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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem obnovy veřejného osvětlení obecné komunikace řazené do třídy ME5. 

V první kapitole práce je posouzení energetické náročnosti veřejného osvětlení vůči celkové spotřebě 

elektrické energie v České republice, včetně aktuálního stavu zjištěného z posledního průzkumu. Další 

kapitoly jsou zaměřeny na výběr vhodného svítidla pro samotný návrh, jsou zde rozebrány metody stanovení 

vah kritérií a vybrané metody multikriteriální analýzy. V příloze jsou uvedeny jednotlivé návrhy, které jsou 

vůči sobě nakonec porovnány z hlediska investičních a provozních nákladů a je zde stanoven rozdíl určující 

potenciál úspor. Další část se zabývá možnostmi úspor v sektoru veřejného osvětlení a opatřeními 

směřujícími ke snížení spotřeby elektrické energie a zmenšení provozních nákladů. Poslední část posuzuje 

environmentální vlivy veřejného osvětlení na okolí, do kterých řadíme především rušivé světlo. 

 

Klí čová slova 
Veřejné osvětlení, energetická náročnost, parametry svítidel, metody stanovení vah kritérií, metody 

multikriteriální analýzy, Saatyho metoda, normy pro osvětlení pozemních komunikací, úspory, 

environmentální vlivy, rušivé světlo, provozní náklady, investiční náklady 

 

 

 

 

Abstract 
This thesis is dedicated to a concept of reconstruction of street lighting of a public road to ME5 standard.  

First chapter is an assessment of energy consumption of street lighting and its share on total electricity 

consumption of the Czech Republic. This chapter includes results of a recent study focused on electricity 

consumption. Following chapters are aimed on selection of the most suitable light fitting for the concept 

using different evaluative criteria and selected methods of a multi-level analysis. Different proposals are 

presented in the appendix. Concepts are compared against each other in terms of capital expenditures and 

operating costs, saving are determining. Next part aims on possible savings in street lighting sector and 

measures to reduce electricity consumption and operational costs reduction. Last chapter assesses the 

environmental aspects of street lighting and its impact in the vicinity, mainly deals with interfering light. 

 

Key words 
Public lighting, energy performance, lighting parameters, methods of determining weights of criteria, multi-

method analysis, Saatyho method, standards for lighting roads, savings, environmental effects, interference 

light, operating costs, investment costs 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

ΦSV [lm]  světelný tok svítidla 

ΦZ [lm]  světelný tok zdroje 

ΦZTR [lm]  světelný tok ztracený 

 SVη  [-]  účinnost svítidla 

 γcos.A  [m2]  velikost svítící plochy viditelné pozorovatelem 

 Cmax [-]  největší vlastní číslo 

 Iγ [cd]  svítivost svazku světelných paprsků 

 IMAX  [cd]  maximální svítivost 

 ISTŘ [cd]  střední svítivost  

 K [-]  kontrast jasů 

 Ki, Kj [-]  i-té, j-té kritérium  

KF [-]  činitel tvaru křivky 

 γL  [cd/m2]  jas svítidla 

 La [cd/m2]  jas kritického detailu 

 Lb [cd/m2]  jas bezprostředního okolí 

 Lm [cd/m2]  jas povrchu pozemní komunikace 

m [-]  počet kritérií 

 SR [-]  činitel osvětlení okolí 

 š [m]  šířka 

 TI [%]  prahový přírůstek 

 U0 [-]  celková rovnoměrnost jasu 

 UI [-]  podélná rovnoměrnost jasu 

 v [m]  výška  

 vj [-]  normovaná váha kritéria  

 wj [-]  nenormovaná váha kritéria 

 X [-]  varianta 
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apod.  a podobně 
atd.  a tak dále 
CI  koeficient nekonzistence matice preferencí  

CIE  Mezinárodní komise pro osvětlování 
          (International commission on Illumination) 

ČR  Česká republika 
ČSN  Česká státní norma 
DSP  dokumentace pro stavební povolení 

E  zóna životního prostředí 

GSM  globální systém pro mobilní komunikace 
          (Global System for Mobile communications) 

HDO  hromadné dálkové ovládání 

IP  vyjádření stupně krytí 
          (ingress protection) 

MCA  multikriteriální analýza  
          (Multicriteria Decisional Analysis) 

ME5  třída osvětlení komunikace (viz. ČSN EN 13201-2) 
např.  například 
Obr.  obrázek 
PC  osobní počítač 

PRE  Pražská energetika, a.s. 

resp.  respective 

Sb.  sbírka 

SM  světelné místo 

SSZ  světelné signalizační zařízení 

Tab.  tabulka 

tj.  to je 

TOPSIS  metoda minimalizace vzdálenosti od ideální varianty  

tzv.  takzvaný 

ULOR  světelný tok  vyzářený do horního poloprostoru 

VO  veřejné osvětlení 

WSA  metoda univerzální standardizace  
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Úvod 
 

 Pod pojmem veřejné osvětlení se rozumí osvětlení veřejných komunikací a prostranství 

(silnice, dálnice, komunikace pro pěší a cyklisty, mosty přechody, náměstí, parky, atd.), osvětlení 

významných objektů (architektonické památky, přírodní či výtvarná díla) či slavnostní osvětlení 

(vánoční výzdoba). Z toho plynou i základní funkce, které se veřejnému osvětlení připisují. Patří 

sem zvýšení bezpečnosti (kvalitní osvětlení významně snižuje nehodovost a kriminalitu), dále také 

snadnější orientace v prostoru (u chodců i řidičů vozidel) a v neposlední míře plní i funkci 

estetickou, kdy napomáhá zatraktivnit a vytvořit osobité prostředí měst a obcí. 

 

Současnou snahou provozovatelů veřejného osvětlení je obnovovat staré nebo stavět nové 

soustavy veřejného osvětlení s minimální spotřebou energie a maximální účinností. Toho se 

vesměs dosahuje používáním účinných, moderních, bezúdržbových svítidel a světelných zdrojů. 

 

 Tématem diplomové práce je návrh obnovy veřejného osvětlení, který se skládá z výběru 

svítidla pomocí multikriteriální analýzy, samotného návrhu osvětlovací soustavy a závěrečného 

vyhodnocení jednotlivých variant. Hlavním cílem, na který je práce zaměřena, je vybrat a aplikovat 

jednu z metodik stanovení vah kritérií na problematiku výběru vhodného svítidla dle preferencí 

vybírajícího subjektu. Diplomová práce je rozdělena do šesti částí a přílohy. První část je zaměřena 

na energetickou náročnost veřejného osvětlení, její vývoj a současný stav v ČR. Následující 

kapitola se zabývá výběrem metody stanovení vah s následným vyhodnocením svítidel, dle 

vybraných parametrů, metodami multikriteriální analýzy. Třetí část obsahuje postup zatřídění 

libovolné komunikace dle aktuálních norem a samotný návrh osvětlovací soustavy. V další části 

jsou nastíněny možnosti úspor v sektoru veřejného osvětlení. Pátá část  se zabývá posouzením 

environmentálních vlivů veřejného osvětlení na okolí, které jsou rozebrány především z pohledu 

rušivého světla. V poslední části je ekonomické vyhodnocení dvou navržených variant, a to 

z pohledu investičních a provozních nákladů v horizontu patnácti let. 
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1  Posouzení energetické náročnosti VO ve městech a obcích 
 

1.1 Historie a vývoj 
 

Do roku 1989 se o veřejné osvětlení ve městech staraly většinou Technické služby ve 

formě rozpočtových nebo příspěvkových organizací. Dnes je správa, provoz a údržba veřejného 

osvětlení zajišťována nejrůznějšími způsoby, nejčastěji vlastní organizací obce nebo jiným 

podnikatelským subjektem na základě výběru a uzavřeného smluvního vztahu. 

  

Vzhledem k tomu, že většina nových osvětlovacích soustav veřejného osvětlení 

vybudovaných před rokem 1990 byla předimenzována (podle výsledků průzkumu provedeného 

pracovištěm Výzkumu veřejného osvětlení v letech 1986 a 1987 bylo toto předimenzování zhruba 

2,5 násobné), bylo v průběhu uplynulého desetiletí, a je dodnes, realizováno snižování 

instalovaného příkonu stávajícího veřejného osvětlení. 

 

Za negativní jev současnosti je možno považovat silné omezení účasti státu na 

problematice kolem veřejného osvětlení. Prakticky veškerá odpovědnost za veřejné osvětlení byla 

přenesena na města a obce, přičemž povinnost osvětlovat veřejná prostranství se v aktuální verzi 

zákona o obcích vůbec nevyskytuje. Veřejné osvětlení spadalo do roku 1990 do kompetence 

Ministerstva vnitra, ze kterého bylo v tomto roce vyňato a dnes se k němu nehlásí ministerstvo 

žádné. Dříve republikové Ministerstvo vnitra metodicky řídilo veřejné osvětlení a využívalo k tomu 

tzv. Gescí veřejného osvětlení a kapacit pracoviště Výzkumu veřejného osvětlení v Tesle 

Holešovice. Dnes již neexistuje ani jedno z těchto pracovišť, která by zpracovávala metodické 

příručky, sledovala pokrok v oboru ve světě, zpracovávala rozbory stavu veřejného osvětlení u nás 

a díky podrobnému přehledu o jeho stavu mohla zpracovávat i fundované návrhy opatření. Z výše 

uvedených důvodů je dnes velmi obtížné získat přesnější údaje o veřejném osvětlení v republice. 

Provozovatelům soustavy VO významně pomáhají společnosti a odborná sdružení, soustřeďující 

odborníky a provozovatele  této odbornosti, jako je Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, 

Česká společnost pro osvětlení a další odborná, zejména vysokoškolská pracoviště. 

 

Pozitivní trend je ve veřejném osvětlení možno pozorovat v případě osvětlení středů měst a 

obcí a jejich významných dominant. Na zrekonstruovaných náměstích a ulicích začalo staré 

osvětlení kazit celkový dojem. V rámci snah o zkrášlení měst a obcí se dnes ve větší míře osvětlují 

kostely a jiné památky a je kladen větší důraz na estetiku osvětlení významných náměstí a ulic. 

Častěji se osvětlovací stožáry využívají i pro jiné účely než upevnění svítidel (např. ozvučení, 
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využití pro městský informační systém, vlajkovou nebo vánoční výzdobu apod.) nebo se kombinují 

s lavičkami a odpadkovými koši atd. 

       

Vzhledem k růstu nákladů na 

materiál, elektrickou energii, pohonné 

hmoty, mzdy a vzhledem k omezeným 

rozpočtům měst a obcí, se projevuje 

chvályhodné zvýšení snahy o 

minimalizaci nákladů na správu, provoz 

a údržbu veřejného osvětlení 

nejrůznějšími způsoby (výměna svítidel 

za nová s vyšší účinností a kvalitními 

předřadníky, používání kvalitních 

výbojek, umožňujících efektivní 

zavádění skupinové výměny světelných 

zdrojů, instalace regulátorů příkonu 

osvětlovací soustavy, dimenzování 

osvětlení podle aktuálního zatřídění 

komunikace, omezení svícení během 

dne provozováním noční údržby, optimalizací a sledováním tras vozidel údržby a jinými technicko 

organizačními opatřeními apod.). Řada měst a obcí stojí před otázkou, jakým způsobem zajistit co 

nejefektivněji finanční prostředky na modernizaci soustav veřejného osvětlení, jestli zachovat plně 

komunální péči o veřejné osvětlení, jestli využít, a do jaké míry, soukromých firem pro údržbu a 

rekonstrukce, nebo dokonce i pro jeho provoz a správu (např. pro magistrát města Prahy zajišťuje 

Eltodo).  [1,2] 

 

1.2 Vývoj spotřeby elektrické energie 
 

 Velikost spotřeby elektrické energie je dnes asi jediným parametrem VO, o němž je dnes 

v ČR možno získat v celostátním měřítku údaje. V následující tabulce je uveden vývoj sazeb pro 

veřejné osvětlení, celkové tuzemské spotřeby elektřiny, spotřeby ve VO, podíl VO na celkové 

tuzemské spotřebě a ceny zaplacené za elektřinu spotřebovanou ve VO v letech od roku 1989 do 

roku 2000.  

         Obr. 1.1 Osvětlení Horního náměstí 
         v Olomouci [4] 
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Rok 
Sazba pro VO                            

[kč/kWh ] 

Tuzemská 
spotřeba                            
elektrické 
energie                                     
[GWh] 

Spotřeba ve VO                   
[GWh] 

Podíl VO na 
celkové                                         
spotřebě 
elektrické 
energie                                    

[%] 

Cena elektrické 
energie                                  

spotřebované ve 
VO                                              

[mil. K č] 

1989 0,40 53 271 580,2 1,09 232,1 

1990 0,40 53 024 599,5 1,13 239,8 

1991 1,26 49 708 597,0 1,20 752,2 

1992 1,26 48 148 544,0 1,13 685,4 

1993 1,32 47 765 609,0 1,27 803,9 

1994 1,32 49 312 549,2 1,11 724,9 

1995 1,32 52 155 559,9 1,07 739,1 

1996 1,32 54 146 571,4 1,06 754,2 

1997 1,32 53 163 566,7 1,07 748,0 

1998 1,53 52 196 586,1 1,12 896,7 

1999 1,53 50 855 661,1 1,30 1011,5 

2000 1,64 52 292 608,8 1,16 998,4 

2006 1,38* 59 421 600,0 1,01 * 
 

Tab. 1.1 Spotřeba elektrické energie v ČR a ve VO [2,3] 
 
 

Poznámka: * V souvislosti se zavedením nového účtování spotřeby el. energie ve VO (od 1.7.2001 platí nová dvousložková 

sazba, označená C 62, která se skládá z platu za odběr elektřiny ve výši 1,38 Kč/kWh a z měsíčního platu za 

příkon, podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem - od 80 Kč při hodnotě do 3 x 10 A, 

do 8 Kč/A při hodnotě nad 3 x 160 A), provozovatelé VO řeší otázku, na jakou úroveň snížit zmíněné hodnoty 

jističů, aby neplatili zbytečně mnoho. 
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Obr. 1.2 Spotřeba elektrické energie v ČR 
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  Obr. 1.3 Spotřeba elektrické energie ve VO 
 

Ze závěrů výzkumu, který uskutečnila Česká společnost pro osvětlování regionální skupina 

Ostrava v roce 2007, můžeme přesněji odhadnout aktuální spotřebu elektrické energie ve VO a 

podíl VO na celkové spotřebě elektrické energie. Problémem ovšem je, že v jednotlivých krajských 

energetických koncepcích (výjimkou je Zlínský kraj a Praha) není o sektoru veřejného osvětlení ani 

zmínka, proto musíme hodnoty pro celou ČR kromě Prahy odvodit právě z energetické koncepce 

Zlínského kraje, což může být dosti nepřesné. 

Společnost došla k těmto závěrům - spotřeba el. energie je odhadnuta s 95% spolehlivostí 

v rozmezí 463,2 ÷ 628,5 GWh, odhad instalovaného příkonu v ČR se s 95% spolehlivostí pohybuje 

v rozmezí 126,35 ÷ 140,8 MW. Stáří veřejného osvětlení se v ČR pohybuje v průměru okolo 22,5 

roku. Průměrný potenciál úspor spotřeby elektrické energie se pohybuje okolo 30%. 
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Obr. 1.4 Příkony dle typu zařízení 
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V předcházejícím grafu můžeme vidět, že z celkové roční spotřeby elektrické energie má 

největší podíl právě uliční osvětlení s 88,5%, ostatní položky tvoří zařízení připojená k rozvodu 

VO.  

 
V současné době v celé České republice, zejména ve středních a větších městech dochází 

k využívání racionalizačních opatření na základě podrobné pasportizace a generelu s výsledkem 

snížení nákladů na provoz a údržbu soustavy VO. 

K těmto opatřením patří:  

� používání kvalitních světelných zdrojů,  

� výměna svítidel za nová s vyšší účinností a kvalitními předřadníky,  

� zavádění skupinové výměny světelných zdrojů,  

� dimenzování osvětlení podle aktuálního zatřídění komunikace, regulace napájecího 

napětí, 

� omezení svícení během dne provozováním noční údržby,  

� optimalizací a sledováním tras vozidel údržby, 

� důsledná pasportizace a evidence všech údržbových zásahů soustavy VO 

v elektronické podobě. [1] 
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2  Hodnocení svítidel dle vybraných kritérií pomocí 
multikriteriální analýzy  

 

2.1 Obecné požadavky na svítidla 
 

 Svítidla jsou přístroje (zařízení), která tvoří základní prvky osvětlovacích soustav. Skládají 

se z částí světelně činných a částí konstrukčních. Světelně činné části slouží ke změně rozložení 

světelného toku, k rozptylu toku, k zábraně oslnění, snížení jasu, po případě ke změně spektrálního 

rozložení světla. Konstrukční části svítidla slouží k upevnění zdroje, k upevnění světelně činných 

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

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

podmínky jednoduché a snadné montáže, jednoduché údržby, dlouhého života a spolehlivosti. 

 

Obecné požadavky na svítidla VO: 

 

1) světelně technické parametry 

� vysoká světelná účinnost kolem 80%, 

� usměrnění světla do požadovaného směru, 

� rozložení svítivosti v jednotlivých rovinách pro docílení požadovaného jasu – 

intenzity osvětlení, 

� zábrana oslnění (předepsána u vyšších stupňů osvětlení v závislosti na zařazení 

příslušné komunikace do stupně osvětlení), 

� stálost světelně technických parametrů, 

 

2) konstrukční řešení 

� jednoduchá montáž, 

� nekomplikovaný přístup (bez použití speciálního nářadí) k světelnému zdroji, 

svorkovnici či předřadníku, 

� krytí optické části má vyšší požadavky než prostor pro elektroinstalační 

materiál, 

� doba životnosti svítidla se posuzuje dle doby stálosti světelně-technických 

vlastností, 

� možnost recyklace použitých materiálů – ekologie, 
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3) tvarové a barevné řešení 

� vhodnost použití pro motoristické komunikace, 

� vhodnost použití pro pěší zóny, 

� respektování urbanistiky a památkově ceněných oblastí, 

� tvar svítidla by neměl podléhat krátkodobým módním vlivům. 

 

2.1.1 Světelně technické parametry svítidel 
 

Světelný tok svítidla 

Světelný tok svítidla ΦSV, který je svítidlem opticky upraven, je dán rozdílem světelného 

toku všech zdrojů ΦZ umístěných ve svítidle a světelného toku ztraceného ΦZTR, který se ztratil při 

optickém zpracování. 

 

Označení svítidla 
Světelný tok 
do dolního 

poloprostoru [%]  

Světelný tok do 
horního 

poloprostoru 
[%] 

Značení 
podle DIN 

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. 2.1 Rozdělení svítidel podle rozložení jejich světelného toku 
 

Účinnost svítidla 

 Účinnost svítidla charakterizuje hospodárnost svítidla a její hodnota je dána poměrem 

světelného toku svítidla ke světelnému toku zdrojů dle vztahu:              

 

lm) lm, (-;              
Z

SV
SV Φ

Φ
=η  

 

Maximální účinnost by měl, z tohoto hlediska, holý světelný zdroj v objímce. Ten však 

není možné použít s ohledem na oslnění, nevhodné směrování vyzařovaného světla a ochrany před 

povětrnostními vlivy. Z hlediska maximálního využití dodávané elektrické energie je třeba 

dosahovat vysokých hodnot této veličiny. U běžných svítidel se pohybuje účinnost v rozmezí od 

0,3 do 0,9. 
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Svítivost svítidel 

 Prostorové rozložení svítivosti svítidla je souměrné nebo nesouměrné. Souměrné rozložení 

může být rotační či souměrné k jedné nebo více axiálním rovinám.  

Svítivosti se udávají nejčastěji pomocí fotometrického systému C-γ. U svítidel s rotačně 

symetrickou plochou svítivosti postačí křivka v jedné fotometrické rovině. U zářivkových svítidel 

se zpravidla udávají dvě křivky, a to v rovinách C0 a C90. U venkovních svítidel se z důvodů 

zábrany oslnění předepisují pro dané stupně oslnění maximální hodnoty svítivosti, a to pro určité 

směry ve vybraných rovinách v soustavě C-γ. Rozložení svítivosti daného svítidla lze též znázornit 

pomocí izokandelového diagramu.  

 

 
 

Obr. 2.1 Křivky svítivosti ve fotometrických systémech A-α, B-β, C- γ 
 

Pro vystižení tvaru čáry svítivosti svítidla se používá činitel tvaru křivky KF a úhlové 

pásmo maximální svítivosti. Činitel tvaru křivky je dán poměrem maximální svítivosti IMAX a 

střední svítivosti ISTŘ dle vztahu: 

 

cd) cd, (-;              
STŘ

MAX
F I

I
K =  

Jas svítidel 

Jas svítidla je definován jako podíl svítivosti v daném směru a velikosti průměru 

svítící plochy do roviny kolmé k uvažovanému směru. 

 

)m cd, ;(cd.m              
cos.

22

γ
γ

γ A

I
L = , 

 

kde Iγ je svítivost svazku světelných paprsků (svítící plochy), γcos.A  je velikost svítící plochy 

viditelné pozorovatelem. 
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2.1.2 Geometrické parametry svítidel 
  

Úhel clonění 

Udává míru zaclonění světelného zdroje svítidlem. Je to nejmenší ostrý úhel mezi 

vodorovnou rovinou a přímkou spojující okraj svítidla se světelným zdrojem. U čiré žárovky je to 

její vlákno, u opálové zářivky nebo výbojky je to povrch baňky. Doplňkový úhel do 90° k úhlu 

clonění se nazývá úhel otevření svítidla. 

 

 
 

Obr. 2.2 Úhel clonění svítidla a) zdroj žárovka  b) zdroj výbojka s čirou baňkou  
c) zdroj výbojka s luminoforem 

 
 

2.1.3 Konstrukční prvky svítidel 
 

Konstrukční prvky a materiály, používané pro všechny druhy svítidel, mají kromě svých 

vlastních funkcí splňovat ještě další požadavky.  

 

Jsou to především: 

� světelná stálost  

Světelná stálost je důležitou veličinou, která určuje u mnoha materiálů jejich životnost. 

Stálým působením světelného a ultrafialového záření, zesíleného teplem a vlhkostí, dochází k 

trvalým změnám, např. žloutnutí, vybělení, zkřehnutí, tvoření trhlin nebo praskání. 

 

� tepelná stálost  

Tepelná stálost konstrukčních prvků má zvláštní význam, protože provozní teploty na 

svítidle dosahují často hodnot na hranicích přípustnosti. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, 

dochází k trvalým změnám, např. k deformaci, zkřehnutí, zuhelnění a praskání - tvoření trhlin. 
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� odolnost proti korozi 

Odolnost kovů proti korozi musí být zajištěna účelnou povrchovou ochranou, která mimo 

to ovlivní ještě vzhled a světelně technické vlastnosti materiálu. Aby bylo vyhověno přípustným 

podmínkám použití, požadovaným světelně technickým parametrům a estetickým požadavkům, 

používají se následující povrchové úpravy: lakování poniklování, pochromování, emailovaní, 

pozinkování, kadmiování, nanášení umělých hmot, leštění a eloxování. U plastů je odolnost proti 

korozi zaručena, a proto nevyžadují dodatečná opatření. 

 

� mechanická pevnost 

Mechanická pevnost je mírou stability konstrukčních prvků, především u plastů a 

křemenných skel. Vlivem záření, tepla, chladu a vlhkosti se může změnit mechanická pevnost, a 

tím i spolehlivost svítidla.  

 

Konstrukční prvky se dělí na tři skupiny: 

• světelně-technické (světelně-činné), 

• elektrotechnické, 

• mechanické. 

 

Světelně činné části tvoří odrazové materiály - skleněná zrcadla, lakované povrchové 

plochy, opálová, světlo rozptylující skla, plasty nebo tkaniny a propustné materiály - křemenné sklo 

(čiré sklo, ornamentní sklo, opálové sklo, matované sklo, refraktorové sklo), světlo-propouštějící 

plasty a tkaniny. 

Elektrotechnické části svítidel slouží k připojení, upevnění a provozu světelných zdrojů a 

svítidel. Patří sem: objímky žárovek, vypínače, zásuvky a vidlice, vnitřní vedení vodiče, vnější 

vedení, připojovací a propojovací svorky, svítidlová krabice, předřadné přístroje, zapalovač, 

kondenzátory. Jednotlivé části musí odpovídat použitým světelným zdrojům. 

Mechanické části svítidel slouží nejen jako ochranné nebo nosné části světelných zdrojů, 

ale i světelně technické a elektrotechnické konstrukční prvky. Slouží k upevnění svítidel. Podstatné 

konstrukční díly svítidel, které se počítají k mechanickým konstrukčním prvkům, jsou: ochranná 

skla, ochranná mříž, nosná konstrukce, zaostřovací zařízení, závěsy, upevňovací části, vidlice, 

klouby a stojany svítidel pro místní osvětlení. Protože jednotlivé díly mají velmi rozdílný význam a 

jsou různě zatíženy, najdou zde využití různé materiály. Jako ochranná skla jsou převážně 

používaná křemenná skla. Svítidla musí mít potřebnou mechanickou pevnost a musí být odolná 

vůči korozi, vyhovět předepsaným oteplovacím zkouškám a být elektromagneticky slučitelná. [5] 
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2.2 Metody stanovení vah kritérií 
 

2.2.1 Přípravné práce 
 

Strom cílů 

Kvalitu souboru kritérií nám pomůže zvýšit tzv. strom cílů. Celkový cíl projektu rozdělíme 

na dílčí podcíle, tyto na další jednodušší podcíle a pokračujeme tak dlouho, dokud se nedobereme 

k cílům, které už rozdělit nedokážete. Cílům v poslední vrstvě stromu by měla odpovídat jednotlivá 

kritéria. 

 

Kritéria 

 Na základě stanoveného cíle (výběr nejvhodnější varianty či seřazení variant) a stromu cílů 

sestavíme množinu vhodných kritérií: 

� kritéria musí být na sobě nezávislá, jedno nesmí vyplývat z druhého, 

� v souboru nesmí být žádné kritérium zbytečné, tj. takové kritérium podle něhož 

mají všechny uvažované varianty stejné hodnocení, 

� všechna kritéria musí být měřitelná, tj. musíme být schopni srovnat varianty 

z hlediska každého kritéria, 

� soubor kritérií bude obsahovat jak kritéria kvalitativní (s rostoucí i klesající 

preferencí) povahy, tak kritéria povahy kvantitativní. 

 

Analýza souboru kritérií 

 Při analýze souboru kritérií máme na paměti tří základní cíle 

� minimalizovat soubor kritérií (nástrojem vhodným pro minimalizaci souboru 

kritérií je shluková analýza – hierarchický shlukový algoritmus, který na základě 

podobnosti kritérií uspořádává kritéria do shluků, tak aby uvnitř shluku byla co 

nejvíce podobná kritéria), 

� vypátrat nežádoucí závislosti souboru kritérií (změna jednoho kritéria nesmí 

vyvolat změnu kritéria druhého – závislosti měříme korelačním či Kendallovým 

koeficientem), 

� zjistit konzistenci souboru kritérií (což udává do jaké míry jsou kritéria ve 

vzájemném souladu – máme-li soubor kritérií konzistentní můžeme najít nejlepší 

variantu dle všech kritérií, nekonzistentní soubor hodnocení zkreslí, protože 

kritéria „jsou proti sobě“ ). 
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Soubor variant  

 Vytvoříme soubor variant (svítidel), které chceme porovnávat dle stanovených kritérií a 

mezi kterými se bude rozhodovat o konečném pořadí či nejvhodnější variantě. 

 

Vytvoření tabulky důsledků 

 Tabulka zobrazující jednotlivé varianty k vybraným kritériím. Do tabulky se následně 

vyplní veškeré údaje (kvalitativní i kvantitativní) potřebné k hodnocení variant. [6] 

 

2.2.2 Metody nevyužívající informace o důsledcích variant 
 

2.2.2.1 Metody přímé (váhy se zadávají přímo) 
 

Uspořádání kritérií do skupin 

 Vytvoříme si 3 množiny ( vysoce, středně a málo významná kritéria), následně všechny 

kritéria rozdělíme do množin tak, aby odpovídala významnosti, kterou jim přikládáme. Vysoce 

významným kritériím pak přiřadíme váhu 3, středně významným váhu 2 a málo významná kritéria 

dostanou váhu 1. 

 

 
 

Obr. 2.3 Dělení kritérií do množin 
 
Na základě tohoto rozdělení do skupin dostáváme v tomto případě následující 

nenormované váhy. 

w6 = 3   w1, w2, w3, w4, w5 = 2  w7, w8 = 1 

 

Spojitá hodnotící stupnice 

 Každé kritérium Ki ohodnotíme číslem wi z intervalu <0,1> v závislosti na významnosti, 

kterou jednotlivým kritériím přisuzujeme. Čím významnější kritérium, tím větší číslo (váha). 

Jedničku dostane kritérium absolutně významné, nula bude odpovídat absolutní bezvýznamnosti 
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(takové kritérium s nulovou váhou je v projektu zbytečné). Výsledkem jsou nenormované váhy 

všech kritérií. 

 

 
 

Obr. 2.4 Interval rozdělení vah 
 
 Z obrázku potom odečteme nenormované váhy a seřadíme dle významnosti. 

w6 = 1      w2 = 0,8  w1= 0,7      w4, w5 = 0,55  w3 = 0,45  w8 = 0,4 w7 = 0,3
  
 
Metfesselova alokace přímá 

 Mezi všechna kritéria rozdělíme 100 bodů (procent) v závislosti na tom, jakou část 

celkového cíle pokrývají dílčí cíle odpovídající jednotlivým kritériím. Graficky znázorníme pomocí 

grafu „koláče“. Největší klínek bude mít nejvýznamnější kritérium. Výsledkem jsou tentokrát 

normované váhy. 

 
 

Obr. 2.5 Koláč rozdělení vah  
 
 
 Z obrázku vyplývá, že nová sestava vah vypadá následovně.  

v6 = 0,4        v2 = 0,15       v1= 0,12        v4, v5 = 0,1      v3 = 0,06     v8 = 0,04       v7 = 0,03 
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Metfesselova alokace postupná 

 Uvážíme celkový cíl projektu na 100% a stanovíme, jakým dílem bude splněn, když bude 

splněno nejvýznamnější kritérium, tj. odpovíme si na otázku „Jaký podíl p1 na celkovém cíli má 

nejvýznamnější kritérium?“. Je zřejmé, že by tento podíl měl být stejný jako byl u  Metfesselovy 

alokace přímé. To ovšem znamená, že všechna ostatní kritéria dohromady představují (1-p1)100% 

našeho celku. 

 
 

Zbylá kritéria představují náš nový celek a my se ptáme „Jaký podíl p2 v množině zbylých 

kritérií, tj. nového celku 100%, zaujímá druhé nejvýznamnější kritérium?“. V tomto případě se 

bude tento podíl lišit od podílu stanoveného Metfesselovou alokací přímou. Na množinu ostatních 

kritérií, tj. všech kritérií bez prvních dvou nejvýznamnějších, zbude podíl 1–p2. 

 
 
 V této fázi označíme slovem „celek“ množinu všech kritérií bez prvních dvou 

nejvýznamnějších a odpovíme si na otázku „Jaký podíl p3 z tohoto nového celku zaujímá třetí 

nejvýznamnější kritérium?“. Zbytek kritérií pak představuje (1-p3)100% z tohoto celku. 

 Pokračujeme dále analogicky pro další kritéria v pořadí až do chvíle, kdy množina zbylých 

kritérií obsahuje jen jedno, a to nejméně významné kritérium. 

 



 25

 
  

Pomocí vytvořeného schématu stanovíme normované váhy jednotlivých kritérií. Začneme 

u nejvýznamnějšího kritéria a postupujeme dolů po schématu. Cesta od celku k nejvýznamnějšímu 

kritériu vede pouze přes jednu větev. Tato větev je ohodnocena číslem p1. Váha nejvýznamnějšího 

kritéria je tudíž rovna číslu p1. 

 Pokračujeme druhým nejvýznamnějším kritériem. Podle schématu vede cesta od celku 

k druhému nejvýznamnějšímu kritériu přes větev s hodnotou 1–p1 a přes větev s hodnotou p2. Váha 

druhého nejvýznamnějšího kritéria se spočítá jako součin těchto hodnot, tj. (1–p1)p2. Analogicky 

sledujeme cestu od celku k dalším kritériím a jejich váhy počítáme jako součin hodnot, které na 

cestě potkáme. 

 Z výsledného schématu, tak můžeme vypočítat následující sestavu vah. 

v6 = 0,4         

v2 = 0,6 . 0,25 = 0,15        

v1 = 0,6 . 0,75 . 0,25 = 0,1125         

v4, v5 = (0,6 . 0,75 . 0,75 . 0,6) / 2 = 0,10125 

v3 = 0,6 . 0,75 . 0,75 . 0,4 . 0,6 = 0,081      

v8 = 0,6 . 0,75 . 0,75 . 0,4 . 0,4 . 0,7 = 0,037 

v7 = 0,6 . 0,75 . 0,75 . 0,4 . 0,4 . 0,3 = 0,0162 

 

2.2.2.2 Metody nepřímé (stanovení vah na základě různého porovnání kritérií) 
 

Srovnání významnosti kritérií z jejich preferenčního pořadí 

 Vycházíme z předem stanoveného uspořádání kritérií dle preference. Nejméně 

významnému kritériu přiřadíme jedničku a ptáme se „Kolikrát je pro nás významnější druhé 
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nejméně významné kritérium než to nejméně významné?“. Odpověď  zapíšeme do tabulky. 

Pokračujeme otázkou „ Kolikrát je pro nás významnější třetí nejméně významné kritérium než to 

nejméně významné kritérium?“.  Odpověď opět zaznamenáme do tabulky. Takto získané hodnoty 

představují systém nenormovaných vah. Tyto znormujeme pomocí následujícího vztahu 
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Výsledná tabulka znormovaných vah 

 

Kj wj vj 

K7 1 0,02 
K8 2 0,04 
K3 3 0,06 
K4 5 0,1 
K5 5 0,1 
K1 6 0,12 
K2 7 0,14 
K6 21 0,42 

  
       ∑ =

m

i iw
1

= 50 
  

 
Tab. 2.2 Rozdělení vah 

 
Metoda párového srovnávání 

Sestrojíme incidenční matici { }m

jiijpP
1, =

=  (m je počet kritérií, i indexuje řádky, j indexuje 

sloupce). Její prvky stanovíme následovně. 

 
         1, jestliže Ki > Kj; 
 
Pij =  0, jestliže Kj > Ki; 

    
1/2, jsou-li i-té a j-té kritéria stejně významná. 

 
 
 Pak pro každé kritérium získáme nenormovanou váhu jako součet prvků v příslušném 

řádku. Pokud v projektu nemáme stejně významná kritéria, pak ještě ke každému součtu přičteme 

jedničku. Takto získané váhy znormujeme podle známého vztahu. 

 

.,.....,1,
1

mj
w

w
v

m

i i

j
j ==
∑ =
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  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 wi vi 

K1 1/2 0 1 1 1 0 1 1 5,5 0,172 

K2 1 1/2  1 1 1 0 1 1 6,5 0,203 

K3 0 0  1/2 0 0 0 1 1 2,5 0,078 

K4 0 0 1  1/2  1/2 0 1 1 4 0,125 

K5 0 0 1 1/2   1/2 0 1 1 4 0,125 

K6 1 1 1 1 1  1/2 1 1 7,5 0,234 

K7 0 0 0 0 0 0  1/2 0 0,5 0,016 

K8 0 0 0 0 0 0 1 1/2  1,5 0,047 

                  ∑ =

m

i iw
1

= 32    
 

Tab. 2.3 Incidenční matice 
 
 

Saatyho metoda 

 Sestrojíme matici intenzit preferencí { }m

jiijsS
1, =

= . Její prvky odpovídají hodnotám 

přiřazeným jednotlivým jazykovým deskriptorům. 

 

sij jazykový deskriptor 

1 Ki je stejně významné jako Kj 

3 Ki je slabě významnější než Kj 

5 Ki je dosti významnější než Kj 

7 Ki je prokazatelně významnější než Kj 

9 Ki je absolutně významnější než Kj 
 

Tab. 2.4 Jazykové deskriptory 
 

 Pokud je Kj významnější než Ki, pak přiřadíme hodnotu 
ji

ij s
s

1= . Nenormované váhy pak 

získáme jako vlastní vektor matice S odpovídající jejímu největšímu vlastnímu číslu. 

 
  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 wi vi 

K1 1 1/3 5 3 3 1/9 9 7 0,2140 0,1194 

K2 3 1 7 3 3 1/7 9 9 0,3083 0,1720 

K3 1/5 1/7 1 1/3 1/3 1/9 3 3 0,0579 0,0323 

K4 1/3 1/3 3 1 1 1/9 7 5 0,1185 0,0661 

K5 1/3 1/3 3 1 1 1/9 7 5 0,1185 0,0661 

K6 9 7 9 9 9 1 9 9 0,9085 0,5068 

K7 1/9 1/9 1/3 1/7 1/7 1/9 1 1/3 0,0279 0,0155 

K8 1/7 1/9 1/3 1/5 1/5 1/9 3 1 0,0391 0,0218 

                  ∑ =

m

i iw
1

= 1,7927   
 

Tab. 2.5 Matice intenzit preferencí 
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Vektor  w = (0,2140   0,3083   0,0579   0,1185   0,1185   0,9085   0,0279   0,0391) je 

vlastní vektor matice S odpovídající jejímu největšímu vlastnímu číslu λ = 9,0805. 

 

2.2.3 Metody využívající informace o důsledcích variant 
 

Kompenzační metoda 

 Vybereme jednu variantu X ze souboru variant. K ní vytvoříme druhou variantu X΄ tak, že 

zhoršíme hodnotu u nejvýznamnějšího kritéria Ki a zlepšíme hodnotu u druhého nejvýznamnějšího 

kritéria Kj, aby byly obě vytvořené varianty indiferentní. Hodnoty ostatních kritérií ponecháme 

původní. Při tom si pomůžeme otázkou „Jak moc musíme zlepšit hodnotu u druhého 

nejvýznamnějšího kritéria, aby mi vykompenzovala zhoršení hodnoty u nejvýznamnějšího kritéria, 

a aby potom byly obě varianty X i X΄ pro mě stejně dobré?“. Získáme tak dvě varianty, které se liší 

pouze v hodnotách dvou nejvýznamnějších kritérií.  

 

X      x1          x2          x3         …          xi           …          xj            …          xm 
X΄      x1          x2           x3        …          xi           …          xj            …          xm 
 
 Žádaný podíl vah pak získáme následující úvahou. Bude-li celkové hodnocení varianty           

X = (x1, x2, …., xm) váženým průměrem jejich hodnocení dílčích, tj. 

)(.......)()()()( 222111
1

mmm

m

j
jjj xhvxhvxhvxhvXh +++==∑

=

, 

a jsou-li varianty X a X΄ indiferentní (stejně dobré), pak je jejich celkové hodnocení stejné, tj.  

)()( XhXh ′= . 

Poslední zápis je ekvivalentní zápisu 

).(.......)(.......)(.......)()(

)(.......)(.......)(.......)()(

222111

222111

mmmjjjiii

mmmjjjiii

xhvxhvxhvxhvxhv

xhvxhvxhvxhvxhv

++′++′+++

=+++++++
 (1) 

 

Vzhledem k tomu, že většinu hodnot mají obě varianty společnou (1), rovnost se zjednoduší 

)()()()( jjjiiijjjiii xhvxhvxhvxhv ′+′=+ . 

Odtud už snadno vyjádříme hledaný podíl vah 

.   1
)()(

)()(
≤

−′
′−

=
jjjj

iiii

i

j

xhxh

xhxh

v

v
     (2) 

Abychom mohli dosadit do posledního vzorce (2), je třeba si spočítat jednotlivá dílčí hodnocení 

hj(xj) 
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0

0

jj

jj
jj

xx

xx
xh

−
−

= ∗  

 

kde xj je původní hodnota varianty X z tabulky důsledků vzhledem k j-tému kritériu, 0
jx  je nejhorší 

hodnota v j-tém sloupci tabulky důsledků, ∗
jx  je nejlepší hodnota v j-tém sloupci tabulky důsledků. 

[6] 
 

2.3 Vybrané metody multikriteriální analýzy 
 

Multikriteriální analýza (Multicriteria Decisional Analysis - MCA) 

S problémy multikriteriálního rozhodování se velice často setkáváme v každodenním 

životě a většinou si ani neuvědomíme, že se jedná o tento typ úlohy. Přitom se nemusí hned jednat 

o rozhodování o problémech s celospolečenskými dopady (výběrové řízení státní instituce na 

důležitou a drahou zakázku), ale o rozhodovací problémy, které jsou nuceni řešit jednotliví lidé. 

Takovým rozhodnutím může být například výběr počítače pro domácí použití, výběr bankovního 

produktu pro uložení rodinných úspor, volba cestovní kanceláře pro zajištění dovolené a mnoho 

dalších, pro člověka více či méně důležitých rozhodnutí. 

Člověk, který není seznámen s oblastí multikriteriálního rozhodování, činí rozhodnutí 

intuitivně. Tento přístup je vhodný zejména u problémů, kdy realizací jiného než nejlepšího řešení 

nevznikne podstatná škoda. Jedná se obvykle o rozhodnutí krátkodobá, rozhodnutí o vynaložení 

méně významných částek, o rozhodnutí vratná, apod. 

Naproti tomu existují rozhodnutí, která mají zásadní vliv na celý život člověka. 

Rozhodování o profesní dráze, výběr školy a směru vzdělání svých dětí, vynakládání významných 

částek (nákup auta, rodinného domu, apod.), ale i například již zmíněná volba způsobu uložení 

volných peněžních prostředků (v souvislosti s možnými krachy bank, záložen, firem, jejichž akcie 

bychom chtěli držet, atd.), to všechno jsou rozhodnutí, která musíme velice vážit, stejně jako 

ostatní rozhodnutí, jejichž případné špatné důsledky lze jen těžko napravit.  

Samostatnou problematikou je manažerské rozhodování v podnicích, případně ve 

veřejných funkcích. Je jasné, že čím důležitější je rozhodnutí pro podnik nebo společnost, tím 

pečlivější analýzu vyžaduje. Zvlášť aktuální je řešení problémů při zadávání veřejných zakázek. 

Byť je většina výběrových řízení zadána v souladu s platnými zákony, při důsledném respektování 

zákonitostí a přístupů multikriteriálního rozhodování by došlo k výraznému poklesu četnosti 

výskytu problémů při obhajobě rozhodnutí: minimálně by se zúžil prostor pro podávání protestů 

neúspěšných subjektů proti nekorektnosti výběrového řízení a odpovědní pracovníci by mohli 

účinněji čelit a vyvracet spekulace o korupci.  
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Modely multikriteriálního rozhodování tedy zobrazují rozhodovací problémy, v nichž se 

důsledky rozhodnutí posuzují podle více kritérií. Zohlednění více kritérií při hodnocení vnáší do 

řešení problémů obtíže, které vyplývají z obecné protichůdnosti kritérií. Kdyby totiž všechna 

kritéria ukazovala na stejné řešení, stačilo by pro volbu nejvhodnějšího rozhodnutí jediné z nich. 

Účelem modelů v těchto situacích je buď nalezení “nejlepší” varianty podle všech uvažovaných 

hledisek, vyloučení neefektivních variant nebo uspořádání množiny variant. 

Rozhodovatel by měl při výběru variant postupovat maximálně objektivně, k čemuž mu 

slouží aparát různých postupů a metod analýzy variant. Někdy je možno oddělit osobu zadavatele 

úlohy od osoby jejího řešitele (analytika). Tento postup má svoje výhody i nevýhody. Výhodou 

bývá skutečnost, že analytik málokdy bývá zainteresován na výsledku rozhodnutí, a proto 

postupuje maximálně objektivně. Nevýhodou může být fakt, že analytik nebývá obeznámen se 

všemi detaily úlohy, které se při zadávání nedaly modelově zachytit. Výsledkem proto může být 

doporučení sice objektivně “nejlepší” varianty, ale prakticky by byla lepší jiná varianta, která se 

například umístila na druhém místě, zvláště při malých rozdílech hodnot agregovaného 

rozhodovacího kritéria. [7] 

 

2.3.1 Metody bez informace o preferencích v množině kritérií 
 

Jedná se o nejjednodušší metody multikriteriálního hodnocení variant s nejmenšími nároky. 

Tyto metody lze použít nejen v případě, kdy nemáme stanoveny váhy jednotlivých kritérií, ale i v 

případě, kdy kritéria nedokážeme uspořádat podle významnosti. Nejznámější z těchto metod jsou 

metody MINIMAX, MAXIMAX a Hurwitzovo kritérium. 

 

 MINIMAX použijeme v případě, že chceme najít takovou variantu, která by nebyla podle 

žádného kritéria špatná. Kdybychom metodu MINIMAX uplatnili při výběrovém řízení, našli 

bychom člověka, který umí z každé požadované oblasti alespoň něco málo. 

 

 Výsledkem aplikace metody MAXIMAX naopak bude varianta, která má výborné 

hodnocení vzhledem k alespoň jednomu kritériu. Ve výběrovém řízení by MAXIMAX vybrala 

člověka, který by byl odborník v alespoň jedné požadované oblasti. 

 

 Hurwitzovo kritérium je kombinací obou předchozích metod. 
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2.3.2 Metody s informací ordinárního charakteru o preferencích v množině 
kritérií 
 
V situaci, kdy je známo alespoň lineární uspořádání v množině kritérií (umíme je seřadit 

podle významnosti), je možno použít metodu Lexikografického uspořádání. Její nevýhodou je fakt, 

že ji lze použít jedině v případě, kdy nemáme v projektu stejně významná kritéria. Jinak je nutno 

použít její modifikaci či jinou metodu. 

Lineárně uspořádaná kritéria dle významnosti 

78354126 KKKKKKKK fffffff  

 

2.3.3 Metody s kvantitativně vyjádřenou informací o preferencích v množině 
kritérií 

 
Následující metody vyžadují při stanovování optimálních variant informaci o váhách 

jednotlivých kritérií. Tímto požadavkem se liší od dosud zmiňovaných metod.  

 

Metoda univerzální standardizace 

 Podobně jako u metod MINIMAX a MAXIMAX vytvoříme tabulku s normovanými 

důsledky variant, tzn. kvalitativní kritéria nejdřív obodujeme a pak všechny důsledky dosadíme do 

vztahu 

,)(
0

0

ijij

ijij
ijj

xx

xx
xu

−
−

= ∗  

 

kde xij je původní hodnota varianty X z tabulky důsledků vzhledem k j-tému kritériu, 0
ijx  je nejhorší 

hodnota v j-tém sloupci tabulky důsledků, ∗
ijx  je nejlepší hodnota v j-tém sloupci tabulky důsledků. 

 

 Poté každé variantě xi přiřadíme hodnotu u(xi) dosazením do vztahu 

 

∑
=

=
m

j
ijjji xuvxu

1

),()(  

 

kde vj je váha kritéria Kj vypočtena některou ze zmiňovaných metod  (viz. kapitola 2.2 Metody 

stanovení vah kritérií – párové srovnání, Metfesselova alokace, Saatyho metoda), j = 1,2,…,m. 

 

 Optimální varianta je potom ta varianta, které byla přiřazena největší hodnota u(xi). 
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 Metoda minimalizace vzdálenosti od ideální varianty 

 V případě této metody se jedná o princip minimalizace vzdálenosti od ideální varianty. 

Ideální variantou se nazývá varianta, pro kterou všechny hodnoty kritérií dosahují nejlepších 

hodnot. Je variantou většinou hypotetickou. Jako nejlepší varianta je určena ta, která je podle určité 

metriky nejblíže k této ideální variantě a zároveň nejdále od tzv. bazální (nejhorší) varianty. [6] 

 

2.4 Vlastní hodnocení vybraných svítidel 
 

 V tomto bodě se zaměříme na konkrétní posouzení svítidel VO na základě vybraných 

parametrů (světelně-technických, konstrukčních, ekonomických a ekologických). Hlavním úkolem 

bude srovnat jednotlivá svítidla dle zadaných parametrů a vybrat nejvhodnější pro danou 

osvětlovací soustavu VO. Zadavatelem diplomové práce byla vybrána pro hodnocení níže uvedená 

svítidla, která spadají do třídy osvětlení ME5. 

 

1. Hellux - NWS 130 70W KO 

2. Thorn JET1 70W 

3. Thorn 70W RIVIERA1 

4. Siteco 70W 551 - vypouklé 

5. Siteco 70W 551 - ploché 

6. Schreder 70W SAFIR1  

7. Schreder 70W ATOS1 

8. Elstav 70W LUNOIDE 
 

Tab. 2.6 Tabulka hodnocených svítidel 
 
 

2.4.1 Výpočet vah kritérií pomocí Saatyho metody 
 

 S ohledem na počet kritérií a charakter posuzovaných dat jsem jako optimální zvolil 

Saatyho metodu výpočtu vah. Při sestavování Saatyho matice S je expertní posuzovatel nezávislý 

na jednotlivých skupinách kritérií, každé kritérium posuzuje jako jedinečné, tudíž jeho výsledná 

váha není zvyšována či snižována vahou skupiny, jako je tomu např. u modifikace metody 

párového srovnávání použité katedrou, kde jsou jednotlivá kritéria nejprve rozdělena do podskupin 

a v nich hodnocena, takže je potlačeno vzájemné srovnání kritérií. Takto zvolená varianta je 

vhodná při hodnocení velkého množství kritérií s ohledem na přehlednost a orientaci hodnotícího 

experta v kritériích. Ve své analýze jsem zvolil nižší počet kritérií. Odboural jsem kritéria méně 
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významná a kritéria, jejichž hodnoty bylo nutno získat měřením. Jako optimální metodu pro takto 

sestavený soubor kritérií jsem zvolil Saatyho metodu.  

Soubor kritérií zahrnuje kritéria popisující světelně-technické, konstrukční, ekologické a 

ekonomickou vlastnosti. 

 

K 1 
Provedení a 

životnost odrazné 
plochy svítidla 

K 10 

ULOR (světelný 
tok  vyzářený do 

horního 
poloprostoru) 

K 19 
Odpojení el. části 

při otevření svítidla 

K 2 
Provedení a 

životnost optického 
krytu svítidla 

K 11 

Předpoklad 
dlouhodobého 
zachování krytí 
svítidla - stálost 

parametrů 

K 20 

Rozteč pro zadanou 
komunikaci ME5 

(v=8m, š=7m, 
odstup=1m) 

K 3 

Nastavitelnost 
polohy svítidla na 

stožáru (úhel, 
výložník a dřík) 

K 12 

Provedení 
upevňovacího 

prvku na výložník 
nebo dřík stožáru 

K 21 
Lm pro zadanou 
komunikaci ME5 

K 4 
Nastavitelnost 

polohy světelného 
zdroje 

K 13 

Způsob otvírání 
krytu svítidla v 
pracovní poloze 

(náročnost + 
použití nástrojů) 

K 22 
Dostupnost 
informací 

K 5 Krytí svítidla K 14 

Způsob provádění 
výměny světelného 
zdroje v pracovní 

poloze svítidla 
(náročnost) 

K 23 Cena svítidla 

K 6 
Extra krytí 

světelně-činné části K 15 
Mechanická 

odolnost svítidla a 
krytu optiky 

K 24 
Garance dodávek 
náhradních dílů a 

jejich cen 

K 7 
Světelně-technická 
účinnost svítidla K 16 

Provedení 
připojovací 
svorkovnice 

svítidla 

K 25 
Poskytnutí záruky 

na výrobek 

K 8 

Oslnění – třída 
svítivosti svítidla - 

dle ČSN EN 
13201-2 – tab. A1 

K 17 
Možnost kompletní 
výměny předřadné 
části svítidla 

K 26 
Ekologické 

hledisko 

K 9 

Oslnění – třída 
činitele oslnění 

svítidla - dle ČSN 
EN 13201-2 - tab. 

A2 

K 18 

Přístup ke 
komponentům 
v otevřeném 

svítidle v pracovní 
poloze   

 
Tab. 2.7 Tabulka kritérií
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Tab. 2.8 Matice intenzit preferencí 

 
 Ze souboru kritérií jsem sestavil matici intenzit preferencí S, jejíž řádky a sloupce tvoří 

všechna kritéria. Prvky matice odpovídají hodnotám přiřazeným jednotlivým jazykovým 

deskriptorům, které jsou blíže popsány v bodě 2.2.2.2 u nepřímých metod. Prvky matice S jsem 

získal na základě tří expertních posouzení tak, že jsem jednotlivá hodnocení agregoval.  

 

K získání nenormovaných vah bylo nutno získat největší vlastní číslo matice S a vlastní 

vektor matice S příslušný sloupci s největším vlastním číslem. K výpočtu jsem použil program 

Matlab6.5: 

 

Import matice z MS Excel do Matlab6.5 

>>S=xlsread('matice_S') 

 

Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů 

>>[C,V]=eig(S) 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 K26 

K1 1     1     1     1      1/3 5      1/5 1     1     1      1/5 3      1/3  1/3 1     3     5     5     5     1      1/5 3      1/3 3     3     3     

K2 1     1     1     1     1     5      1/3  1/3  1/3 1      1/5 3     1     3     3     5     5     5     5      1/3  1/7 3      1/3 3     3     3     

K3 1     1     1     1      1/5 1      1/5  1/3  1/3  1/3  1/3 1     1     1     1     5     3     5     5      1/5  1/5 1      1/3 3     3      1/3 

K4 1     1     1     1      1/3 3      1/5  1/3  1/3  1/3  1/3 1     1     1     1     5     3     3     3      1/5  1/5 3      1/3 3     3      1/3 

K5 3     1     5     3     1     7     1     3     3     3     1     3     3     3     3     5     5     5     5     1      1/3 5     3     5     5     3     

K6  1/5  1/5 1      1/3  1/7 1      1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  1/3  1/3  1/3  1/3 1      1/3 1     1      1/5  1/5 3      1/3  1/3  1/3 3     

K7 5     3     5     5     1     5     1      1/3  1/3  1/3 3     3     3     3     3     3     3     3     3      1/5  1/5 3     1     3     3     3     

K8 1     3     3     3      1/3 5     3     1     1     1     1     3     3     3     1     3     3     3     3      1/3  1/3 3      1/3 3     3     3     

K9 1     3     3     3      1/3 5     3     1     1     1     1     3     3     3     1     3     3     3     3      1/3  1/3 3      1/3 3     3     3     

K10 1     1     3     3      1/3 5     3     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1      1/3  1/3 3      1/3 3     3     1     

K11 5     5     3     3     1     5      1/3 1     1     1     1     3     3     3     3     5     5     5     5      1/5  1/5 3      1/3 3     3     3     

K12  1/3  1/3 1     1      1/3 3      1/3  1/3  1/3 1      1/3 1      1/3 1     1     1     1     1     1      1/5  1/5 1      1/3 1     1     1     

K13 3     1     1     1      1/3 3      1/3  1/3  1/3 1      1/3 3     1     1      1/3 3     1     1     1      1/5  1/5 3      1/3 1     1     1     

K14 3      1/3 1     1      1/3 3      1/3  1/3  1/3 1      1/3 1     1     1      1/3 3     1     1     1      1/5  1/5 3      1/3 1     1     1     

K15 1      1/3 1     1      1/3 3      1/3 1     1     1      1/3 1     3     3     1     3     3     3     3      1/5  1/5 3      1/3 1     1     1     

K16  1/3  1/5  1/5  1/5  1/5 1      1/3  1/3  1/3 1      1/5 1      1/3  1/3  1/3 1     1     1     1      1/5  1/5  1/3  1/5  1/3  1/3  1/3 

K17  1/5  1/5  1/3  1/3  1/5 3      1/3  1/3  1/3 1      1/5 1     1     1      1/3 1     1     1     1      1/5  1/5  1/3  1/3 1     1     1     

K18  1/5  1/5  1/5  1/3  1/5 1      1/3  1/3  1/3 1      1/5 1     1     1      1/3 1     1     1     3      1/5  1/5 1      1/3 1     1     1     

K19  1/5  1/5  1/5  1/3  1/5 1      1/3  1/3  1/3 1      1/5 1     1     1      1/3 1     1      1/3 1      1/5  1/5 1      1/3 1     1     1     

K20 1     3     5     5     1     5     5     3     3     3     5     5     5     5     5     5     5     5     5     1     3     5     3     5     3     5     

K21 5     7     5     5     3     5     5     3     3     3     5     5     5     5     5     5     5     5     5      1/3 1     5     1     3     3     3     

K22  1/3  1/3 1      1/3  1/3  1/3  1/3  1/3  1/3  1/3  1/3 1      1/3  1/3  1/3 3     3     1     1      1/5  1/5 1      1/5  1/3  1/3 1     

K23 3     3     3     3      1/5 3     1     3     3     3     3     3     3     3     3     5     3      1/3  1/3  1/3 1     5     1     3     3     5     

K24  1/3  1/3  1/3  1/3  1/5 3      1/3  1/3  1/3  1/3  1/3 1     1     1     1     3     1     1     1      1/5  1/3 3      1/3 1      1/3 3     

K25  1/3  1/3  1/3  1/3  1/5 3      1/3  1/3  1/3  1/3  1/3 1     1     1     1     3     1     1     1      1/3  1/3 3      1/3 3     1     3     

K26  1/3  1/3 3     3      1/3  1/3  1/3  1/3  1/3 1      1/3 1     1     1     1     3     1     1     1      1/5  1/3 1      1/5  1/3  1/3 1     
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Největší vlastní číslo matice S ( )925,29max =C  se nacházelo v prvním sloupci a proto 

jsem vlastní vektor z prvního sloupce určil jako vektor nenormovaných vah matice S. Následné 

znormování jsem provedl dle vzorce pro normování vah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
Optimalizace stanovení vah dle preference subjektu 

Vzhledem ke specifickým preferencím subjektu (nízké investiční náklady, ekologie, 

minimalizace údržby atd.) vybírajícího jedno ze svítidel, je možné uměle změnit váhy jednotlivých 

kritérií. Program MCA8 tuto možnost nabízí, avšak nejsme schopni změnu přesněji ovlivnit (změna 

se provádí tažením sloupce grafu, což není úplně přesné). Podrobněji o této změně vah informuje 

uživatelská příručka vydaná k programu MCA8. 

kritérium 

wi 
(vlastní 
vektor 

matice S) 
∑

=

=
n

i
i

i
i

w

w
v

1

 

K1 0,15677 0,0378408 

K2 0,16679 0,0402594 
K3 0,11058 0,0266915 
K4 0,11145 0,0269015 
K5 0,32369 0,0781315 
K6 0,054441 0,0131408 
K7 0,2499 0,0603202 
K8 0,20966 0,0506072 
K9 0,20966 0,0506072 
K10 0,15873 0,0383139 
K11 0,24655 0,0595116 
K12 0,074192 0,0179083 
K13 0,10371 0,0250333 
K14 0,095037 0,0229398 
K15 0,12244 0,0295543 
K16 0,048191 0,0116322 
K17 0,063488 0,0153246 
K18 0,064676 0,0156113 
K19 0,059274 0,0143074 
K20 0,4614 0,1113716 
K21 0,45571 0,1099981 
K22 0,060932 0,0147076 
K23 0,28009 0,0676074 
K24 0,079713 0,0192409 
K25 0,089081 0,0215022 

K26 0,086733 0,0209354 

∑  4,142888 1 

Metoda párového 
srovnávání 

Saatyho metoda 

K7 0,0689 K20 0,1114 
K24 0,0688 K21 0,1100 
K11 0,0663 K5 0,0781 
K10 0,0642 K23 0,0676 
K23 0,0582 K7 0,0603 
K6 0,0570 K11 0,0595 
K1 0,0523 K8 0,0506 
K14 0,0513 K9 0,0506 
K18 0,0513 K2 0,0403 
K25 0,0477 K10 0,0383 
K5 0,0428 K1 0,0378 
K8 0,0428 K15 0,0296 
K22 0,0424 K4 0,0269 
K13 0,0385 K3 0,0267 
K9 0,0356 K13 0,0250 
K26 0,0314 K14 0,0229 
K2 0,0309 K25 0,0215 
K15 0,0257 K26 0,0209 
K17 0,0257 K24 0,0192 
K19 0,0235 K12 0,0179 
K4 0,0190 K18 0,0156 
K16 0,0150 K17 0,0153 
K3 0,0142 K22 0,0147 
K20 0,0122 K19 0,0143 
K12 0,0107 K6 0,0131 
K21 0,0037 K16 0,0116 

Tab. 2.9 Váhy kritérií dle  
            Saatyho metody 

Tab. 2.10 Porovnání výsledků dvou 
metod 
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 Chceme-li změnu váhy kritéria, či skupiny kritérií provést přesněji, měl by být postup 

následující: 

� zjistit preference vybírajícího subjektu, 

� sestavit tabulku koeficientů pro přepočet vah kritérií, 

 

  počet kritérií s jinou preferencí 
preference 1 2 3 

silná 0,3 0,2 0,16666667 
střední 0,15 0,1 0,08333333 

 
� váhy vybraných kritérií těmito koeficienty vynásobíme, 

� soubor vah znormujeme. 

 

Takto navržený postup umožňuje přesně změnit hodnoty vah u vybraných kritérií, navíc 

můžeme zvolit různou sílu preferencí u více měněných kritérií.   

 

Koeficient nekonzistence matice preferencí CI 

V ideálním případě by pro prvky sestavené matice S mělo platit:    

 

n.1,....,kj,i,      , ∈= jkijik sss  

 

Tuto vlastnost nazýváme konzistencí matice S. V praxi se však tento předpoklad dodržet 

nedá. Kdyby např. bylo i-té kritérium dosti významnější než j-té (sij=5) a toto j-té kritérium bylo 

dosti významnější než k-té kritérium (sjk=5), pak by to znamenalo, že prvek sik=25, což je hodnota, 

ke které jazykový deskriptor chybí. Proto byl zaveden tzv. koeficient nekonzistence CI, který nám 

řekne, jak moc se blížíme ideálu. Výpočet CI: 

 

157,0
126

26925,29

1
max =

−
−=

−
−

=
m

mC
CI , 

 

kde m je počet kritérií a maxC  je největší vlastní číslo. Čím blíže má tento koeficient k nule, tím je 

sestrojená matice S konzistentnější. Koeficient nekonzistence mi vyšel velmi blízko nule, tudíž 

mohu konstatovat, že s ohledem na počet kritérií je mnou sestavená matice S konzistentní. 
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2.4.2 Vyhodnocení svítidel vybranou metodou multikriteriální analýzy 
 
 V předešlém bodě jsem si tedy určil váhy jednotlivých kritérií, se kterými budu dále 

pracovat při hledání optimální varianty. Dále jsem sestavil tabulku důsledků, ve které jsou 

zobrazeny jednotlivé varianty k vybraným kritériím. V tabulce jsem následně vyplnil veškeré údaje 

potřebné k hodnocení variant.  

  

Hodnoty pro jednotlivá svítidla jsou uvedeny v katalozích jednotlivých výrobců svítidel.   

U kritérií, ve kterých je nutné provést subjektivní hodnocení (např. kritéria zahrnující konstrukční 

řešení svítidel), byla tato hodnocení provedena zástupci firmy Ostravské komunikace a.s. a 

odborníky z katedry elektroenergetiky VŠB-TU Ostrava. Já jsem hodnoty tabulky důsledků převzal 

z materiálů katedry.  

 
Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

1. Hellux - NWS 130 70W KO 8 8 3 5 66 0 68 1 0 1 8,5 8,5 

2. Thorn JET1 70W 5 5 3 8 65 0 72 2 4 5 7,5 8,5 

3. Thorn 70W RIVIERA1 8 6 5 8 66 66 69 5 5 1 8,5 8,5 

4. Siteco 70W 551 - vypouklé 10 6 5 6 65 0 79 4 4 5 7 8 

5. Siteco 70W 551 - ploché 10 6 5 6 65 0 69 5 5 1 7 8 

6. Schreder 70W SAFIR1  9 6 3 7 66 66 81 3 5 5 9,5 8,5 

7. Schreder 70W ATOS1 9 6 3 7 66 66 78 5 4 5 9 8,5 

8. Elstav 70W LUNOIDE 7 5 5 2 67 67 74 5 3 5 8,5 8,5 
 
 

Kritérium K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 K26 

1. Hellux - NWS 130 70W KO 7,5 7,5 8,5 7 8 8 10 37 0,5 6 4430 15 5 9 

2. Thorn JET1 70W 8,5 8,5 8,3 6 8 7,5 1 36 0,5 10 1993 20 10 7 

3. Thorn 70W RIVIERA1 4,5 6,5 6,8 6 8,5 7 1 38 0,5 10 3490 20 10 4 

4. Siteco 70W 551 - vypouklé 9 8,5 8,5 7 5 7,5 10 39 0,6 8 3030 10 5 5 

5. Siteco 70W 551 - ploché 9 8,5 8,5 7 5 7,5 10 32 0,5 8 3754 10 5 6 

6. Schreder 70W SAFIR1  9 7 8,8 8,5 7 8 5 32 0,6 8 3290 10 10 5 

7. Schreder 70W ATOS1 9 7,5 7,8 7 7,5 8 1 27 0,8 8 2190 10 10 3 

8. Elstav 70W LUNOIDE 8 7 7,5 7,5 8 8 10 22 0,5 4 4927 20 5 6 
 

Tab. 2.11 Tabulka důsledků (rozdělena na dvě části) 
 
 Pro výběr optimální varianty jsem zvolil metodu univerzální standardizace (WSA) a 

metodu minimalizace vzdálenosti od ideální varianty (TOPSIS). Pro výpočet jsem zvolil program 

MCA8, vyvinutý pro tyto účely na katedře elektroenergetiky VŠB-TU Ostrava. 
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Výsledky analýzy dle metody univerzální standardizace WSA 

 
Metoda WSA 

  Ohodnocení 
Varianta 7 0,641 
Varianta 6 0,631 
Varianta 3 0,552 
Varianta 4 0,518 
Varianta 1 0,454 
Varianta 5 0,454 
Varianta 2 0,445 
Varianta 8 0,418 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Varianta 7 Varianta 6 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 1 Varianta 5 Varianta 2 Varianta 8

 
Obr. 2.6 Výsledky metody WSA 

 
 

Výsledky analýzy dle metody minimalizace vzdálenosti od ideální varianty TOPSIS 
 

Metoda TOPSIS 
  Ohodnocení 
Varianta 7 0,628 
Varianta 3 0,615 
Varianta 2 0,573 
Varianta 5 0,564 
Varianta 4 0,556 
Varianta 6 0,539 
Varianta 1 0,405 
Varianta 8 0,323 
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0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Varianta 7 Varianta 3 Varianta 2 Varianta 5 Varianta 4 Varianta 6 Varianta 1 Varianta 8

 
Obr. 2.7 Výsledky metody TOPSIS 

 
 
Dle obou metod (WSA/TOPSIS) byla jako nejlepší vyhodnocena varianta 7 (Schreder 70W 

ATOS1) a jako nejhorší varianta 8 (Elstav 70W LUNOIDE). Tato dvě svítidla dále použiji 

v návrhu veřejného osvětlení komunikace řazené do třídy ME5 a porovnám z hlediska investičních 

a provozních nákladů. 
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3   Návrh VO dle stávajících norem 
 

3.1 Normy pro osvětlení pozemních komunikací 
 

Osvětlení pozemních komunikací se řídí nejnovějšími normami ČSN EN 13201 (36 0455) 

vydanými Českým normalizačním institutem. 

 

Norma ČSN EN 13201(36 0455) se skládá z těchto čtyř norem: 

 

� ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací-Část 1: Výběr t říd osvětlení 

• Vydána v březnu 2007. 

• Tato norma obsahuje návod na výběr tříd osvětlení podle ČSN EN 13201-2 na základě 

posouzení geometrického uspořádání, využití prostoru, vlivu okolí a dalších parametrů, 

např. na základě intenzity provozu, náročnosti navigace, složitosti zorného pole, rizika 

kriminality, převažujícího počasí apod. Zahrnuje návod k definování oblasti, v níž se 

požadavky na osvětlení pro vybranou třídu osvětlení uplatňují, a také všeobecná 

doporučení, např. pro stanovení požadavků na podání barev, zrakové vedení, osvětlení 

sousedících oblastí nebo pro použití alternativních a doplňkových tříd osvětlení. 

 

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

• Vydána v květnu 2005 (v dubnu 2004 převzata k přímému používání v anglickém 

originále). 

• Tato evropská norma definuje na základě fotometrických požadavků třídy osvětlení 

pro pozemní komunikace s ohledem na zrakové potřeby uživatelů komunikace a 

zohledňuje vlivy tohoto osvětlení na životní prostředí. 

 

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

• Vydána v květnu 2005 (v dubnu 2004 převzata k přímému používání v anglickém 

originále). 

• Výpočtové metody popsané v této evropské normě umožní, aby jakostní 

charakteristiky osvětlovací soustavy, vypočítané odsouhlasenými postupy, byly 

objektivně srovnatelné s výsledky získanými z různých zdrojů. 

• Tato evropská norma definuje a popisuje výchozí předpoklady a matematické postupy, 

které je třeba používat při výpočtech fotometrických funkčních požadavků soustav 

osvětlení pozemních komunikací navržených v souladu s ČSN EN 13201-2. 
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� ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací-Část 4: Metody měření 

• Vydána v květnu 2005 (v dubnu 2004 převzata k přímému používání v anglickém 

originále). 

• Účelem této evropské normy je zavést zásady a postupy pro fotometrická měření 

osvětlovacích soustav pozemních komunikací a poskytnout vodítko pro používání a 

výběr jasoměrů a luxmetrů. 

• Platí stejné zásady pro polohu pozorovatele a rozmístění kontrolních míst, jaké byly 

přijaty v ČSN EN 13201-3. Odchýlení od těchto zásad je povoleno v těch případech, 

kdy jde o měření pro zjištění světelných parametrů osvětlovací soustavy nebo pro jiné 

účely. Jsou uvedeny okolnosti, které mohou způsobit nepřesnosti měření, a opatření, 

která tyto nepřesnosti minimalizují.  

 

Tyto normy nahrazují starší normy ČSN 36 0400 (Veřejné osvětlení), ČSN 36 0410 

(Osvětlení místních komunikací) a ČSN 36 0411 (Osvětlení silnic a dálnic) z 4.12.1984. 

Způsob osvětlování pozemních komunikací podle nejnovějších norem je daleko 

efektivnější, napomáhá k bezpečnějšímu provozu na komunikacích, eliminuje světelné znečištění a 

reflektuje na nejnovější trendy ve způsobu osvětlovaní a konstrukcí svítidel.  

Na rozdíl od starších norem, kde se bral v potaz jen druh silniční komunikace, slouží v nejnovějších 

normách k určení třídy a způsobu osvětlení například typická rychlost hlavního uživatele, četnost 

křižovatek, kdo je hlavním uživatelem komunikace, jestli je komunikace ve městě či na venkově, 

jaká je hustota provozu na komunikaci, zda jde o konfliktní oblast, jaké je riziko kriminality, zda na  

komunikaci parkují vozidla atd.  

Při vhodném výběru třídy osvětlení na komunikaci dochází nejen k bezpečnějšímu provozu 

na ní, ale i k hospodárnému využití energie, předchází se například zbytečnému přesvětlování méně 

frekventovaných silnic. [8,9] 

 

3.2 Postup odvození požadavků na osvětlení 
 
 V normě ČSN CEN/TR 13201-1 je doporučeny postup složený z několika kroků, které 

vedou k výběru a zařazení komunikace do příslušné třídy osvětlení: 

 

a) definování úseku veřejné pozemní komunikace v jedné nebo několika relevantních 

oblastech a výběr příslušné modelové situace (viz čl. 5.1 normy ČSN CEN/TR 13201-1), 
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Typická 
rychlost 
hlavního 
uživatele 

km/h 

Druh uživatel ů ve stejné relevantní oblasti Modelová 
situace 

 hlavní uživatel jiný povolený uživatel nepovolený uživatel  

> 60 motorová doprava  velmi pomalá vozidla  

cyklisté 

chodci  

A1 

  velmi pomalá vozidla  

 

cyklisté 

chodci 

A2 

  velmi pomalá vozidla  

cyklisté 

chodci 

 A3 

> 30 a ≤ 60 motorová doprava 
velmi pomalá vozidla  

cyklisté 

chodci 

 B1 

 motorová doprava 
velmi pomalá vozidla 
cyklisté 

chodci  B2 

 chodci chodci motorová doprava C1 

> 5 a ≤ 30   velmi pomalá vozidla   

 motorová doprava 
chodci 

 velmi pomalá vozidla  

 

D1 

  velmi pomalá vozidla 
cyklisté 

 D2 

 motorová doprava 
cyklisté 

velmi pomalá vozidla 
chodci 

 D3 

 motorová doprava 
velmi pomalá vozidla 

  D4 

 cyklisté 
chodci 

   

rychlost chůze chodci  motorová doprava 
velmi pomalá vozidla 
cyklisté 

E1 

  motorová doprava 
velmi pomalá vozidla 
cyklisté 

 E2 

 
Tab. 3.1 Modelové situace 

 
 

b) uplatnění tabulky, odpovídající příslušné modelové situaci (viz příloha A normy ČSN 

CEN/TR 13201-1), 

  

c) podrobné definování relevantní oblasti (viz čl. 5.2 a čl. 5.3 normy ČSN CEN/TR 13201-1), 
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Veřejný prostor se zpravidla skládá z více než jednoho dopravního prostoru. Často se podél 

komunikace zřizují přilehlé chodníky a nebo komunikace pro cyklisty. Jestliže je relevantní oblast 

definována tak, že zahrnuje všechny uvedené dopravní prostory, mají se parametry osvětlení 

vztahovat k celé relevantní oblasti. 

Jestliže správní orgán rozhodne, že jednotlivé dopravní prostory budou považovány za 

oddělené, má být každý dopravní prostor definován samostatně a také výpočet se má provést 

odděleně. 

Kolizní oblasti se mohou nacházet v místech, kde je hlavním uživatelem motorová 

doprava. Hranice kolizního úseku se mají definovat tak, aby mohla být použita doporučená třída 

osvětlení. 

 

d) výběr rozsahu tříd osvětlení, 

 

e) výběr jedné třídy osvětlení z daného rozsahu, 

 

Komunikace lze rozdělit do tří základních tříd: 

ME  - komunikace pro vozidla se střední až vysokou povolenou rychlostí  

         (MEW v případě převládajícího mokrého povrchu komunikace), 

CE - komunikace v konfliktních oblastech jako jsou obchodní třídy, složitější křižovatky, okružní  

         křižovatky, místa kde se tvoří zácpy apod., 

S - komunikace především pro pěší a pro cyklisty. 

 

Dále je možno užít 3 doplňující třídy: 

A - komunikace především pro pěší a pro cyklisty, doplňuje tř. A, 

ES -  pěší zóny, za účelem snížení rizika kriminálního deliktu, doplňuje CE nebo S, 

EV - pro situace, kde je třeba zajistit dobrou viditelnost svislých ploch, např. na křižovatkách,  

  doplňuje CE nebo S. 

 

f) nalezení požadavků na osvětlení pro vybranou třídu osvětlení (ČSN EN 13201-2),  

 

Podle zatřídění komunikace dle ČSN CEN/TR 13201-1 stanovuje norma ČSN EN 13201-2 

hodnoty pro jednotlivé třídy komunikace v následujících veličinách: 

� Průměrný jas povrchu komunikace - vyjadřuje celkovou úroveň jasu, která ovlivňuje 

řidiče. Závisí na osvětlenosti a odrazných vlastnostech povrchu komunikace a na poloze 

pozorovatele. Užívá se pro třídy osvětlení ME a MEW. 

� Celková rovnoměrnost jasu, 
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� Podélná rovnoměrnost jasu, 

� Prahový přírůstek - omezující oslnění, 

� Osvětlení okolí, 

� Průměrná osvětlenost - užívá se pro třídy osvětlení CE, A, 

� Minimální osvětlenost - užívá se pro třídy osvětlení S, ES a EV. 

 

g) uplatnění všeobecných doporučení (viz kapitola 6 normy ČSN CEN/TR 13201-1). 

 

V těchto všeobecných doporučeních je v normě uvedeno omezení oslnění, podání barev, 

použití v noci a zrakové vedení. [10] 

 

3.3 Vlastní návrh VO dle stávajících norem 
 

Vlastní návrh veřejného osvětlení je proveden v programu Relux Professional 2007 a 

výsledky importované programem jsou uvedeny viz. příloha I. 

 Pro návrh jsem použil dvou svítidel, která se umístila na symbolickém prvním a posledním 

místě dle metody univerzální standardizace WSA a metody minimalizace vzdálenosti od ideální 

varianty TOPSIS. Jedná se o svítidlo firmy Schreder 70W ATOS1 a svítidlo firmy Elstav 70W 

LUNOIDE. U vybrané množiny svítidel jsou tato dvě svítidla chápána jako nejlepší a nejhorší 

varianta, tzn. rozpětí vybraných vlastností je nejvyšší možné v rámci uvažovaných metod 

rozhodování. Na kvantifikaci tohoto rozpětí se zaměřím v posledním šestém bodě, kde tyto návrhy 

s použitými svítidly zhodnotím dle ekonomického hlediska. 

 

 Požadované hodnoty pro třídu ME5 dle normy ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních 

komunikací – celá tabulka uvedena viz [11] 

 
Jas suchého povrchu pozemní 

komunikace  
Omezující 

osln ění 
Osvětlení 

okolí 

Třída L  [cd.m-2] 
(udržovaná 
hodnota) 

U0 UI TI [%] SR 

ME5 ≥ 0,5 ≥ 0,35 ≥ 0,4 ≤ 15 ≥ 0,5 
 

Průměrný jas povrchu pozemní komunikace (L), celková rovnoměrnost jasu ( 0U ), podélná 

rovnoměrnost jasu ( lU ), prahový přírůstek (TI ) a činitel osvětlení okolí (SR ) se měří a  počítají 

v souladu ČSN EN 13201-3 a ČSN EN 13201- 4. 
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4  Možnosti úspor ve VO 
 

4.1 Racionalizační opatření 
 

 Racionalizační opatření lze rozdělit podle definovaných základních prvků VO.  

V osvětlovacím systému jsou to především opatření týkající se modernizace a optimalizace 

světelných zdrojů, svítidel a optimálním prostorovém uspořádání a využití světelných bodů.  

V napájecím systému je to regulace napětí, regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru 

proudů v jednotlivých fázích. Tím dojde ke zmenšení ztrát v elektrických rozvodech. Nabízí se zde 

i možnost zmenšování počtu rozváděčů napájejících osvětlovací soustavy.  

V ovládacím systému spočívá racionalizace v řízení a monitorování provozu osvětlovacích soustav. 

 

 Výše uvedenými opatřeními lze dosáhnout zmenšení spotřeby elektrické energie, a tím 

zmenšení provozních nákladů. Monitorováním provozního stavu osvětlovací soustavy a jejím 

řízením lze snížit náklady na údržbu a především zvýšit spolehlivost provozu. 

 

 Racionalizační opatření lze provádět na základě důsledného zpracování pasportu a generelu 

VO. Zjištěním stávajícího stavu a návrhem racionalizačních opatření vedoucích k úsporám 

elektrické energie ve VO se zabývá energetický audit. [5] 

 

4.2 Optimalizace v osvětlovacích systémech 
 

Světelné zdroje  

Z hlediska provozních nákladů má v případě světelných zdrojů především význam doba 

života a měrný výkon (lm/W). Je zřejmé, že pro potřeby VO je nutno preferovat výbojové zdroje. 

Jejich vysoký měrný výkon a dlouhý život snižuje náklady na světelné zdroje a jejich výměnu. To 

je zvlášť důležité při umístění svítidel v těžko přístupných místech. Mezi negativní vlastnosti 

výbojek patří dlouhá doba náběhu a opětovného zápalu. Nevýhodou je rovněž potřeba předřadných 

zařízení, zapalovacích zařízení a kompenzačních a odrušovacích kondenzátorů. 

 

 Zásadní měrou ovlivňuje provozní spolehlivost světelných zdrojů a tím i svítidel kvalita 

předřadníků. Protože v nich dochází ke ztrátám, ovlivňují i energetickou náročnost svítidel. Z 

hlediska spolehlivosti jsou důležitá zapalovací zařízení, která startují výbojový zdroj. 
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 Vedle spolehlivosti funkce je stále více žádáno provedení s tzv. odpojovačem, které odpojí 

vadnou výbojku od napájecí sítě a zamezí nepříjemnému a život zkracujícímu cyklování. 

 Při výběru např. rozdílných výbojek může rozhodovat také obsah rtuti, kterou některé nové 

typy výbojek neobsahují vůbec. Kromě rtuti je zde snaha vyloučit kadmium z luminoforů, olovo ve 

skleněných polotovarech, radioaktivní thorium v emisních hmotách atd. Použití halogenidových 

výbojek sice prodražuje osvětlovací soustavu, ale jejich světlo je z hlediska barevného podání 

kvalitnější a poslední výzkumy ukazují, že spektrální složení světla významně ovlivňuje zrakový 

výkon i rychlost reakce. Zde stojí za povšimnutí zmínit halogenidové výbojky s hořákem z 

korundové keramiky, které vykazují vysokou kolorimetrickou stabilitu. Za povšimnutí stojí rovněž 

znát činitel stárnutí světelných zdrojů, lépe řečeno jeho časovou závislost. Tento činitel výrazně 

ovlivňuje údržbu. Čím je tento činitel vyšší, tím se prodlužuje interval údržby a rovněž snižuje 

energetickou náročnost. 

 

Svítidla a prostorové uspořádání 

 Zásadní vliv na hospodárnost osvětlení má konstrukční řešení svítidla. Ovlivňuje světelnou 

účinnost při prostorovém rozložení světelného toku optimálním pro daný účel. Požadované 

fotometrické rozložení svítivosti se dosahuje použitím vysoce účinných reflektorů, refraktorů a 

difuzorů. Vedle tvaru světelně činných prvků svítidla je neméně důležitá volba konstrukčních 

materiálů s ohledem na jejich optické vlastnosti, mezi něž patří činitel odrazu, prostupu a indexu 

lomu. Výrobky renomovaných firem se vyznačují používáním světelně činných materiálů 

zaručujících vysokou světelnou účinnost a požadované rozložení světelného toku v průběhu celého 

života svítidel 

 

 Pro výrobu zrcadlových reflektorů se např. používá hliníku čistoty 99,9% s odolným 

eloxovaným povrchem, a někdy jsou dokonce nabízeny skleněné reflektory, u nichž jsou nevratné 

změny sníženy na úplné minimum. 

 

U plastových světlopropustných optických prvků je z hlediska časové stálosti 

fotometrických vlastností velmi důležitá především odolnost vůči UV záření. Např. zatímco činitel 

pohlcení polykarbonátového optického krytu svítidla stabilizovaného vůči UV záření vzroste 

během dvanácti let z původního cca 1% na cca 4%, v případě nestabilizovaného polykarbonátu 

vzroste za stejnou dobu na více než 14%. 

 

U uzavřených svítidel má na časovou stálost světelných parametrů podstatný vliv stupeň 

krytí optické části. Pro venkovní elektrická zařízení se např. vyžaduje kvůli zajištění bezpečnosti 

provozu krytí minimálně IP 23, ale v případě optické části svítidel je dnes v praxi většinou 
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požadováno krytí IP 54 nebo např. u uličních svítidel až IP 65. Stupeň krytí optické části úzce 

souvisí s mírou poklesu světelného toku svítidel v čase, zvyšuje velikost udržovacího činitele a 

ovlivňuje tak výši investičních i provozních nákladů. 

 

 Výrobky renomovaných firem se v případě stupně krytí vyznačují tím, že deklarovaný 

stupeň krytí svítidlo skutečně má a to nejen v době prodeje, ale i v průběhu jeho provozování. 

Kvalitní svítidla jsou dále konstruována tak, aby se na jejich světelně činných částech co nejméně 

usazovaly nečistoty, a aby se tyto části daly snadno čistit. Pokud jsou svítidla vystavena nebezpečí 

hrubého zacházení, jak tomu bývá především ve veřejně přístupných prostorech, musí být použité 

konstrukční materiály dostatečně mechanicky odolné a snadno dosažitelná svítidla nesmějí být 

lehce demontovatelná a rozebíratelná bez použití speciálních nástrojů. V opačném případě dochází 

k jejich pravidelné devastaci a jejich použití je vyhazováním peněz. 

 

 Na druhé straně musí být umožněn rychlý a pohodlný přístup údržby k světelným zdrojům 

a předřadníkům. Proto, je-li to možné, vybavují se svítidla rychloupínacími uzávěry. V elektrické 

části svítidla se užívá konektorové propojení, aby se předřadníky v případě potřeby mohly snadno 

vyjmout ze svítidla a vyměnit za náhradní, nebo opravit v dílně. Ve vyspělých zemích světa dnes 

jednoznačně převládá snaha používat osvětlovací zařízení s vysokou užitkovou hodnotou, pro 

kvalitní, energeticky úsporné světelné zdroje s dlouhým životem, s nízkoztrátovými nebo 

elektronickými předřadníky, s dobrými a stabilními fotometrickými vlastnostmi, se snadnou a 

pohodlnou obsluhou, údržbou apod. Vedle moderního designu jsou např. žádána a samozřejmě také 

nabízena svítidla z recyklovatelných materiálů. 

 

 Stejně jako u světelných zdrojů hraje činitel stárnutí světelného zdroje důležitou roli z 

hlediska údržby, tak u svítidel je to činitel znečištění svítidla. Jeho velikost a hlavně časový průběh 

je ovlivněn především krytím světelně-činných částí. 

 

 Z hlediska snížení světelného znečistění svítidly VO lze konstatovat, že znečistění, to 

znamená únik světelného toku do horního poloprostoru, činí u moderních svítidel asi 0,4%, kdežto 

odrazy od osvětlovaných ploch vyvolávají únik asi 8%. Podíl mezi oběma příspěvky je tedy 

dvacetinásobný. Omezit únik světelného toku do horního poloprostoru lze těmito prostředky: 

1) Použití moderního osvětlovacího tělesa: 

a) vhodné krytí – IP 65 až IP 67 - zamezuje vniknutí nečistot do optického bloku, čímž 

dochází k nižšímu rozptylu světelného toku na optickém krytu svítidla, 

b) počítačově definovaný tvar paraboly - výrazně zlepšuje správné nasměrování 

světelného toku, 
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c) povrch paraboly - musí co nejlépe odrážet světelný paprsek. 

 

2) Povrchem osvětlované komunikace - zde je jistě větší prostor ke snížení světelného 

znečištění, protože příspěvek světla odraženého od komunikace není zanedbatelný - 

znamená to zajistit povrch s co nejlepšími difúzními vlastnostmi, tj. nelesklý povrch, ne 

příliš světlý. 

 

3) Čistotou vzduchu v osvětlovaném prostoru - čím méně bude v prostoru, ve kterém dopadá 

světelný tok nečistot, tím méně se bude světelného toku odrážet nevhodným směrem. 

 

4) Dalšími oblastmi možného snížení světelného znečistění oblohy jsou normou 

ČSN 36 0410 dané hodnoty jasů povrchu komunikací, resp. správné zatřídění těchto 

komunikací, regulace intenzity osvětlení v pozdních nočních hodinách a obdobná 

opatření, která již však souvisí s bezpečnostními hledisky pohybu osob a vozidel na 

komunikacích. 

 

Prostorové uspořádání svítidel souvisí s maximalizací činitele využití osvětlovací soustavy. 

Tento je dán podílem světelného toku, který dopadá na užitnou plochu, v našem případě na 

komunikaci a toku vyzařovaném svítidlem. Vhodnou geometrií osvětlovací soustavy, to znamená 

výškou světelného místa, roztečí světelných míst a typem soustavy, lze pro daný typ svítidla s 

deklarovanou distribucí světelného toku dosáhnout toho, aby se činitel využití blížil hodnotě jedna. 

[5] 

 

4.3 Optimalizace napájecího systému  
 

Regulace napětí 

 Veřejné osvětlení je napájeno z distribuční sítě, jejíž napětí může být proměnlivé v čase i 

prostoru. Časovou proměnností se rozumí zvýšení napěťové hladiny v nočních hodinách a naopak 

její snížení během ranních případně pozdně odpoledních špiček. Prostorovou proměnlivostí se 

rozumí trvalé přepětí v blízkosti napájecího distribučního transformátoru a trvalé podpětí v případě 

velké vzdálenosti od distribučního transformátoru, popřípadě na konci vedení VO. 

 

 Je známo, že velikost napětí má vliv na příkon osvětlovací soustavy a také ovlivňuje život 

světelného zdroje. Vliv přepětí na život světelných zdrojů je nesporně negativní. Uvádí se, že 

například přepětí o 20% zkracuje život sodíkových vysokotlakých výbojek na polovinu. Jak 
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vyplývá z křížových charakteristik vysokotlakých sodíkových výbojek snížení napětí o 10% 

snižuje světelný tok asi o 30%. Může tedy dojít i při správně navržené osvětlovací soustavě, že tato 

nedosahuje parametrů daných normami, a to zvláště na konci intervalu údržby osvětlení. Při 

velkých podpětích dokonce nemusí, například je-li napětí na svítidle se sodíkovými výbojkami 

menší než 180V, zapalovací zařízení výbojku nastartovat. Ke zhasnutí výbojky může dojít i při 

rychlé změně popřípadě krátkodobém přerušení napětí v napájecí síti. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 4.1 Vliv kolísání napětí u vysokotlakých sodíkových výbojek 

 
 
Regulace osvětlení 

 Normy pro osvětlování pozemních komunikací připouštějí při výrazném snížení provozu 

snížení jasů a osvětleností (stmívání) až o dva stupně. Teoreticky to znamená možnost snížení 

těchto hodnot až na jednu třetiny. Toto snížení se dá velice snadno dosáhnout regulací napětí. 

Z křížových charakteristik na obrázku 4.1 vyplývá, že změna napětí o ± 1% vyvolává změnu 

světelného toku u sodíkových výbojek asi o ± 3%. Ve skutečnosti jsme limitováni napětím, které 

by nemělo u sodíkových výbojek poklesnou pod hodnotu kolem 180V. Pod touto hodnotou se 

výbojka dostává do nestabilního stavu a jakákoliv dynamická změna může vyvolat zhasnutí 

výbojky. Při těchto napětích dochází k poklesu jasů a osvětlenosti asi o 65% a poklesu příkonu asi 

o 50%. 

 

 Výrazně snížený provoz nastává ve většině měst a obcí mezi 23:00 až 5:00 hodinou, což 

představuje dobu delší než 2 000 hodin za rok. To znamená, že teoreticky můžeme snížit po dobu    

2 000 hodin výkon osvětlovacích soustav VO na polovinu. 
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 Na trhu je v současné době k dispozici celá řada regulačních systémů, různé provenience, 

různého typu a samozřejmě i různé kvality. Při jejich volbě je třeba zvažovat poměr ceny, kvality, 

komfortu servisu a délky záruky. Principielně jsou k dispozici dva typy regulace. 

� Fázová regulace 

Jedná se o regulaci napětím. Systém reguluje světelný tok světelného zdroje změnou 

efektivní hodnoty napětí, přičemž amplituda napětí zůstává nezměněna. 

Výhodou systému je: 

• vysoká modularita, 

• možnost vestavby do stávajících napájecích rozváděčů, 

• velký rozsah regulace, 

• minimální nároky na údržbu, 

• možnosti rozšíření nebo redukce, 

• vysoké přizpůsobení příkonu soustavy VO, 

• dlouhá životnost, 

• dlouhá záruční doba. 

 

� Amplitudová regulace 

Rovněž jde o regulaci napětím. Systém reguluje světelný tok světelného zdroje změnou 

efektivní hodnoty napětí, ke které dochází změnou amplitudy napětí. Systémy jsou dodávány v 

různých variantách a v různé kvalitě. Obvykle je proveden jako samostatný rozvaděč, který se 

instaluje do série se stávajícím napájecím rozvaděčem.  Liší se zejména cenou, komfortem, nároky 

na údržbu, kvalitou, životností, dobou záruky apod. Nejkvalitnější z nich jsou vybaveny tzv. 

zařízením telemanagementu, tzn., že je možno s nimi dálkově komunikovat prostřednictvím GSM 

telefonů nebo prostřednictvím radiové sítě. 

 

Kompenzace snížení světelného toku 

Vzhledem k tomu, že výbojky a zářivkové trubice „stárnou“ a jejich světelný tok se během 

jejich života snižuje, používá se při návrhu osvětlení tzv. činitel údržby v hodnotě obvykle 0,6 až 

0,8. To znamená, že v osvětlovacím systému s novými zdroji - např. po provedení pravidelné 

údržby, při činiteli 0,7, je počáteční hladina osvětlení o 30% vyšší než je navrženo. Jakmile 

světelný zdroj dosáhne konce svého ekonomického života, hladina osvětlení se vyrovná projektové 

úrovni, nebereme-li v úvahu předimenzování soustavy. Pomocí uzavřené smyčky - zpětné vazby, 

může plynulá regulace osvětlení tento proces stárnutí eliminovat a osvětlenost může být regulována 

a udržována na požadované úrovni. Pokud je použit vhodný systém pro plynulou regulaci 

osvětlení, je možno dosáhnout úspory elektrické energie ve výši 10 až 15%. Tuto úsporu je možno 

stanovit velmi přesně. 
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Kompenzace předimenzování osvětlení 

V době, kdy je prováděn návrh osvětlení, je mnoho parametrů neznámých. Proto je 

v průběhu návrhu použito předpokládaných údajů, většinou bývá návrh konzervativní. Díky tomuto 

faktoru je předimenzování osvětlení obecným rysem. Pomocí systému pro plynulou regulaci se 

zpětnou vazbou je možno tyto faktory kompenzovat, a tím dosáhnout úspor elektrické energie mezi 

0 až 50% (obvykle kolem 25%). Úspory jsou silně závislé na stupni předimenzování a dají se velmi 

přesně stanovit, pokud jsou známy exaktní výsledky návrhu osvětlení a parametry osvětlovaného 

prostoru. [5] 

 

4.4 Optimalizace ovládacího systému 
 

Ovládací systém je ve své podstatě mozkem (centrální dispečink) a nervovým systémem 

(přenosové cesty základních povelů) celého zařízení VO. Musí zajistit spolehlivé zapínání a 

vypínání zařízení VO z jednotlivých zapínacích míst podle spínacího kalendáře VO, ovládání 

činnosti případných regulátorů a v dnešní době se od něj očekává i možnost zpětných informací o 

stavu zařízení VO (zapnuto – vypnuto, případně aktuální velikost odběru elektrické energie, která 

může signalizovat lokální výpadky ve větvích rozvodu VO) a v neposlední řadě by měl umožňovat 

okamžitý dálkový přenos důležitých informací funkčního charakteru (ztráta napájecího napětí, 

neoprávněný vstup do rozváděče apod.) a shromažďovat k hromadnému přenosu nejdůležitější 

provozní údaj - stav elektroměru a množství odebrané elektrické energie za stanovené období. 

 

V současné době v naprosté většině splňuje ovládání pouze základní funkci - přenos 

impulsu mezi rozváděči nebo zajištění spínání vlastním vestavěným ovládacím prvkem (fotočidlo, 

spínací hodiny, přijímač HDO). Ovládání VO bývá zpravidla provedeno: 

� samostatnými ovládacími kabely od hlavního zapínacího místa, 

� kaskádním zapojením (zapnuté VO po silovém rozvodu větve zapíná  

další rozváděč VO), 

� systém HDO (kde to energetická síť umožňuje), 

� časovými spínači (hodinami - méně vhodné, časté přestavování, velká  

tolerance časů), 

� fotoelektrický spínač (nutné dobré seřízení, neumožňuje současné plošné sepnutí). 

 

Řízení systému veřejného osvětlení vyžaduje pravidelné vyhodnocování nákladů na energii 

a údržbu, porovnávání osvětlení s projektovanými hodnotami a optimalizaci činností spojených s 

provozem a údržbou VO. Tyto činnosti vedoucí k energetické a tedy i provozní optimalizaci 

provozu nazýváme energetickým managementem. V rámci energetického managementu se řeší 



 52

energetická optimalizace provozu systému veřejného osvětlení. K energetické optimalizaci vedou 

tři cesty: 

� energetická optimalizace vlastní osvětlovací soustavy, 

� regulace osvětlení nasazením regulačních systémů, 

� optimalizace systému řízení a monitorování, tzn. aplikace tzv. telemanagementu. 

 

Telemanagement tvoří systémy dálkového spínání, řízení a monitorování provozních a 

poruchových stavů jednotlivých částí systému. Nejčastěji je telemanagement aplikován právě u 

rozváděčů veřejného osvětlení vybavených regulací, dále u standardních rozváděčů veřejného 

osvětlení a pomalu dochází k jeho aplikaci při monitorování jednotlivých svítidel systému 

veřejného osvětlení. Existují dva přístupy: 

 

� centralizovaný systém 

Obecně se skládá z centrálního dispečera (centrálního PC), který umožňuje uživateli - 

provozovateli a správci veřejného osvětlení z centra (velínu) provádět každodenní spínání a 

monitoring provozních a poruchových stavů a provádět jejich záznam, archivaci a analýzu. 

 

� decentralizovaný systém 

Tento systém je oproti předcházejícímu systému vytvořen tak, že více „inteligence“ je 

dislokováno přímo do rozváděčů veřejného osvětlení a tyto komunikují s centrem jen pokud je to 

nezbytně nutné. [5] 

 

Přestože osvětlení pozemních komunikací představuje jen něco přes jedno procento 

celkové spotřeby elektrické energie v České republice, nejsou náklady na jeho správu, provoz a 

údržbu v rozpočtech obcí zdaleka zanedbatelné. Uplatněním racionalizačních opatření lze 

dosáhnout významných finančních úspor. 

 

Nutným předpokladem zvyšování efektivnosti prostředků vynaložených na veřejné 

osvětlení je znalost aktuálního stavu zařízení veřejného osvětlení. Je potřeba mít přehled o počtu, 

vlastnostech a rozmístění jednotlivých světelných míst (svítidlech, stožárech) a zapínacích míst 

(rozvaděčích), o napájecím rozvodu a ovládání veřejného osvětlení. Základní evidence zařízení 

veřejného osvětlení je součástí tzv. pasportů veřejného osvětlení. Pasporty např. uvádějí údaje o 

struktuře instalovaných svítidel a světelných zdrojů, o celkovém počtu svítidel na komunikaci a 

jejich příslušnosti k jednotlivým zapínacím místům. Důležité jsou také údaje o době pořízení 

jednotlivých prvků veřejného osvětlení, o jejich výměnách a opravách, o provedení revizí 
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elektrického zařízení, o délkách osvětlovaných komunikací podle přiřazeného stupně osvětlení 

apod. 

 

 V návaznosti na generel dopravy a další koncepční materiály se zpracovává generel 

veřejného osvětlení obce. Ten musí mimo jiné obsahovat přiřazení stupně osvětlení jednotlivým 

osvětlovaným komunikacím s dostatečným výhledem do budoucna, jež je nutno brát v úvahu při 

sestavování plánu obnovy a rekonstrukcí osvětlení. 

 

 Všeobecným cílem by mělo být v dlouhodobém horizontu dosažení minimálních celkových 

ročních nákladů na zajištění veřejného osvětlení obcí. Je třeba uvědomit si, že nejnižší pořizovací 

náklady nemusejí být zdaleka nejdůležitější. Vyšší pořizovací náklady bývají často převáženy 

nižšími provozními náklady. Velmi důležitá je energetická náročnost zařízení, ale velmi podstatné 

jsou také náklady na údržbu. Systém veřejného osvětlení je nutno řešit komplexně. Zásadním 

principem hospodárnosti veřejného osvětlení je také svítit jen tam, kde je to třeba, tolik, kolik je 

třeba a to pouze v době, kdy je to třeba. Významných úspor je ovšem možno dosáhnout i 

organizačními opatřeními. [12] 
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5      Posouzení environmentálních vlivů VO na okolí 
 

Veřejné osvětlení zajišťuje nejen osvětlení komunikací a prostorů v městském prostředí, 

ale je také zdrojem nežádoucího osvětlení, způsobeného únikem světelného toku do nežádoucích 

směrů. Tento vedlejší vliv může působit rušivě nejen na obyvatele měst, ale i na faunu a flóru. Na 

začátku 90. let 20. století se rozšířila diskuse, původně vyvolaná astronomy, o rušivých vlivech 

veřejného osvětlení na okolí. Tato diskuse přinesla řadu námětů a výrazně ovlivnila myšlení 

projektantů, architektů, světelných techniků i výrobců svítidel. Hlavním tématem této diskuse je 

nalézt takový způsob osvětlení, při kterém bude rušivý vliv minimální (oslnění, rušivé osvětlení, 

světelné znečištění) a zároveň zůstanou zachovány všechny funkce veřejného osvětlení. Proto, aby 

bylo možné se takovémuto stavu přiblížit je třeba vycházet z následujících podmínek: 

  

� svítit pouze tam, kde je třeba, 

� svítit v nezbytně nutné míře, 

� svítit po dobu nezbytně nutnou, 

� využít nejúčinnější technické prostředky. 

 

Mezi sekundární vlivy patří negativní vlivy, spojené s výrobou elektrické energie pro 

veřejné osvětlení. Vzhledem k dlouhodobému trendu týkající se účinného využívání energií bude i 

v oblasti veřejného osvětlení tlak na snižování energetické náročnosti. To by v budoucnu mohl být 

jeden z impulsů pro zavedení svítidel napájených z vlastních fotovoltaických článků. Velký důraz 

bude také kladen na ekologickou likvidaci světelných zdrojů i dožilých prvků osvětlovací soustavy. 

To bude ovlivňovat nejen technologii výroby světelných zdrojů, ale také volbu materiálů pro 

výrobu vlastních svítidel.  

 

K dalším vlivům veřejného osvětlení na životní prostředí patří už samotná výstavba sloupů 

osvětlení a představební úpravy terénu (kopání kabelové rýhy, vyhrazení prostoru pro sloupy, 

čištění prostoru kolem osvětlení) a vůbec přítomnost sloupů osvětlení v krajině. [13] 

 

5.1. Rušivé světlo 

 

 Rušivé světlo je celosvětovým fenoménem poslední doby, který pronikl z astronomického 

slovníku do oblasti venkovního osvětlování. Pro mezinárodní označení problému se užívá anglický 

ekvivalent ”Light pollution“, a jako všeobecný pojem reprezentuje celkový souhrn nepříznivých 

vlivů umělého venkovního osvětlení. Rušivé světlo obecně definujeme jako nadměrné 

elektromagnetické záření ve viditelné oblasti produkované umělými světelnými zdroji šířící ve 



 55

venkovním prostoru, které způsobuje nežádoucí jevy jako je jas oblohy, oslnivé světlo, světlo 

narušující přirozený stav nočního prostředí a světlo dopadající do lidských příbytků. Rušivé světlo 

tedy nemůžeme chápat jako klasické znečistění ovzduší, které je způsobeno látkami jako je oxid 

siřičitý, oxid dusíku, prašný aerosol, oxid dusíku, oxid uhelnatý nebo ozón.  

 

Naopak světelné záření indukuje výskyt těchto částic v atmosféře. Obsahově pravdivějším 

termínem pro světelné znečištění je označení rušivé světlo (Obstrusive light), které v důsledku 

množství, směru, nebo spektrálního složení v daném kontextu způsobuje rušení, nepohodu, nebo 

omezení viditelnosti a rozpoznávání zrakových informací. V České republice se pojem světelné 

znečištění podařilo, zejména členům sekce pro temné nebe České astronomické společnosti, 

prosadit do zákona číslo 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. [14] 

 

 
Obr. 5.1 Formy rušivého světla 

 
Z hlediska důsledků rušivého světla  na proces vidění a vlivů na životní podmínky můžeme 

rozdělit projevy rušivého světla na:  

 

� závojový jas oblohy (Sky glow)  

Závojový jas oblohy je způsoben světelným tokem unikajícím primárně z umělých 

světelných zdrojů, tzn. svítidel venkovního osvětlení a sekundárně odrazem od povrchů na nichž 

dochází k odrazu světelného toku. Světelný tok se pak šíří atmosférou, která tvoří prostor kolem 

Zeměkoule. 

 

� oslnivé světlo (Glare) 

Abychom rozlišili  předměty v zorném poli, je nutné, aby tyto předměty měly různé jasy a 

tím aby vynikla jejich prostorová kompozice a jejich struktura. Rozhraní se může vytvořit na styku 

ploch různých jasů. Možnost zpozorování předmětu je dána rozdílem jasu předmětu kritického 
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detailu La a jasu bezprostředního okolí Lb. Kontrast jasu nám pak udává, za předpokladu 

rovnoměrného jasu kritického detailu i bezprostředního okolí, stupeň rozeznatelnosti: 

 

                [-; cd.m-2, cd.m-2 ] 
 
 Jestliže je kontrast jasu či jas samotný větší než na jaký je zrakový orgán adaptován, může 

vzniknout nepříznivý stav zraku – oslnění. Příčinou oslnění může být předimenzované nebo špatně 

nasměrované svítidlo. Oslnění je nepříznivý stav zraku, kdy je zrak vystaven většímu jasu či 

kontrastu než na jaký je adaptován. Oslnění ruší zrakovou pohodu, zhoršuje nebo dokonce 

znemožňuje vidění, zvyšuje celkovou únavu, může být příčinou úrazu a v krajním případě může 

vážně poškodit zrakový orgán. 

 

� světelný přesah (Spill light, light trespass) 

Světelným přesahem se rozumí nežádoucí světlo distribuované za své funkční hranice, tzn. 

do prostor jemu neurčených. Příkladem je světlo ze svítidel veřejného osvětlení, dopadající do 

příbytků, nebo světlo osvětlující i sousední pozemky. Takové světlo může narušovat soukromí 

obyvatel. Světelný přesah se projevuje zvýšenou vertikální osvětleností svislých ploch. [14] 

 

Zdroje rušivého světla 

Zdrojem rušivého světla jsou svítidla a světlomety v osvětlovacích soustavách, které se 

používá pro: 

 

� Osvětlení pozemních komunikací 

Osvětlení pozemních komunikací zahrnuje osvětlení v městských aglomeracích (ulice, 

chodníky, cyklistické stezky, přechody pro chodce), osvětlení důležitých dopravních uzlů a 

dálkových komunikací, osvětlení dopravních terminálů (autobusová a vlaková nádraží, překladiště, 

přístavy) a osvětlení tunelů a podjezdů. Je zřejmě nejpočetnější formou venkovního osvětlení a má 

tudíž velký podíl na vzniku rušivého světla. 

 

� Osvětlení letišť  

Je záměrně odděleno od pozemních komunikací, neboť jsou zde z důvodů bezpečnosti 

letového provozu kladeny zvýšené nároky na omezování rušivého světla, zejména oslnění. Od 

osvětlení pozemních komunikací se také liší tím, že svítidla mohou být přímo určena ke svícení do 

horního poloprostoru. 
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� Osvětlení venkovních sportovišť  

Je specifické použitím svítidel s výkonnými zdroji světla pro dostatečné osvětlení velkých 

ploch a prostor. 

 

� Osvětlení venkovních pracovišť  

Jedná se o osvětlení velkých výrobních závodů a  průmyslových zón. 

 

� Architektonické osvětlení 

Osvětlení významných památek a budov, různých monumentů a osvětlení parků a zahrad. 

V této oblasti se často používají svítidla svítící do horního poloprostoru, která mají významný podíl 

na závojovém jasu oblohy. 

 

� Reklamní osvětlení 

Jedná se o osvětlení billboardů, reklamních ploch, směrových ukazatelů obchodních center, 

osvětlení čerpacích stanic apod. Hlavním problémem bývá nepřiměřeně vysoká hladina 

osvětlenosti těchto ploch. [14] 

 

Mezinárodní doporučení 

 Mezinárodní komise pro osvětlování vytvořila Směrnici pro minimalizaci záře oblohy CIE 

126-1997 (Guidelines for minimizing sky glow). Tato směrnice je technickou zprávou, která se 

zabývá teoretickými aspekty záře oblohy a v níž jsou zformovány všeobecné zásady pro omezení 

záře oblohy. Jsou zde uvedeny limitní hodnoty podílu světelného toku svítidel do horního 

poloprostoru pro jednotlivé kategorie zón prostředí z hlediska potřeb astronomických pozorování. 

Uvedené mezní hodnoty platí pro každé jednotlivé svítidlo v zóně. 

 
 

Zóna Podíl světelného toku svítidel 
do horního poloprostoru v % 

E1 0 
E2 ≤ 5 
E3 ≤ 15 
E4 ≤ 25 

 
Tab. 5.1 Největší povolený podíl světelného toku svítidel do horního poloprostoru 
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Jednotlivé zóny jsou pak definovány takto:  

E1   oblast se skutečně tmavým prostředím,(národní parky), 

E2     oblast s nízkými jasy (venkovské obytné oblasti s nízkými stupni osvětlení komunikací), 

E3    oblast se středně nízkými jasy (městské obytné oblasti), 

E4    oblast s vysokými jasy (městské oblasti se zvýšenou noční aktivitou). 

 

Z hlediska astronomických aktivit je možné zóny řadit takto: 

E1    observatoře mezinárodního a celostátních významů, 

E2     postgraduální a akademická studia, 

E3     studentské práce a amatérská pozorování, 

E4     příležitostní pozorování noční oblohy. 

 

Rušivé světlo v určité zóně nezávisí pouze na množství „znečisťujícího“ světelného toku 

vznikajícím  ve své vlastní zóně, závisí také na produkci světelného znečištění v sousedních 

zónách. Proto jsou navrženy vzdálenosti hranic sousedních zón od referenčního bodu. Referenčním 

bodem  astronomická laboratoř. 

 

Hranice zón Mimální délka hranice [km] 

E1-E2 1 km 

E2-E3 10 km 

E3-E4 100 km 
 

Tab. 5.2 Platí pro referenční bod v zóně E1 
 
 

Doporučení k omezení vlivů rušivého světla, vyvolaného venkovním osvětlením, obsahuje 

zásady správných technik osvětlování. Dále jsou zavedeny maximální hodnoty světelně 

technických veličin, které zajišťují snížení rušivých vlivů. Rozlišuje se přitom doba po policejní 

hodině a před ní. Policejní hodina je časový interval, kdy platí přísnější požadavky na hodnoty 

rušivého světla. Světelně technické veličiny vymezující maximální hodnoty rušivého světla jsou 

vertikální osvětlenost, svítivost a jas. Hodnocení rušivého světla je pak kontrolováno jen jednou 

světelně technickou veličinou. Měření vertikální intenzity osvětlení či svítivosti se realizuje 

v kritických místech, tzn. na hranicích nemovitostí, průčelích budov, přivrácených oknech 

obytných budov. 
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Vertikální 
osvětlenost 

v rovině oken      
Ev [lx] 

Svítivost zdroje 
světla                        
I [kcd] 

Jas budovy ***                   
L [cd.m-2] 

Zóna 

Záře 
oblohy 
UWLR 

[max %] před 
policejní 
hodinou 

po 
policejní 
hodině 

před 
policejní 

hodinou **  

po 
policejní 
hodině 

průměrná hodnota,       
před policejní 

hodinou 

E1 0 2    1 * 0 0 0 

E2 5 5 1 50 0,5 5 
E3 15 10 5 100 1 10 
E4 25 25 10 100 2,5 25 

 
Tab. 5.3 Limitní hodnoty světelně technických veličin ve venkovním osvětlení 

 
 

Poznámky: UWLR (poměrný neužitečný světelný tok do horního poloprostoru), největší povolený podíl světelného toku  

svítidla, který míří přímo k obloze. 

Definice policejní hodiny není v našich předpisech prozatím zavedena. 

* Přijatelné pouze, pochází-li od osvětlení veřejných komunikací. 

** Svítivost zdroje platí pro každý zdroj světla, který se nachází ve směru potenciálně rušivém, vně osvětlované  

oblasti. Zde uvedená čísla jsou obecně platné směrné hodnoty, které lze jen těžko dosáhnout např. na rozlehlém  

sportovišti, kde je omezená závěsná výška svítidel. 

***  Jas budovy by neměl být zbytečně vysoký a měl by být úměrný jasu okolí. 

 

 

Prostředky omezující projevy rušivého světla 

 Omezení světelných projevů rušivého světla způsobujícího závojový jas oblohy, oslnění a 

světelný přesah, je nutno uvažovat při návrhu, provedení, provozu a údržby venkovního osvětlení.  

 

Redukci těchto projevů dosáhneme těmito způsoby: 

� nerealizovat osvětlení tam kde není nutné, 

� správný návrh provoz a údržba osvětlovací soustavy, 

� vypínáním a regulací osvětlovacích soustav, 

� vhodnou instalací a nasměrováním svítidel, 

� změnou optických vlastností prostoru, 

� vlivem umělých a přírodních bariér. 
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Světelné záření, které je příčinou závojového jasu oblohy, je možné při astronomickém 

pozorování eliminovat použitím: 

 

� monochromatických světelných zdrojů, zejména nízkotlakých sodíkových výbojek, za 

cenu nízkého barevného podání, 

� odfiltrování krajních postranních pásem viditelného záření světelných zdrojů pomocí 

filtr ů. [14] 
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6      Ekonomický rozbor navržených variant 
 

6.1 Investiční náklady 
 

Určit předem pro celkovou rekonstrukci VO (aniž je vypracován minimálně investiční 

záměr nebo projekt ve stupni DSP) kompletní investiční náklady je velice obtížné a vždy je takový 

odhad zatížen velkou chybou. Proto se jeví jako nejjednodušší určit poměrný náklad na 

rekonstrukci jednoho světelného místa (dále SM), podle pasportizace spočítat počet SM určených k 

rekonstrukci, tato dvě čísla vynásobit a takto získat celkové náklady. Jestliže se takto stanoví 

předpokládané náklady, které se dají do návrhu rozpočtu a jsou následně schváleny, může dojít k 

tomu, že po zpracování DSP se ukáží rozpočtové náklady jako velice odlišné.  

Provedená analýza již realizovaných staveb v jiných městech ČR z hlediska výpočtu 

průměrných investičních nákladů na jedno SM prokázala široké rozpětí výsledných cen. Výsledek 

se pohyboval od 15 tisíc Kč/SM až po 80 tisíc Kč/ SM v závislosti na technickém provedení stavby 

a jejím umístění. Z toho je zřejmé, že každá stavba je specifická a nedá se stanovit jediná hodnota 

průměrné ceny na rekonstrukci jednoho SM. Tuto cenu ovlivňuje velké množství faktorů. Pro 

kvalifikovaný odhad nákladů připravované rekonstrukce VO je nutný podrobnější rozbor zakázky, 

zejména je nutné podle skutečných podmínek stanovit poměry mezi výložníkovými (silničními) a 

sadovými SM, poměry mezi výkopovou rýhou v zeleni a ve zpevněných plochách, množství 

přechodů komunikací apod.  

Dále je nutné kalkulovat s počty osazovaných rozváděčů, regulátorů. Podstatný vliv má 

také umístění stavby. Naprosto jiná čísla vycházejí u staveb v památkově chráněném území, jiná v 

charakteristickém sídlištním celku, jiná u VO samostatně položené komunikace a jiná v oblasti 

vilové čtvrti. [12] 

 

6.2 Provozní náklady 
 

 Provozními náklady zařízení VO jsou všechny náklady vynaložené na výkon správy VO 

včetně zajištění nepřetržitého poruchového dispečinku a zásahové poruchové služby, na úhradu 

spotřebované elektrické energie, na zajištění údržby, na zabezpečení periodických revizí, 

provozních technických dokumentací, na zpracování a aktualizaci zejména mapového pasportu VO 

(vedení datové části pasportu VO je v nákladech Správy VO).  

Výše nákladů za správu VO je předmětem smluvního vztahu mandanta (vlastník VO) a 

mandatáře (subjekt, který správu VO vykonává) a je proměnná podle skutečných nákladů (vliv má 
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počet pracovníků správy, jejich mzdové a ostatní náklady, provoz dispečinku VO apod.). 

Orientačně se tyto náklady pohybují v řádu 10% celkového objemu nákladů údržby VO. [12] 

 

6.3 Technicko-ekonomické ukazatele 
 

Pro rychlé technicko-ekonomické vyhodnocení navržených osvětlovacích soustav, srovnání  

variant, případně porovnání s již navrženými a provozovanými soustavami, lze použít celou řadu 

technicko-ekonomických ukazatelů. Nejčastěji se doporučují tyto ukazatele: 

 

� měrné investiční náklady na jednotku osvětlované plochy [Kč/m2], 

� měrné investiční náklady na 1m osvětlované plochy [Kč/m], 

� měrný světelný tok na jednotku osvětlované plochy [lm/m2], 

� měrná spotřeba elektrické energie na jednotku osvětlované plochy [Wh/m2], 

� měrné investiční náklady na jednotku osvětlované plochy a 100 lx [lm/m2/100 lx], 

� měrný světelný tok na jednotku osvětlované plochy a 100 lx [lm/m2/100 lx], 

� měrná spotřeba elektrické energie na jednotku osvětlované plochy a 100 lx 

[Wh/m2/100 lx]. 

 

 Z tohoto hodnocení je nutné vyloučit ta řešení osvětlovacích soustav, která zejména 

nesplňují požadavky 

� technických norem (kvantitativní i kvalitativní ukazatele), hygienických předpisů, 

zákonů a vyhlášek, 

� z hlediska bezpečnosti, 

� dostatečné životnosti, 

� na bezpečnou a racionální údržbu, 

� optimálního řízení provozu osvětlení, 

� ochrany životního prostředí. 

 

 Využití zmíněných ukazatelů má své opodstatnění pouze pro osvětlovací soustavy 

instalované v prostorech, které jsou z hlediska jejich účelu a využití srovnatelné. [15] 
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6.4 Ekonomický rozbor navržených variant 
  

V ekonomickém rozboru dvou navržených variant se zaměřím na investiční pořizovací 

náklady a dále také na náklady spojené s údržbou – provozní náklady. Obě varianty porovnám z 

hlediska celkových nákladů. Výpočet je proveden pomocí programu Kalkulátor ekonomické 

návratnosti firmy Modus, který je volně stažitelný z webových stránek firmy. [16] 

 

 

krytí 
svítidla 

světelně-
technická 
účinnost 
svítidla 

rozteč pro 
zadanou 

komunikaci 
ME5  

Lm pro 
zadanou 

komunikaci 
ME5 

cena svítidla 

Schreder 70W ATOS1 66 77,9% 27m 0,76cd/m2 2190Kč 

Elstav 70W LUNOIDE 67 74,3% 22m 0,51cd/m2 4927Kč 
 

Tab. 6.1 Parametry svítidel 
 

 Pro porovnání budu uvažovat kilometr stávající komunikace. Potřebný počet svítidel na 

kilometr komunikace vypočítám z rozteče pro zadanou komunikaci uvedenou v tabulce 6.1. 

V nákladech jsou zahrnuty pouze uvedené položky. 

 Celkový příkon svítidla uvažuji jako příkon výbojky + příkon předřadníku. 

 

  soustava A soustava B 

typ svítidla ATOS1 LUNOIDE 

elektrická výstroj svítidla 
sodíková výbojka 70W                

+ tlumivka 
sodíková výbojka 70W                 

+ tlumivka 
počet svítidel v soustavě [ks] 37 46 
příkon svítidla [W] 83 83 os

vě
tlo

va
cí

 
so

us
ta

va
 

celkový příkon soustavy [kW] 3,071 3,818 
cena svítidla [Kč] 2190 4927 
počet zdrojů ve svítidle [ks] 1 1 
cena světelného zdroje [Kč] 250 250 
cena zdrojů ve svítidle [Kč] 250 250 
cena montáže svítidla [Kč] 350 350 in

ve
st

ič
ní

   
   

   
   

ná
kl

ad
y 

celkové investi ční náklady [K č] 103 230 254 242 

 
Tab. 6.2 Investiční náklady 

 

 Pro porovnání z hlediska provozních nákladů budu uvažovat cenu elektrické energie 

3,5Kč/kWh, dobu provozu 11,24h/den při provozu 365 dní v roce. Pro dlouhodobé porovnání 

provozních nákladů budu uvažovat dobu provozu soustavy 15let. Náklady na 2 výměny světelného 

zdroje s údržbou svítidla stanovím na 500Kč na jedno světelné místo. Ceny jsou pouze orientační. 
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  soustava A soustava B 

 typ svítidla ATOS1 LUNOIDE 
denní spotřeba el. energie [kWh] 34,52 42,91 
roční spotřeba el. energie [kWh] 12599,08 15663,73 
cena el. energie za 1 rok [Kč] 44096,8 54823,04 
životnost zdrojů [hod] 24000 24000 
náklady na výměnu zdrojů [Kč] 18500 23000 pr

ov
oz

ní
   

   
   

ná
kl

ad
y 

celkové provozní náklady [K č] 679 952 845 346 

 

Tab. 6.3 Provozní náklady 

 

 soustava A soustava B 

typ svítidla ATOS1 LUNOIDE 
rozdíl [Kč] 

celkové investi ční náklady [K č] 103 230 254 242 151 012 

celkové provozní náklady [K č] 679 952 845 346 165 394 

celkové náklady po 15 letech [K č] 783 182 1 099 588 316 406 

 

Tab. 6.4 Celkové náklady 

 

 Návrh soustavy se svítidly firmy Schreder ATOS1 při použití 70W sodíkových výbojek je 

o 151 012Kč investičně levnější a tato soustava má o 165 394Kč menší provozní náklady 

v horizontu 15 let. Roční úspora elektrické energie činí 10 726Kč. Celkový rozdíl nákladů po 15 

letech provozu soustavy činí 316 406Kč. 
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Obr. 6.1 Grafické porovnání nákladů 
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Závěr 
 

 Cílem diplomové práce bylo celkové zpracování návrhu obnovy veřejného osvětlení na 

libovolné komunikaci zařazené do třídy ME5 dle normy pro osvětlení pozemních komunikací ČSN 

EN 13201. V České republice hladina spotřebované energie stále roste a do budoucna budou růst i 

její ceny. Racionalizace v oblasti veřejného osvětlení může přinést značné úspory při zachování 

normovaných požadavků na hladiny osvětlení a dodržení hygienických předpisů. Rozumí se tím 

zavádění nových typů světelných zdrojů, svítidel a regulace provozu osvětlovacích soustav. 

 

 Důležitým úkolem, ještě před samotným návrhem osvětlovací soustavy, je vybrat vhodné 

svítidlo tak, aby splňovalo požadavky stanovené zákazníkem, normou, ale také požadavky na 

ekologii či finanční dispozice zákazníka. Tímto úkolem jsem se podrobněji zabýval v bodě číslo 

dva, kde jsem zvolil a aplikoval vhodnou metodiku stanovení vah dle preferencí odborníků. 

Zvolená Saatyho metoda je oproti ostatním metodám obtížnější, ale na druhé straně poskytuje 

přesný výsledek o preferencích kritérií. Pracnost výpočtu vah v této metodě je dána vzájemným 

porovnáváním všech kritérií, což někdy může být navíc i sporné. 

Dalším přínosem je naznačené řešení dodatečné změny preference kritérií dle možností a 

požadavků zákazníka na výběr svítidla. Přínosem je i možnost snadné modifikace souboru kritérií - 

doplnění či odstranění jednotlivých kritérií.  

Po získaní potřebných vah jsem zvolil dvě metody multikriteriální analýzy pro možnost 

porovnání výsledků. Vybraná svítidla byla vyhodnocena metodou WSA a TOPSIS za pomoci 

programu MCA8, který umožňuje libovolné vložení či odebrání svítidel. Samotný návrh 

osvětlovací soustavy je proveden v programu Relux Professional a výsledky z tohoto programu 

jsou uvedeny v příloze I. 

 

Další kapitoly nastiňují možnosti úspor týkající se modernizace a optimalizace světelných 

zdrojů a svítidel, ale také úspor plynoucích z vhodné regulace napětí, které se promítnou 

v provozních nákladech. Vybraná svítidla, použitá v návrhu, jsem nakonec pomocí jednoduchého 

ekonomického zhodnocení porovnal právě z hlediska investičních a provozních nákladů. Rozdíl 

v nákladech obou variant nám tvoří rozsah možností úspor v závislosti na rozteči svítidel a jejich 

ceně. 
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Příloha I  

svítidlo firmy Schreder 70W ATOS1 
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svítidlo firmy Elstav 70W LUNOIDE 
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