímo – výrobou paliv a zpracováním na plynné či 

kapalné produkty. 

 Pro výrobu elektřiny z biomasy se používá stejný princip jako u většiny klasických elektráren. 

 

V podmínkách České republiky představují biomasu zejména: 

a) dřevní odpady – štěpky, piliny, hobliny, kůra, větve a pařezy, 

b) nedřevní fotomasa – zelená biomasa, obilná a řepková sláma, energetické plodiny (tzv. nová 

biomasa), 

c) průmyslové a komunální odpady rostlinného původu – např. papírenské odpady, 

d) produkty živočišné výroby – kejda, chlévská mrva, 

e) čistírenské kaly, skládky odpadů, tříděný komunální odpad, 

f) kapalná biopaliva. [2] 

 

Obrázek 6. Plantáže s energetickými rostlinami – vlevo Šťovík, nahoře chrastice rákosovitá[2] 
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Obrázek 7. Elektrárna na biomasu[2] 

 
 

3. Akumulátory 
 

Nejdůležitější pojmy akumulátorů: 

 

a) Kapacita akumulátorů je udávaná nejčastěji v miliampérhodinách (mAh). Když máme údaj 

1000 mAh, tak to znamená, že akumulátor může dodávat proud 1000 mAh po dobu jedné 

hodiny nebo 200 mAh po dobu pěti hodin. Tužkové články dnes dosahují kapacity 2200 mAh 

a například lithiové baterie v noteboocích můžou dosahovat více než 6000 mAh. 

 

b) Samovybíjení probíhá u všech akumulátorů, ale u každého akumulátoru se jeho doba liší. 

Samovybíjení je způsobeno vnitřním paralelním odporem. Nově se vyvíjí Ni-Mh s velmi 

nízkým samovybíjením ReCyko. Výrobci uvádějí, že po jednom roce nečinnosti klesne 

vlivem samovybíjení jejich kapacita pouze na 80%. U Li-ion a Li-pol akumulátorů je také 

velice malé samovybíjení a to v kombinaci s nízkou hmotností v poměru kapacita / rozměr, se 

jim klade velká budoucnost 

 

c) Poměrný nabíjecí/vybíjecí proud jsou hodnoty maximálního nabíjecího / vybíjecího proudu 

akumulátoru. Pojem poměrný je zde zaveden proto, že se vyjadřuje v násobku kapacity 

akumulátoru. Kapacita akumulátoru se udává v jednotkách Ah a nabíjecí / vybíjecí proud 

pouze v A. Násobek nabíjecího / vybíjecího vyjadřujeme v bezrozměrné jednotce C, například 

akumulátor o kapacitě 1 Ah, který má poměrný nabíjecí / vybíjecí proud 3 C, můžeme nabíjet 

/ vybíjet 3 A. 
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d) Impedance neboli vnitřní odpor je závislý na chemickém složení akumulátoru a jeho 

hodnota je proto u jednotlivých typů odlišná. 

 

e) Paměťový efekt se projevuje hlavně u Ni baterii, především tedy u Ni-Cd a Ni-Mh. U Ni-Cd 

baterií musí dojít u každého cyklu k úplnému vybití, jinak se sníží kapacita akumulátoru.      

Ni-Mh musíme udržovat pokud možno v nabitém stavu a jednou za čas je párkrát úplně nabít 

a vybít, tzv.: naformátovat, jinak také hrozí snížení kapacity. Akumulátory si tedy pamatují 

svou zmenšující se kapacitu, proto název paměťový efekt. 

 

3.1 Elektrochemické akumulátory 
Využívá se chemická reakce pro akumulaci elektrické energie.  

 

3.1.1 Olověné akumulátory 
Olověný akumulátor je galvanický článek s elektrodami na bázi olova, jehož elektrolytem je 

kyselina sírová. Olověné akumulátory jsou nejpoužívanějším sekundárním elektrochemickým zdrojem 

energie. Vyrábějí se v kapacitách řádově od 1 do 10 000 Ah. Hlavními výhodami je dobře zvládnutá 

technologie výroby, relativně nízká cena a vysoký výkon – např. pro startování automobilu by se jiné 

články než olověné použít prakticky nedaly. Elektrolyt-vodou zředěná kyselina sírová ve formě 

roztoku nebo gelu. 

 

Elektrolyt-elektrolytem je vodou zředěná kyselina sírová, která disociuje na síranové ionty se 

záporným elektrickým nábojem a vodíkové ionty s kladným elektrickým nábojem, převážně 

 

do 1. Stupně H2SO4 →  HSO4
- + H+ 

a zčásti až do 2. stupně: H2SO4 →SO4
2- + 2H+   

 

Ionty rozštěpené kyseliny sírové reagují při vybíjení s aktivními materiály elektrod.  

 

Rovnice pro vybíjení:   Pb + 2H2SO4 + PbO2 → PbSO4 + 2H2O + PbSO4  

Rovnice pro nabíjení: probíhá opačně [3] 

 

3.1.2 Niklové akumulátory 
 Mají větší hmotnost, mohou se nabíjet rychle a mohou dodávat trvale velký proud. 
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3.1.2.1 Nikl-kadmiové akumulátory (NiCd) 
Jako první se začaly používat v mobilní technice a používají se dodnes. Díky malému odporu 

a relativně nízké ceně jsou v této oblasti nejvíce rozšířeny. Výhodou malého vnitřního odporu je i to, 

že mohou být nabíjeny také velkým proudem a nabíjecí čas tím může být kratší. Nevýhodou je, že se 

musí vybít úplně při každém nabití, jinak se tvoří paměťový efekt. Další nevýhoda je malá kapacita 

(2,4 Ah). Nabíjí se na jmenovité napětí 1,2V, což je v dnešní době již zastaralá technologie. [15] 

 

Obrázek 8. Vybíjecí křivka článku NiCd [5] 
 

3.1.2.2 Nikl-metalhydridové akumulátory (NiMH)  
Liší se od předchozího akumulátoru kapacitou (cca o 40%). Při stejné velikosti mohou mít tyto 

baterie dvojnásobnou kapacitu (až 5Ah). Používají se spíše pro nenáročné proudové odběry (mobilní 

telefony, přenosné počítače). Jejich životnost je 500-600 cyklů. Ve srovnání s NiCd mají menší 

paměťový efekt. Na trhu se objevují nové typy akumulátorů, u kterých je životnost kolem 1000 cyklů. 

Je nutné během roku články minimálně 3x nabít, aby nedošlo ke znehodnocení elektrod. [15] 

 

 

Obrázek 9. Vybíjecí křivka článku NiMH [5] 
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3.1.3 Lithium-Iontové (Li-ion) 
Li-ion je druh nabíjecí baterie, která se běžně používá ve spotřebitelské elektronice. 

V současné době je to asi nejvíce používaný typ akumulátoru. Napětí jednoho článku je 3,6V a nabíjí 

se na 4,2V. Mají malý samovybíjecí efekt a prakticky žádný paměťový efekt. Výhodou je malá 

hmotnost. Nevýhodou je, že při přetížení nebo zkratu hrozí možnost výbuchu. [15] 

3.1.4 Lithium-polymerové (Li-pol) 
 

Lithium-polymerové akumulátory jsou elektrochemické články, které využívají tuhý elektrolyt 

tvořený vrstvou speciálního polymeru. To umožňuje vyrábět články libovolného tvaru včetně 

hranatých (prizmatických) a zmenšit tak velikost baterie. 

 V dnešní době jsou to nové druhy elektrochemických článků a zároveň nejmodernější zdroj 

energie. Používají se prakticky všude, od telefonů přes kamery a fotoaparáty až po notebooky a další 

přenosná zařízení. Další využití je u malých letadýlek s elektromotorem - velká proudová zatížitelnost, 

malá hmotnost. 

Výhodou je tvar (hranol), dále malá hmotnost, vysoká kapacita a velmi malé samovybíjení. 

Nevýhodou je nutnost používání elektronické ochrany jednotlivých článku při nabíjení a vybíjení. [15] 
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4.  Světelné zdroje a svítidla pro VO 

Základní pojmy: 
 

Intenzita osvětlení E, (lx) 

 

. S
E

Φ
=

 (lx; lm, m2 )    dopadající tok    (1) 

2r

I
E =

 (lx; cd, m)     čtvercový zákon (bodový zdroj)  (2) 

 

Svítivost 

Ω

Φ
=I  (cd;lm,sr)         (9) 

 

Světelný tok Φ,Φ,Φ,Φ, (lm) 

Ω⋅=Φ I    (lm; cd, sr)        (4) 

 

 

Jas L, (cd/m2) 

αcosd

d

⋅
=

S

I
L  (cd/m2; cd, m2 )        (5) 

 

Světlení M (lm/m2) 

   S
M

Φ
=

  (lm/m2; lm, m2)   odražený tok    (6) 

  LM ⋅= π   (lm/m2; cd/m2)   dokonalý rozptylovač   (7) 

  
  Měrný světelný výkon ηv, [lm·W-1] 
 
 Udává účinnost přeměny elektrické energie na světlo ve zdroji světla. 

  P
v

Φ
=η

  (lm·W-1;lm;W)        (8) 
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Rozdělení světelných zdrojů: 

 

 
Obrázek 10. Rozdělení světelných zdrojů [6] 

 

4.1 Teplotní zdroje světla 

4.1.1 Klasická žárovka 
První uhlíkové žárovky měly měrný výkon 1,7 lm/W (Dnes 10 -15  lm/W). Život žárovky je 

1000 hodin, což je docela krátká doba. Mají vysoký index podání barev – Ra=100. Ve veřejných 

osvětleních se prakticky nepoužívají. Dnes už bývají nahrazovány halogenovými žárovkami, 

kompaktními zářivkami nebo LED diodami. [6] 

 

Obrázek 11. Klasická žárovka [19] 
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4.1.2 Halogenové žárovky 
Je to speciální druh žárovky, u které se dosahuje vyšší teploty vlákna. Mají o 20% vyšší 

účinnost než klasické žárovky, tzn. dvakrát delší životnost. Měrný výkon je o cca 100% vyšší než 

u standartní žárovky. Halogenové žárovky mají bílé světlo, s teplotou chromatičností 3000 K. Index 

barevného podání mají stejný jako klasické žárovky – Ra=100. Jejich měrný výkon je 20 lm/W 

a životnost je kolem 2000 hodin. [6] 

 

 

 R…je volný radikál halového prvku 

4.2 Výbojové zdroje světla 
Výbojové zdroje světla jsou založeny na principu elektrického výboje v plynech nebo párách 

pevných látek, většinou kovů. 

 

4.2.1 Nízkotlaké výbojky 

4.2.1.1 Lineární zářivky 
Zářivky jsou nízkotlaké rtuťové výbojky, které vyzařují hlavně v ultrafialové oblasti záření, 

kde se pomocí luminoforu transformuje ve viditelné záření. Mají vysoký měrný výkon. Zářivka 

spotřebuje jen pětinu elektrického proudu v porovnání se žárovkou, takže je z ekonomického hlediska 

velice výhodná. Životnost zářivek je velmi ovlivněna počtem zapnutí, proto se zářivky nedoporučují 

tam, kde dochází k častému zapínání a vypínání. Lineární zářivky mají dobu života kolem 12 000 

hodin (a to s klasickým předřadníkem) a 18 000 hodin (s elektronickým předřadníkem). Měrný výkon 

někdy může převyšovat 100 lm.W-1, při indexu podání barev přesahujícím hodnotu Ra = 80. Zářivky 

se používají zejména v osvětlování pěších zón, podchodů, zastávek MHD, někdy i menších 

komunikací. [6] 
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Obrázek 12.: Vnitřní zapojení lineární zářivky[20] 

 

 Graf 1.: Závislost světelného toku na době svícení u tří různých lineárních zářivek [20] 

4.2.1.2 Kompaktní zářivky 
 Vyrábějí světlo na stejném principu jako zářivky. 

 

Rozdělujeme je do tří skupin: 

a) kompaktní zářivky jako úsporná alternativa žárovek  

b) kompaktní zářivky pro zvlášť malá svítidla  

c) kompaktní zářivky jako zmenšená alternativa lineárních zářivek  

 

Střední život zářivek je 12 000 hodin. Měrný výkon je v porovnání s běžnými typy žárovek 

přibližně pětinásobně vyšší. Kompaktní zářivky s elektronickým předřadníkem zabezpečují vysoký 

komfort (okamžitý start bez přeblikání, odolnost proti častému spínání, delší doba života). [6] 
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4.2.1.3 Nízkotlaké sodíkové výbojky: 
Mají nižší index barevného podání než vysokotlaké sodíkové výbojky. Není nutná přeměna 

ultrafialového záření na viditelné světlo, tak jak je to nezbytné u rtuťového výboje. Výbojová trubice 

sodíkových výbojek má kruhový průřez a ohýbá se do tvaru písmena U nebo W. Vysoký měrný výkon 

130 až 250 lm /W-1. Není možné rozlišovat barvy, takže Ra se rovná nule. Život výbojky dosahuje až 

24 000 h.  

Díky velmi špatnému podání barev se osvětlují jenom výpadkové silnice a dálnice. [6] 

 

 

 

Obrázek 13. Nízkotlaká sodíková výbojka[8] 
 

4.2.2 Vysokotlaké výbojky 

4.2.2.1 Vysokotlaké rtuťové výbojky: 
 Hlavní část světla u těchto světelných zdrojů vzniká ve rtuťovém výboji při tlaku, který je 

vyšší než 100 kPa. Vztahuje se to na výbojky s čirou vnější baňkou i s baňkou pokrytou luminoforem, 

v nichž část světla vzniká ve výboji a část ve vrstvě luminoforu vybuzeného ultrafialovým zářením 

výboje.  

Hlavní elektrody tvoří wolframový drát, který je pokrytý emisní vrstvou kysličníku 

barya, stroncia a vápníku. Světlo vysokotlaké rtuťové výbojky je modrobílé a modrozelené a vyzařuje 

do viditelné oblasti asi 15% přivedené energie.  

K ustálení výboje rtuťových výbojek dojde asi až po 3 – 5 minutách. K opětovnému 

znovuzapálení dojde po přerušení výboje až po 7 minutách. Index barevného podání výbojek Ra = 50 

a měrný výkon 40 až 70 lm.W-1. [7] 
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Obrázek 14. Různé druhy vysokotlakých rtuťových výbojek [6] 
   

Výhody: 

 dlouhá životnost 12 000 až 16 000 h  

 dobrá stabilita světelného toku po dobu života 

 dobrá spolehlivost, která je daná jednoduchým schématem zapojení 

 velmi malý vliv okolní teploty na parametry výbojky 

 nízká cena 

 

Nevýhody: 

 v porovnání s moderními výbojovými zdroji mají poměrně malou účinnost, především 

u výbojek s malými příkony 

 horší podání barev 

 zapnutí výbojky je možno až po vychladnutí 

 

Jejich využití ve veřejném osvětlení už poměrně klesá a nahrazují se účinnějšími halogenovými 

anebo vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Můžeme je použít k osvětlování pěších zón, zahrad, 

parků, nákupních pasáží a veřejných  prostorů. [7] 

4.2.2.2 Vysokotlaké sodíkové výbojky: 
Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou světelné zdroje, v nichž světlo vzniká hlavně zářením 

sodíkových par s pracovním tlakem v rozmezí 3 až 60 kPa. Doba života je až 28 000 h. Vyrábí se 

ve výkonových řadách od 50 do 600 W. Měrný výkon 150 lm / W-1. Periodické zhasínání výbojky 

znamená ukončení jejího života, a proto je třeba vyměnit ji za novou.  
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Obrázek 15. Závislost měrného výkonu na tlaku sodíkových par [8] 
 

1 – nízkotlaké sodíkové výbojky 

2 – vysokotlaké sodíkové výbojky standardní 

3 – vysokotlaké sodíkové výbojky se zlepšeným podáním barev Ra = 60 

4 – vysokotlaké sodíkové výbojky s vynikajícím podáním barev Ra je větší než 80 

 

 

Obrázek 16. Konstrukce vysokotlaké sodíkové výbojky [8] 
 

Výbojky mají ve VO univerzální použití, jsou vhodné pro osvětlování různých komunikací, pěších zón 

i osvětlování fasád objektů. [8] 
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4.2.2.3 Halogenidové výbojky: 
Viditelné záření vzniká v párách rtuti, ale hlavně také zářením produktů halogenidů. Mají 

vysoký index barevného podání Ra = 70 až 90 a měrný výkon 60 až 110 lm.W-1. Halogenidové 

výbojky můžou pracovat při venkovních teplotách od – 20 až do + 60 °C. Doba jejich života je až 

15 000 hod. Vyrábějí se ve výkonových řadách od 35 W do 2 000 W. Ve VO se prakticky nepoužívají, 

vzhledem k náročné technologii výroby jsou velmi drahé. Můžeme je použít při osvětlování velkých 

prostranství, osvěcování objektů a pro speciální účely. [6] 

 

4.2.3 Ostatní zdroje světla 

4.2.3.1 Indukční výbojky: 
Tyto svítidla lze právem považovat za světelný zdroj třetí generace nebo světelný zdroj 

budoucnosti. Díky bezelektrodové konstrukci je u těchto svítidel dosaženo extrémně dlouhého života. 

Výrobci uvádějí kolem 60 000 a více hodin. Měrný výkon se blíží k hodnotě 100 lm/W, při velmi 

dobrém podání barev Ra > 

80. K dalším výhodám patří 

zejména okamžitý start i 

znovuzapálení, dobrá stabilita 

světelného toku v průběhu 

života a malý vliv kolísání 

napájecího napětí na světelný 

tok. [6] 

 

 

 

  

O
Obrázek 17. Indukční výbojka [6]   

Princip: 

Do baňky tvaru hrušky je zatavena z jedné strany otevřená trubice, do níž je vloženo feritové 

jádro, kde je indukční cívka napájená proudem o frekvenci 2,65 MHz. Zdrojem je v podstatě 

vysokofrekvenční generátor doplněný o speciální obvod, který má za úkol do 5 s odpojit vadnou 

výbojku. Výbojky jsou konstruovány na napětí 200, až 240 V. Mají extrémní dobu života díky 

bezelektrodové konstrukci, podle údajů výrobce až 60 000 h, a to při velmi dobré stabilitě světelného 

toku v průběhu svícení. Výbojky se vyrábí s příkonem 55 W a 85 W s účinností asi 65 lm.W-1 a 70 

lm.W-1 při Ra větší nebo rovno 80. Doba náběhu 0,5 s, doba znovuzapálení je rovněž asi 0,5 s. 

Výhodou těchto výbojek je jejich konstantní světelný tok v širokém teplotním rozsahu. [6] 
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4.2.3.2 Sirné výbojky: 
Dalším bezelektrodovým zdrojem je tzv. sirná výbojka, která je založená na záření 

generovaného vybuzenými párami síry. Mají vynikající účinnost až 130 lm/W-1 a velmi dobrý index 

podání barev Ra=85. Náběh výbojky trvá několik desítek sekund i za nízkých teplot. Dosahují velmi 

dobré životnosti až 60 000 h.  

 

4.2.3.3 LED diody 
Zkratka LED pochází z anglického „Light Emitting Diodes“. Světelná dioda se skládá z více 

polovodičových vrstev materiálů. Při průchodu proudu diodou v propustném směru dochází v aktivní 

vrstvě k vývinu světla. Na rozdíl od žárovek, které vyzařují spojité spektrum (bílé světlo) emitují LED 

světlo určité barvy, které jsou vyzařovány pouze na některé vlnové délce. Barva vyzařovaného světla 

(vlnová délka) závisí na použitém materiálu. Od modré až po červenou. 

 

Vytvoření bílého světla: 

Vytvoření bílého světla dosáhneme sloučením tři barevných diod (Červené, zelené a modré), 

nebo použijeme záření modré diody ke stimulaci sekundární fluorescence vhodně zvoleného typu 

fosforu (luminoforu). Primární modré světlo diody smícháme se žlutým světlem, které emituje fosfor, 

čímž vznikne světlo, které je okem vnímáno jako bílé. Tímto způsobem lze dosáhnout indexu 

barevného podání Ra ≈ 80. 

 

Obrázek 18. Dva způsoby vytvoření bílého světla [9] 
 

Výhody LED: 

 velmi dlouhá životnost teoreticky až 100.000 h 

 odolnost proti nárazům 

 barvy – není třeba používat filtry pro různé barvy 

 malá velikost a hmotnost 
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 nízké provozní napětí – bezpečnost 

 okamžitý start a restart – možnost blikání 

 možnost stmívání 

 jsou ekologické - neobsahují rtuť 

 nízký počet předčasných výpadků 

Nevýhody LED: 

 napájecí zdroj 

 cena 

 světelný výkon 

Historie vývoje LED: 

 

 

Graf 1. Vývoj různých barev LED [9] 
      

 

 

Obrázek 19. Konstrukce LED  [9] 
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Klasické LED se vyrábějí v řadách od 25 – 100 mW. Dalšími druhy jsou Power LED a ty se 

vyrábějí až do 5 W. Ve VO se prakticky ještě nepoužívají, pouze výjimečně například na osvětlení 

parku, apod. Většinou se používají v kancelářích, občas také u komunikací viz. Obr. 13 [9] 

 

 

Obrázek 20. CityWing - exteriérové svítidlo pro komunikace [9] 
   

4.3 Svítidla VO 
Jsou to veškeré přístroje, které tvoří základní prvky osvětlovacích soustav. Skládají se z části 

světelně činných a částí konstrukčních. Části světelně činné slouží ke změně rozložení světelného 

toku, k rozptylu toku, k zábraně oslnění, snížení jasu, popřípadě ke změně spektrálního rozložení 

světla. Části konstrukčního svítidla slouží k upevnění zdroje, k upevnění světelně činných částí, ke 

krytí zdrojů i světelně činných částí před vniknutím cizích předmětů a vody, musí vyhovovat 

z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím. Svítidla musí splňovat podmínky 

jednoduché a snadné montáže, jednoduché údržby, dlouhého života a spolehlivosti. Kromě svítidel se 

ve světelné technice používají světlomety, které se od svítidel liší tím, že vyzařují směrově 

soustředěný svazek paprsků a používají se k osvětlování z velkých vzdáleností. [6] 

 

4.3.1 Požadavky na svítidla VO 
a) světelně technické vlastnosti 

 světelná účinnost by měla být vysoká (80-85%) 

 svítidlo musí usměrnit světlo do námi požadovaných směrů 

 stálost světelně technických vlastností 

 

b) konstrukční řešení 

 jednoduchá montáž 

 přístup ke světelnému zdroji, svorkovnici, předřadníku 

 život svítidla je posuzován podle doby stálosti světelně-technických vlastností 

 

c) tvarové a barevné řešení 

 možnost vhodného použití pro motoristické komunikace 
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 možnost vhodného použití pro pěší zóny 

 tvary svítidel by neměly podléhat krátkodobým módním vlivům  [6] 

 

Pro návrh osvětlení platí tato obecná kritéria: 

 dostatečná úroveň osvětlení, 

 přiměřené rozložení jasů ploch v zorném poli, 

 výhodný převažující směr osvětlení a stínivost, 

 omezení oslnění, 

 vhodné spektrální složení světla a přiměřené podání barev. [10] 

 

4.3.2 Třídění svítidel podle rozdělení světelného toku 

 

přímé  převážně přímé  smíšené  převážně nepřímé     nepřímé 

 

 

Třída rozložení svět. toku  Svítidlo Rozdělení světelného toku v % toku svítidla 

do dolního poloprostoru do horního poloprostoru 

I přímé nad 80 do 20 

II převážně přímé 60 až 80 40 až 20 

III smíšené 40 až 60 60 až 40 

IV převážně nepřímé 20 až 40 80 až 60 

V nepřímé do 20 nad 80 

Obrázek 21. Rozdělení svítidel podle rozložení jejich světelného toku [10] 
 



   

 
24 

 

Faktory, které mají vliv na osvětlení - vlastnosti světelného zdroje: 

 

Barevné podání – Je kvalita vjemu barev ve světle z umělých zdrojů, popisuje se pomocí indexu 

podání barev. 

 

Index podání barev Ra - Každý světelný zdroj by měl podávat svým světelným tokem barvy okolí 

věrohodně, jak je známe u přirozeného světla nebo od světla žárovek. Udává srovnatelnost barevného 

podání při osvětlení zvoleným světelným zdrojem s normalizovaným denním světlem. Maximální 

hodnota je 100 (u žárovek). Jestliže je index podání barev vyšší než 50, znamená to přijatelné barevné 

podání. Podle normy ČSN 360450 se barevné podání uvádí ve třídách 1 až 5. Velmi vysoké a vysoké 

požadavky na podání barev představují třídy 1 a 2, střední 3, přijatelná 4, malé 5. 

 

Teplota chromatičnosti (teplota barvy), Tc - je označována ekvivalentní teplota tzv. černého zářiče, 

při které je spektrální složení záření těchto dvou zdrojů blízké. Zvýší-li se teplota absolutně černého 

tělesa, zvýší se podíl modré části vyzařovaného spektra a sníží se jeho červený podíl. Například 

žárovka s teple bílým světlem má např. teplotu chromatičnosti 2700 K, zatímco zářivka se světlem 

podobným dennímu má teplotu chromatičnosti 6000 K. [10] 

 

Tabulka 2. Třídění zdrojů podle teploty chromatičnosti [10] 
 
Skupina Rozsah teplot 

chromatičnosti 

[K] 

Barevný tón 

světla 

Typ světelného zdroje 

3 < 3 300 teplo bílé žárovky, halogenové žárovky, vysokotlaké sodíkové 

výbojky, halogenidové výbojky 

2 3 300 - 5 300 bílé žárovky, rtuťové výbojky s luminoforem, halogenidové 

výbojky 

1 > 5 300 denní žárovky, rtuťové výbojky čiré, halogenidové výbojky 
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5. Návrh osvětlovací soustavy napájené fotovoltaickým 

panelem a větrným motorem v ostrovním režimu 

Osvětlovací soustava se skládá z fotovoltaických článků, větrné elektrárny, regulátoru, akumulátoru 

a svítidla. 

5.1 Fotovoltaický článek, FV panel, FV pole 

Fotovoltaický článek je základní stavební prvek fotovoltaických systémů. Probíhá v něm 

fotovoltaický jev, tedy jev přímé přeměny světla na elektrickou energii. Napětí fotovoltaického článku 

je dáno použitým materiálem. Pro získání využitelného napětí, je potřeba spojovat články do série. 

Napětí jednotlivých článků je přibližně 0,5 V (u křemíkových je to přibližně 0,6 V) zpravidla je to 36 

nebo 72 článků, které dodávají 18 nebo 36 V. Poskládáním FV článku tvoří FV panely a více FV 

panelů tvoří FV pole.  

 

Obrázek 22. Solární FV článek, solární FV panel, solární FV pole [11] 

5.1.1 Možná zapojení panelů:  

 
a) Sériové zapojení – používá se pro zvýšení napětí systému. Dále se používá zejména u zařízení, které 

dodávají elektrickou energii do rozvodné sítě. U těchto zařízení se z důvodu omezení elektrického 

proudu pracuje s napětím až několik set voltů. Zapojení několika modulů do série nazýváme řetězec 

nebo „string“. Výkon takto zapojeného pole můžeme zvýšit paralelním zapojením stejných řetězců.  

 

b) Paralelní zapojení se spíše používá u menších izolovaných systémů, protože systémové napětí je 

dáno běžným napětím akumulátoru (např. 12 V)  

 

c) Serio-paralelní zapojení – je nejpoužívanější v solárních panelech. [12] 
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5.1.2 Fotovoltaické systémy v ostrovním režimu 

Používá se zejména tam, kde ne vždy máme možnost využívat elektrickou energii dodávanou 

z distribuční sítě. Takováto situace může obvykle nastat na odlehlých chatách a chalupách, zahradních 

domcích, karavanech, případně v odlehlých průmyslových objektech a podobně.  

Při budování ostrovního systému na výrobu elektrické energie je vhodné volit odpovídající 

spotřebiče, které fungují na stejnosměrný proud. V dnešní době je možné na stejnosměrný proud 

provozovat televize, rádia, ledničky, atd. Stejnosměrný proud přetransformujeme na proud střídavý 

pomocí napěťového měniče, nicméně měnič obvykle představuje nemalou investici, takže je zvláště 

u menších instalací (do 0,5kWp) výhodnější využívat spotřebiče na stejnosměrný proud.  

Záleží také na spotřebě energie, čím menší je spotřeba, tím menší budou požadavky na 

akumulátory a výkon fotovoltaických panelů a tím bude také celá instalace levnější. [12] 

 

Obrázek 23. Hybridní ostrovní systém [12] 
        

5.2 Akumulátory 

Ostrovní systémy využívají speciální akumulátorové baterie, které mají dlouhou dobu nabíjení 

i vybíjení. Autobaterie nejsou příliš vhodné, protože jsou konstruovány na vysoký proud za krátkou 

dobu, kdežto u solárního systému očekáváme konstantní proud po co nejdelší dobu.  Tyto akumulátory 

musí mít zvýšenou odolnost proti hlubokému vybití, nízký minimální nabíjecí proud, nízké 

samovybíjení, odolnost proti nestálosti nabíjecích podmínek, minimální nároky na údržbu a vysoký 

počet pracovních cyklů (prodlužuje životnost baterie). Životnost akumulátoru s těmito vlastnostmi by 

měla být 10-12 let. 
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Dimenzování kapacity akumulátorového souboru 
 

Celková akumulátorová kapacita pro bezproblémový provoz by měla být cca o 20% vyšší než 

je nutná. Při propojování akumulátorů do souboru je nutné dbát na to, aby propojované akumulátory 

měly stejnou kapacitu, byly stejného typu a stáří a aktuální stupeň vybití. Při paralelním propojování 

souborů je nutné každý soubor opatřit pojistkou proti poškození zkratem nebo v důsledku velkých 

vyrovnávacích proudů.  

 

5.3 Regulátor dobíjení 

Slouží k ochraně akumulátorů proti přebíjení nebo jejich hlubokému vybití. Regulátor dobíjení 

se zapojuje mezi FV panely a akumulátory. Regulátor měří stupeň nabití akumulátorů a v případě 

potřeby může panely odpojit, při poklesu napětí na akumulátorech naopak panely znovu připojí 

k dobíjení.  

 

Typy regulátorů 

Regulátor je zapojen do série s FV panely a akumulátory, v případě optimálního dobití 

akumulátorů panely odpojí, nebo je propojí nakrátko. Provozní napětí systému s regulátorem 

s akumulátorovou vazbou je závislé na napětí na akumulátorech, což snižuje účinnost celého systému 

tím, že panely nemohou pracovat při optimálním napětí. Tento problém řeší optimalizované 

regulátory, které mají integrovaný převodník stejnosměrného napětí, takže panely mohou pracovat při 

optimálním napětí. Optimalizovaný regulátor může účinnost systému zvýšit až o 30%. 

 

Měnič napětí 

Napěťový měnič je zařízení, které transformuje konkrétně v tomto zapojení stejnosměrné 

napětí 12V na střídavé napětí 230V. Měnič musí mít vysokou účinnost i při nízké zátěži, nízkou 

vlastní spotřebu energie, musí být odolný vůči krátkodobému přetížení a musí umožnit krátkodobé 

vysoké hodnoty rozběhového proudu. Dále musí obsahovat ochranu proti přepětí a přetížení ve 

střídavé části a musí být schopen přizpůsobit výstupní frekvenci požadavkům spotřebičů. 

 

Typy měničů 

Typy ostrovních systémů mají jiné měniče napětí, než systémy připojené na síť. V ostrovním 

systému je měnič připojen na svorkovnice akumulátorů a střídavý proud vyrábí z relativně stálého 

napětí 12V resp. 24V. [12] 
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Rozdělení měničů 

Měniče se dělí na typy určené pro připojení k 12V, nebo 24V baterii. Dalšími důležitými 

parametry pro rozdělení měničů do různých kategorií je tvar výstupního napětí a výstupní výkon. Dále 

můžeme měniče ještě rozdělit na typy, které pracují pouze jako měnič napětí, nebo tzv. měnič napětí 

s UPS. 

 

a) Rozdělení z hlediska použitého vstupního napětí 

b) Rozdělení z hlediska tvaru výstupního napětí 

c) Rozdělení měničů napětí z hlediska výstupního výkonu: 

 

Obrázek 24. Blokové schéma měniče 
 
 
Charakteristika měniče 

 

Obrázek 25. Závislost odporu na teplotě   
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Účinnost současných kvalitních měničů napětí je 85 – 90%. Znamená to tedy, že 10 – 15% 

celkově spotřebované energie jsou tepelné ztráty. 

 

5.4  Pro názornou ukázku jsem vybral svítidlo veřejného osvětlení napájené 
fotovoltaickým panelem KYOCERA a větrnou elektrárnou AIR Breeze – LAND 

 

 

Obrázek 26. Polovina hybridního napájecího systému [11] 

    

Vlastnosti panelu při 1000 W/m2 

 

Tabulka 3. Vlastnosti panelu [11] 
 

   

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jmenovitý výkon 130 (W) 

 

Max. Napětí systému 1000 (V) 

Napětí při jmenovitém výkonu 17,6 (V) 

Proud při jmenovitém výkonu 7,39 (A) 

Napětí naprázdno (Voc) 21,9 (V) 

Zkratový proud (Isc) 8,2 (A) 
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Graf 2. VA Charakteristika fotovoltaického článku při různých teplotách [16] 
 

 

Graf 3. VA Charakteristika fotovoltaického článku při různém osvětlení [16] 



   

 
31 

 

 

Obrázek 27. Rozměry panelu [12] 
 

 

5.5 Větrná elektrárna AIR Breeze – LAND  

Je ideálním řešením tam, kde vítr má rychlost 4 m/s a v okolí nejsou žádné překážky. Tato 

malá větrná elektrárna nabíjí akumulátory a vyprodukuje až 38 kW měsíčně při průměrné rychlosti 

6 m/s. 

 

Tabulka 4. Vlastnosti elektrárny [11] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměr rotoru 1,17 m 

Váha 5,9 kg 

Rozběhová rychlost 2,8 m/s 

Napětí 12 V DC 

Nominální výkon 200 W (při 

12,5 m/s) 

Maximální rychlost 49,2  m/s 

Záruka až 3 roky 
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Obrázek 28. Pohledové schéma [11] 

 

 

5.6 Veřejné svítidlo LED Philips BGS451 31 W 

 

Obrázek 29. LED svítidlo [13] 
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Výhody: 

• Ekonomické řešení pomoci LED diod 

• Snadná údržba. 

• Nejlepší celkové náklady na vlastnictví 

 

Užití: 

Ulice: smíšeným provozem a obytné ulice 

Chůze / cyklistické stezky, parkoviště 

 

 

Provozní prostředí: 

Bod           Rozsah    Jednotka 

Provozní napětí    85-165/165-265    AC (V) 

      

Provozní teplota         -20+35       ° C 

Skladovací teplota         -30+45       ° C 

 

Elektrické vlastnosti: 

Název položky    Parametr 

Vstupní napětí   110/220VAC, 12/24VDC  

Teplota barev   Teplá bílá (830K) 

Vodotěsné kategorie      IP20 

Index podání barev      80Ra 

Luminance Flux   2200LM 

    

Doba života            50.000 hodin 

Světelný zdroj    16, 24 x LED-HP, 20, 31 W 

Příkon       31 W 

Předřadník – impulsní stejnosměrný zdroj s regulací konstantního proudu.  
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Obrázek 30. Křivka svítivosti LED svítidla 
 

 

 

Obrázek 31. Osvětlenost LED svítidla BGS451 v praxi 
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5.7 Blokové schéma – veřejné svítidlo zapojené v ostrovním režimu 

 

 

Obrázek 32. Jednopólové schéma systému [11] 
 

 

Ve schématu jsou zobrazeny dva zdroje elektrické energie, fotovoltaický článek KYOCERA a větrná 

elektrárna AIR Breeze – LAND. Z těchto zdrojů jde elektrická energie do akumulátoru, který řídí 

nabíjení akumulátoru. Dále regulátor generuje v nočních hodinách elektrickou energii pro svítidlo 

o napětí 12 V. Toto napětí, jde přes snímač osvětlenosti SS1, který sepne elektrickou energii pro 

lampu, avšak tato energie nejde do LED svítilny přímo, ale přes měnič 12/230V.  
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6. Měření a vyhodnocení parametrů navržené osvětlovací 

soustavy 

 

Tabulka 5. Vlastní měření 

Sodík   Halogenid   LED 

3,4 6,5 43,9 7,2 2,9 5,5 30,2 11,3 7,1 16,4 23,8 11,6 7,6 

4 6,5 38,3 6,5 3,3 7,9 35,2 15,7 8,7 16 19,4 11,4 7,8 

3,7 5,1 21,9 5,2 3,3 10,6 20,9 14,3 6,7 10,8 14 7,6 6 

3,2 4,5 13 4,3 3,1 8 11,4 8,2 4,5 6,4 6,4 5 4 

 

 

Měření jsem prováděl na třech svítidlech VO, a to sodíkové, halogenidové a LED. Svítidla VO 

byly od sebe vzdálený 25m. Chodník, na kterém jsem měřil, byl široký 3m. LED svítidlo má výkon 

31 W, halogenidová 45 W a sodíková 125 W.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4. Sodíkové, halogenidové a LED svítidlo 
  

Vyhodnocení naměřených výsledků: 

 
Vyhodnotil jsem tyto tři svítidla a zjistil jsem, že sodíkové svítidlo má největší osvětlenost 

přímo pod svítidlem , kde se jeho hodnota pohybuje na 43,9 lx, avšak do prostoru jas velmi rychle 

klesá na asi 3 lx v místě mezi svítidly. Halogenidové osvětlení také nemá ideální rozptyl do stran 

a největší svítivost není pod svítidlem, ale v ose pod svítidlem v druhém bodě, který je vzdálený asi 

jeden metr. Na spojích mezi svítidly se pohybuje osvětlenost také kolem 3 lx. LED dioda má lepší 
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rozptyl, na spojích mezi svítidly se osvětlenost pohybuje od 4 do 8 lx. A osvětlenost přímo pod 

svítidlem není tak intenzivní. Nejosvětlenější bod je přímo pod svítidlem s hodnotou osvětleností 23,8 

lx.  

Vypočítal jsem průměrnou osvětlenost pod každým svítidlem. Nejmenší vyšla u sodíkového 

svítidla a to 9,49 lx, pak lepší u LED svítidla (10,06 lx) a nejlepší u halogenidového svítidla (10,94). 

Průměrná osvětlenost všech tří svítidel vyšla 10,97 lx.  

Tato osvětlenost vyhovuje pro třídu osvětlenost S3, která je určena pro pěší a cyklisty 

pohybující se po komunikacích pro pěší nebo cyklisty.  

 

 

 

Obrázek 33. Monitoring hybridního napájecího systému 
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Tabulka 6. Zapínání a vypínání VO:   Tabulka 7. Spínací časy VO: 

Červenec Doba [h] zapnutí vypnutí 
 

správné zapínání správné vypínání Doba [h] 

1 1,25 21:25 22:40 
 

20:15 3:10 6,92 

2 3,55 21:23 0:56 
 

20:15 3:10 6,92 

3 1,12 21:22 22:29 
 

20:15 3:10 6,92 

4 2,57 21:30 0:04 
 

20:15 3:10 6,92 

5 3,72 21:30 1:13 
 

20:15 3:10 6,92 

6 1,22 0:00 1:13 
 

20:15 3:10 6,92 

7 3,9 21:29 1:23 
 

20:15 3:10 6,92 

8 3,8 21:30 1:18 
 

20:15 3:10 6,92 

9 4,18 21:25 1:36 
 

20:15 3:10 6,92 

10 4,43 21:24 1:50 
 

20:15 3:10 6,92 

11 3,95 21:26 1:23 
 

20:10 3:20 7,17 

12 4,01 21:23 1:24 
 

20:10 3:20 7,17 

13 4,28 21:18 1:35 
 

20:10 3:20 7,17 

14 3,5 21:17 0:47 
 

20:10 3:20 7,17 

15 3,73 21:25 1:09 
 

20:10 3:20 7,17 

16 4,13 21:19 1:27 
 

20:10 3:20 7,17 

17 3,95 21:26 1:23 
 

20:10 3:20 7,17 

18 2,53 21:14 23:46 
 

20:10 3:20 7,17 

19 3,96 21:14 1:12 
 

20:10 3:20 7,17 

20 2,42 21:12 23:37 
 

20:10 3:20 7,17 

21 1,18 20:51 22:02 
 

20:00 3:45 7,75 

22 1,93 20:58 22:54 
 

20:00 3:45 7,75 

23 3,45 21:10 0:37 
 

20:00 3:45 7,75 

24 1,88 21:00 22:53 
 

20:00 3:45 7,75 

25 1,93 21:00 22:56 
 

20:00 3:45 7,75 

26 2,52 21:03 23:34 
 

20:00 3:45 7,75 

27 3,1 21:06 0:12 
 

20:00 3:45 7,75 

28 3,82 20:57 0:46 
 

20:00 3:45 7,75 

29 3,63 21:01 0:39 
 

20:00 3:45 7,75 

30 1,85 20:55 22:46 
 

20:00 3:45 7,75 

31 3,3 20:42 0:00 
 

20:00 3:45 7,75 

Celkem 94,79 h 
    

Celkem 225,75 h 
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Tabulka 8. Zapínání a vypínání VO:   Tabulka 9. Spínací časy VO: 

Říjen Doba [h] zapnutí vypnutí 
 

správné zapínání správné vypínání Doba [h] 

1 2,83 18:57 21:53 
 

17:30 5:45 12,25 

2 2,87 18:54 21:54 
 

17:30 5:45 12,25 

3 2,57 18:52 21:42 
 

17:30 5:45 12,25 

4 2,48 18:49 21:40 
 

17:30 5:45 12,25 

5 2,32 18:43 21:36 
 

17:30 5:45 12,25 

6 2,43 18:40 21:46 
 

17:30 5:45 12,25 

7 0,68 18:34 19:15 
 

17:30 5:45 12,25 

8 1,67 18:36 21:16 
 

17:30 5:45 12,25 

9 1,32 18:33 19:52 
 

17:30 5:45 12,25 

10 1,23 18:23 19:40 
 

17:30 5:45 12,25 

11 1,85 18:22 20:13 
 

17:15 5:55 12,67 

12 2,03 18:30 20:32 
 

17:15 5:55 12,67 

13 2,52 18:33 21:04 
 

17:15 5:55 12,67 

14 2,4 18:22 20:46 
 

17:15 5:55 12,67 

15 2,55 18:29 21:02 
 

17:15 5:55 12,67 

16 2,38 18:28 20:51 
 

17:10 6:05 12,92 

17 2,48 18:25 20:51 
 

17:10 6:05 12,92 

18 2,53 18:19 20:47 
 

17:10 6:05 12,92 

19 2,85 18:10 20:56 
 

17:10 6:05 12,92 

20 1,6 18:17 19:53 
 

17:10 6:05 12,92 

21 2,43 18:17 20:43 
 

16:55 6:20 13,42 

22 2,43 18:14 20:40 
 

16:55 6:20 13,42 

23 1,27 18:05 19:21 
 

16:55 6:20 13,42 

24 0,62 17:59 18:36 
 

16:55 6:20 13,42 

25 0,52 17:51 18:22 
 

16:55 6:20 13,42 

26 0,92 17:54 18:49 
 

16:50 6:30 13,67 

27 3,12 18:02 21:09 
 

16:50 6:30 13,67 

28 2,88 17:52 20:45 
 

16:50 6:30 13,67 

29 1,6 17:53 19:29 
 

16:50 6:30 13,67 

30 2,65 17:54 20:33 
 

16:50 6:30 13,67 

31 2,97 17:58 20:56 
 

16:50 6:30 13,67 

Celkem 65 h 
    

Celkem 398,58 h 
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Tabulka 10. Zapínání a vypínání VO:   Tabulka 11. Spínací časy VO: 

Prosinec Doba [h] zapnutí vypnutí 
 

správné zapínání správné vypínání Doba [h] 

1 0,68 17:19 18:00 
 

16:05 7:20 15,15 

2 2 17:24 19:24 
 

16:05 7:20 15,15 

3 2,03 17:17 19:15 
 

16:05 7:20 15,15 

4 1,7 17:20 19:02 
 

16:05 7:20 15,15 

5 3,05 17:23 20:20 
 

16:05 7:20 15,15 

6 2,37 17:21 19:43 
 

16:05 7:20 15,15 

7 1,32 17:06 18:25 
 

16:05 7:20 15,15 

8 1,45 17:22 18:49 
 

16:05 7:20 15,15 

9 0,52 17:02 17:33 
 

16:05 7:20 15,15 

10 2,73 17:12 19:56 
 

16:05 7:20 15,15 

11 2,63 17:23 20:01 
 

16:05 7:20 15,15 

12 0,52 17:08 17:39 
 

16:05 7:20 15,15 

13 2,57 17:08 19:42 
 

16:05 7:20 15,15 

14 2,12 17:18 19:25 
 

16:05 7:20 15,15 

15 2,1 17:12 19:16 
 

16:05 7:20 15,15 

16 3,33 17:02 20:22 
 

16:00 7:25 15,42 

17 2 17:17 19:17 
 

16:00 7:25 15,42 

18 2,33 17:14 19:34 
 

16:00 7:25 15,42 

19 2,83 17:22 20:12 
 

16:00 7:25 15,42 

20 2,5 17:19 19:49 
 

16:00 7:25 15,42 

21 0,5 15:11 15:41 
 

16:00 7:25 15,42 

22 0,52 15:22 15:53 
 

16:00 7:25 15,42 

23 0,62 15:23 16:00 
 

16:00 7:25 15,42 

24 0,5 15:28 15:59 
 

16:00 7:25 15,42 

25 2,45 15:23 17:50 
 

16:00 7:25 15,42 

26 0,53 15:17 15:49 
 

16:00 7:25 15,42 

27 0,45 15:21 15:48 
 

16:00 7:25 15,42 

28 0,42 15:20 15:45 
 

16:00 7:25 15,42 

29 0,48 15:23 15:52 
 

16:00 7:25 15,42 

30 0,45 15:24 15:51 
 

16:00 7:25 15,42 

31 0,48 15:23 15:52 
 

16:00 7:25 15,42 

Celkem 44,85 h 
    

Celkem 475,25 h 
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Graf 5. Reálná a požadovaná doba svícení LED svítidla v červenci 

 
 
 
 
 

 
Graf 6. Reálná a požadovaná doba svícení LED svítidla v říjnu 
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Graf 7. Reálná a požadovaná doba svícení LED svítidla v prosinci 

 
 

 

Vyhodnocení doby svícení na alternativní zdroje energie: 

 
 LED svítidlo bylo hodnoceno ve třech různých měsících a to v červenci, říjnu a prosinci roku 

2011. Tedy od měsíce kdy je nejdelší den, kterým je červenec až po prosinec, kdy je nejkratší den. 

Toto rozdělení je určeno, protože kolem 98% alternativní energie vyrobí solární článek a pouhé 2% 

vyrobí větrná elektrárna.  

 V červenci by mělo VO svítit průměrně 225,75 hodin za měsíc, ovšem měřené VO svítilo 

z alternativních zdrojů v roce 2011 pouze 94,79 hodin, což je jen 42%.  

 V říjnu by mělo VO svítit průměrně 398,58 hodin za měsíc, ovšem měřené VO svítilo 

z alternativních zdrojů v roce 2011 65 hodin, což je pouze 16%.  

 V prosinci by mělo VO svítit průměrně 475,25 hodin za měsíc, ovšem měřené VO svítilo 

z alternativních zdrojů v roce 2011 jen 44,85 hodin, což je pouze 9,4%. 

 Z výsledků analýzy  je zřejmé, že i v červenci, jako v nejslunečnějším měsíci pokryje solární 

článek v kombinaci s větrným motorem pouze 42% energie. Což je absolutně nedostačující natož 

v měsíci prosinci, kdy je pokrytí energie z obnovitelných zdrojů jen 9,4%. Zbytek energie čerpají tyto 

VO ze sítě.  
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7. Závěr: 
 

V práci jsem rozebral problematiku veřejného osvětlení. Dále jsem rozebíral všechny oblasti, 

které se u VO vyskytují. Tedy malými obnovitelnými zdroji jako jsou energie slunce, energie vody 

a také energie biomasy. Druhou zkoumanou oblastí byly akumulátory. Analyzoval jsem jednotlivé 

typy akumulátorů jak elektrochemické, olověné, niklové tak li-ion a li-pol. Z analýzy vybraných 

akumulátorů jsem usoudil, že ideální typy pro toto použití jsou li-ion akumulátory, protože mají 

nejvyšší kapacitu na hmotnost, nejdelší životnost a nemají paměťový efekt v porovnání s ostatními 

akumulátory. Poslední zkoumanou oblastí byl samotný světelný zdroj. Všechny světelné zdroje jsem 

uvážil a jako hlavní parametr jsem zvolil měrnou účinnost přeměny elektrické energie na světelnou. 

Dnešní nejúčinnější světelné zdroje jsou LED diody a halogenidové výbojky, které mají přibližně 

stejnou účinnost, avšak účinnost LED diod neustále roste rychlým tempem, takže v budoucnosti se 

stanou jedničkou ve veřejném osvětlení.  

V této práci byly měřeny konkrétně tři osvětlení, LED diodové, halogenidové a sodíkové. Ve 

výsledcích práce je vidět rozložení osvětlenosti pěší zóny, kde bylo měření prováděno.  

Zjistil jsem, že VO odebírá ze sítě velké množství energie. Proto se v dnešní době začíná 

uvažovat o VO doplněné o fotovoltaický panel nebo v kombinaci s větrným motorem. Pokud však 

budeme finančně analyzovat tyto kombinované VO dospějeme k závěru, že návratnost je tak 

dlouhodobá, že se toto VO absolutně nevyplatí a to hlavně z důvodu vysoké ceny akumulátoru 

a zároveň jeho krátké životnosti. Jediná alternativa, která by se dnes vyplatila a v ČR se už na ní 

pomalu přechází, je výměna dnes používaných výbojek za výkonové LED diodové osvětlení, které je 

sice dražší, za to má ale mnohem vyšší životnost a navíc zlomkový odběr při stejném světelném 

výkonu. 
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