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ABSTRAKT 
Práce se zabývá analýzou soustav veřejného osvětlení z hlediska typů světelných zdrojů a svítidel 
v nich používaných. Zaměřuje se na zvláštnosti v osvětlovacích soustavách jako je osvětlení 
přechodů pro chodce nebo dekorativní osvětlení. Analyzuje spotřebu elektrické energie 
v závislosti na denním osvětlení a to, jak se projevuje posun východu a západu Slunce na 
spotřebu elektrické energie. Práce objasňuje, jakým způsobem se dá zjednodušeně modelovat 
východ a západ Slunce pro celou Českou republiku. Na základě rozložení obcí s počtem obyvatel 
nad 10 000 a modelace východů a západů Slunce je proveden výpočet spotřeby elektrické energie 
osvětlovacích soustav a porovnán s celkovou spotřebou České republiky. Zjednodušeně je proved 
odhad spotřeby elektrické energie obcí do 10 000 obyvatel a na jejich základě je stanoven 
konečný odhad spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení pro celou Českou republiku. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  osvětlení, veřejné osvětlení, osvětlovací soustava, příkon, spotřeba, 
výhod Slunce, západ Slunce, svítidlo, světelný zdroj, typ svítidla 
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ABSTRACT 
The thesis deals with analysis of the public lighting system from the point of view of light 
sources and luminaries.  It focuses on the specifics of the lighting systems such as lighting for 
pedestrian crossings or decorative lighting. It analyzes the energy consumption depending on 
daylight and how it manifests a shift sunrise and sunset on the consumption of electricity. The 
work clarifies how the model can be simplified sunrise, sunset for the entire Czech Republic. 
Based on the distribution of municipalities with population over 10,000 and modeling of sunrise 
and sunset calculation is carried out power consumption of lighting systems and compared to the 
total consumption of the Czech Republic. Simplification is an estimate of the consumption of 
electricity to villages to 10 000 people on the basis of the estimate, the final consumption of 
electricity for public lighting for the entire Czech Republic. 

 

 

 

KEY WORDS: lighting, public lighting, lighting system, power, sunrise, consumption, 
sunset, light fitting, light source, type of lighting fitting 
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t čas hod. 
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Prok příkon obcí nad 10 000 obyvatel kW 
W spotřeba elektrické energie kWh 
WC celková spotřeba elektrické energie za 1 rok kWh 
Wrok spotřeba elektrické energie 1 obce za 1 rok kWh 
W2 spotřeba elektrické energieobcí do 10 000 obyvatel kWh 
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1 ÚVOD 
 

Světlo se stalo součástí našeho života, kterou dnes a denně využíváme a jíž potřebujeme skoro ke 
všem lidským činnostem, které provádíme. Přes den nám světlo pro naše činnosti zajišťuje 
Slunce, pomineme-li umělé osvětlení uvnitř budov, tunelů atd., které je zde umístěno ať už 
z bezpečnostních důvodů nebo z dekorativních. Ovšem v noci si již musíme pomoci jiným 
způsobem. K osvětlení ulic, silnic, náměstí, nejrůznějších stezek a parků nám slouží veřejné 
osvětlení. V těchto prostorách je jeho úlohou zejména zajištění bezpečnosti při přesunu osob či 
materiálu tak, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo zničení. Jelikož se jedná o bezpečnost, není 
možné provádět toto osvětlování jakýmkoliv způsobem. Platí pro něj mnoho norem, nařízení a 
vyhlášek, které mají za úkol zajistit, aby to osvětlení bylo prospěšné lidem v jejich činnostech, ale 
zároveň aby nedocházelo k negativním vlivům na obyvatele, kteří žijí v jeho těsné blízkosti. 
Zajištění bezpečnosti ovšem není jedinou funkcí veřejného osvětlení. Rovněž se používá pro 
dekorativní účely. Rozmach tohoto druhu osvětlování nastal již před více jak 10 lety. S tímto 
druhem osvětlování se setkáme jak ve městech, tak i na vesnicích. Na vesnicích se tento druh 
osvětlení používá k osvětlování kostelů a kaplí, které byly zpravidla stavěny na vyvýšených 
místech a tvoří tak přirozenou dominantu obcí. Dále se využívají k osvětlení radnic a pamětních 
míst. Rovněž díky značným podporám do cestovního ruchu a turistiky dochází v blízkosti obcí ke 
stavbám nejrůznějších typů rozhleden, které se díky zajímavému návrhu a dobře navrženého 
osvětlení, stávají cílem cest mnoha návštěvníků. Ve městech je ovšem mnohem širší využití 
tohoto dekorativního osvětlení, neboť se zde nachází více pamětních míst, nejrůznějších soch, 
historických budov a mostů. I když zde mluvíme především o osvětlování lidských výtvorů, 
osvětlují se i přírodní památky, kterými jsou nejrůznější stromy, ať už památkově chráněné či 
nikoliv, parky, které jsou součástí měst či zámků, nejrůznější vodní plochy v podobě jezírek nebo 
rybníků. Osvětlují se i různé skalní útvary, vodopády a řeky. S tím souvisí další funkce veřejného 
osvětlení, které zajišťuje vytváření míst pro relaxaci a odpočinek. Z výše uvedeného je jasné, že 
naprosto přirozeně dochází k prolínání jednotlivých funkcí veřejného osvětlení, které například 
v parcích působí funkci jak bezpečnostní, tak je zároveň navrhováno tak, aby návštěvníkům 
parku umožňovalo příjemný pobyt a relaxaci při jeho návštěvě. 
Dalším důvodem proč se zejména v dnešní době bavit o veřejném osvětlení je důvod 
ekonomický, neboť v nočních hodinách se veřejné osvětlení stává jedním z velkých odběratelů el. 
energie. Úspory energie a hlavně úspory finančních prostředků vynaložené na osvětlování, dnes 
nutí stále více a více vesnic a měst zamýšlet se nad tím, zda pro ně není výhodnější investovat 
do modernizace veřejného osvětlení, které zejména na vesnicích, je i několik desítek let staré. 
S tím souvisí i pokrok a inovace na poli veřejného osvětlování. Rovněž dochází k nahrazování 
vysokotlakých sodíkových výbojek zdroji s LED diodami. Ovšem zde se nejedná o tak masové 
nahrazování jako je tomu v případě žárovek, ale spíše se zde nacházíme v pozorovací fázi, kdy je 
realizováno několik projektů a stále ještě převládá nedůvěra k tomu zdroji osvětlení, která je 
podporována i tím, že cena tohoto druhu svítidel je zatím několikrát vyšší než cena světelných 
zdrojů, které se dnes běžně používají. 
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2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
 

Veřejné osvětlení jakožto soubor mnoha technických strojů, přístrojů a softwarového vybavení 
tvoří obrovské a složité zařízení, které musí splňovat, jako obdobná technická díla, mnoho norem. 
Ať už se jedná o specifické normy přímo pro jednotlivé stroje a zařízení, elektrotechnické normy, 
normy upravující způsob osvětlování veřejných prostorů či normy vyplývající ze stavebních 
povrchových úprav terénu, kde je veřejné osvětlení instalováno.  

 
2.1 Základní definice a pojmy 

 
Pro přesné porozumění je zde uvedeno a vysvětleno několik základních pojmů a definic, které se 
používají ve vztahu s veřejným osvětlením. 
 
Veřejné osvětlení (VO) – je venkovní osvětlení veřejných prostorů měst a obcí zahrnující  
osvětlení pozemních komunikací, architekturní osvětlení a dekorativní osvětlení. Úkolem 
veřejného osvětlení je především zajištění bezpečnosti dopravy, osob a majetku, ale i zlepšení 
estetického dojmu měst a obcí osvětlením významných objektů (architekturní osvětlení) 
nebo dekorativní světelnou výzdobou (například vánoční osvětlení měst a obcí). 
Osvětlení pozemních komunikací (OPK) – slouží k osvětlení veřejných místních komunikací, 
silnic a dálnic, tedy komunikací určených pro přepravu motorových vozidel, pro pěší či cyklisty 
aj. Do této kategorie se řadí i osvětlení shromažďovacích ploch (např. náměstí), tržišť, pěších 
zón, stezek pro pěší či cyklisty, včetně tunelů, podjezdů, podchodů, mostů, lávek, křižovatek, 
kruhových objezdů, přechodů pro chodce, zastávek MHD, odstavných ploch (parkovišť) atd. 
Architekturní osvětlení (AO) – slouží ke zdůraznění významných památek a významných 
přírodních jednotlivostí (např. pomníky, fasády, věžní hodiny, kašny a fontány, jezírka, skaliska, 
křoviny a stromy). Architekturní osvětlení kromě toho zlepšuje orientaci osob a prestiž měst 
a obcí. Dokáže cíleně upozornit na detaily, které mohou ve dne zůstat bez povšimnutí a rovněž 
dokáže navodit příjemnou a uklidňující atmosféru. Pokud je toto osvětlení nainstalováno 
a provozováno po celý rok, je označováno termínem stálé architekturní osvětlení. Pokud slouží 
pouze k jednorázovému nebo občasnému zvýraznění objektů je toto označováno za příležitostné 
architekturní osvětlení. 
Dekorativní osvětlení (DO) – obvykle slouží k vyzdobení ulic, náměstí či určitých lokalit 
nebo celých měst u příležitosti významných svátků či jiných událostí velkého významu. 
Časově proměnné nebo neproměnné – dynamické architekturní osvětlení – s účinkem 
zvýšeným pomocí programově řízené změny jasu, intenzity nebo barvy světla atd. 
Osvětlovací soustava – kompaktní soubor prvků tvořící funkční zařízení, které splňuje 
požadavky na úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje v sobě svítidla, podpěrné a nosné konstrukční 
prvky, elektrický rozvod, rozváděče, ovládací systém atd. 
Světelné místo – každý stavební prvek v osvětlovací soustavě (stožár, osvětlovací výložník, 
převěs) vybavený jedním nebo více svítidly. 
Svítidlo – zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním nebo více 
světelnými zdroji a obsahuje, kromě zdrojů světla samotných, všechny díly potřebné 
pro upevnění a ochranu zdrojů a v případě potřeby i pomocné obvody, včetně jejich připojení 
k elektrické síti. 
Světelný zdroj – umělý zdroj viditelného optického záření. 
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Rozváděč zapínacího místa - dálkově nebo místně ovládaný s vlastním přívodem el. energie 
a zpravidla samostatným měřením spotřeby el. energie. 
Osvětlovací stožár – nosná konstrukce, jejím hlavním úkolem je nést jedno nebo více svítidel, 
které sestává z jedné nebo více částí. Může též sloužit k připevnění přívodního nebo jiného 
vedení. Jejich využití je poměrně široké, takže je lze použít na umístění reklamy, systému 
dopravního značení. Osvětlovací stožáry se provádí ve dvou vyhotoveních. S paticí nebo 
bez patice. 
Osvětlovací stožár kombinovaný – nosná konstrukce určená pro nesení trakční soustavy se 
současně využívá pro upevnění svítidel. 
Jmenovitá výška stožáru – výška světelného středu svítidla nad úrovní vetknutí. 
Vrchol stožáru – nejvyšší bod stožáru. 
Dřík stožáru – základní nosná část osvětlovacího stožáru. 
Závěsná výška svítidla -  výška světelného středu svítidla nad osvětlovanou plochou 
Úroveň vetknutí – vodorovná rovina vedená místem vetknutí 
Vyložení – vodorovně měřená vzdálenost světelného středu svítidla od osy dříku stožáru 
Výložník – část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku stožáru nebo 
samostatná upevňovací konstrukce pro svítidla upevněná na stavební objekt. Výložník může být 
jednoramenný, dvouramenný nebo víceramenný a může být připojen ke dříku pevně nebo 
odnímatelně. Víceramenné výložníky musí být zpevněny výztuhou proti zlomení. Výložníky 
musí mít stejnou povrchovou úpravu jako stožáry. 
Osvětlovací výložník -  výložník k upevnění svítidla na budovu, na výškovou stavbu nebo jiný 
stožár než osvětlovací. 
Úhel vyložení svítidla – úhel, který svírá osa spojky svítidla s vodorovnou rovinou 
Elektrické části stožáru – rozvodnice pro osvětlovací stožár a elektrické spojovací vedení mezi 
rozvodnicí a svítidlem. 
Patice stožáru – samostatná část osvětlovacího stožáru, která tvoří kryt elektrovýzbroje 
Převěs – nosné lano mezi dvěma objekty, na kterém je umístěno svítidlo 
Osvětlovaná plocha – plocha, na které se vykonává zraková činnost. V případě silniční 
komunikace je plocha ohraničená šířkou jízdního pásu. 
Provozní hodnoty – Skutečné hodnoty v libovolné době provozu za okolností v této době se 
vyskytujících. 
Kabelový soubor – zařízení určené ke spojování, odbočování, ukončování, kotvení kabelů nebo 
rozvětvování žil. Zabraňuje vnikání vlhkosti do kabelu a zamezuje vytékání kabelové hmoty. 
Kabelové armatury jsou kovové i nekovové. 
Zapínací místo – Venkovní rozváděč pro připojení rozvodu VO se samostatným měřením 
spotřeby el. energie. 
Správce – subjekt, který zajišťuje výkon vlastnických práv k majetku nebo některou 
ze základních povinností těchto vlastnických práv, tedy činnost provozní, udržovací a správní. 
Autorizovaná osoba – je fyzická osoba, které byla udělena autorizace ve výstavbě. Autorizovaná 
osoba je autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr ve výstavbě a autorizovaný technik 
ve výstavě. 
Autorizovaný inženýr (technik) ve výstavbě – je fyzická osoba, které je udělena autorizace 
ve výstavbě pro příslušný obor činnosti a je zapsána v seznamu autorizovaných inženýrů 
(techniků). 
Přídavné zařízení -  jakékoliv zařízení instalované na VO, které neslouží k osvětlování 
veřejných prostranství ani s ním nijak nesouvisí[1] 
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2.2 Hlavní části veřejného osvětlení 
 
Veřejné osvětlení je soubor mnoha přístrojů, strojů a jiného zařízení, které tvoří obrovský celek. 
A jakožto v každém velkém zařízení lze i u veřejného osvětlení rozlišit několik hlavních částí a 
manipulací, kterým se budeme v následující části věnovat. 

 
Elektrická přípojka 
El. přípojky vedoucí z koncové přípojkové skříně nebo trafostanice, které patří provozovateli 
distribuční soustavy, vedoucí k zapínacímu místu veřejného osvětlení patří majiteli veřejného 
osvětlení a musí být předány správci veřejného osvětlení. 
Nově vybudované přípojky se zpravidla připojují do sítě TN-C,jejímž vlastníkem je provozovatel 
distribuční soustavy, o jmenovitém napětí 230/400V v třífázovém 4 vodičovém provedení. 
Vyvedení přípojek se provádí buď paprskovým vývodem z nejbližší transformační stanice, nebo 
vývodem z nejbližší přípojkové rozpojovací skříně podle způsobu, který si určí sám provozovatel 
distribuční soustavy, a jsou obvykle ukončeny v zapínacím místě veřejného osvětlení.  
Jako každé elektrické zařízení musí být i el. přípojky jištěny. To se provádí v místě odbočení 
z distribučního rozvodu nízkého napětí (nn), v přípojkové skříni zapínacího místa a před 
elektroměrem v zapínacím místě. V tabulce tab.:  2-1jsou uvedeny doporučené hodnoty, typ 
charakteristiky a selektivita jištění. Konečné řešení ovšem musí řešit projektová dokumentace. 
 
Tab.: 2-1 Doporučené jištění a selektivita[1] 

Jištění v místě 
odbočení 

z distribučního 
rozvodu nn 

Jištění 
v přípojkové 

skříni 
zapínacího místa

Selektivita 
jištění 

v přípojkové 
skříni ZM 

Jištění před 
elektroměrem 
v zapínacím 

místě 

Selektivita 
jističe před 

elektroměrem 
v ZM 

125 A gG 80 A gG Plná selektivita 40 A/C Plná selektivita 
224 A gG 160 A gG Plná selektivita 50 A/C Do 3,2 kA 
224 A gG 160 A gG Plná selektivita 63 A/C Do 3,2 kA 
 

Na vedení veřejného osvětlení rovněž dochází k úbytku napětí, který se musí pohybovat podle 
normy do 5% hodnoty jmenovitého napětí sítě, měřený na konci jednotlivých větví. Minimální 
průřez kabelů, použitých pro vedení v síti TN-C, je 4 x 10 mm2.[1] 

 
Zapínací místo veřejného světlení 
Pokud je zapínací místo napájeno z paprskového vývodu, potom se zpravidla používá k připojení 
přípojky třídveřová skříň, jenž je rozdělena do části napájecí, části určené pro elektroměrový 
rozváděč a na vývodovou část. Elektroměrový rozváděč obsahuje hlavní jistič s takovou 
jmenovitou hodnotou, jakou předepisuje majitel distribuční soustavy, a za ním je teprve osazeno 
zařízení pro měření odběru el. energie. Vývodová část je připojena na společný stykač ovládaný 
fotobuňkou nebo spínacími hodinami. Dále je umístěno jištění jednotlivých vývodů (každý vývod 
má samostatný jednofázový jistící prvek) a následují výstupní svorky pro kabely 6-35 mm2. 
Pokud se pro spínání používá dálkové ovládání, je zapínací místo ještě vybaveno zařízením 
pro dálkovou komunikaci.  
Pro zlepšení ekonomiky veřejného osvětlování může být zapínací místo ještě osazeno regulací 
napětí. Způsob regulace si určí správce soustavy VO, ovšem zatížení na hlavním jističi musí být 
rovnoměrné, a proto musí být i zatížení jednotlivých větví rovnoměrné s maximální odchylkou 
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+/- 10%. Této rovnoměrnosti se dosahuje rozfázováním jednotlivých světelných míst 
a rovnoměrným zapojením jednotlivých osvětlovacích větví do rozváděče. 
Zapínací místo musí splňovat podmínku trvalé přístupnosti, z čehož vyplývá, že se umísťuje 
především do samostatných místností, do zdí nebo na volná prostranství. Důležité je, aby před 
tímto místem bylo minimálně 80cm volného místa, aby byla zajištěna snadná obsluha. Pokud se 
zapínací místo nachází na volném prostranství, musí k němu být rovněž zhotovena zpevněná 
přístupová komunikace.[1] 
 

 
Obr.:2-1Rozváděč veřejného osvětlení[2] 

 
Kabelový rozvod 
Zapínací místo a světelné místo je propojeno pomocí kabelů. Všechny kabelové rozvody musí 
být provedeny v souladu s platnými normami, podle projektové dokumentace a za podmínek 
stanovených stavebním povolením s ohledem na majetkové vztahy dotčených pozemků. Kabely 
se kladou do výkopu a jsou položeny na vrstvu jemnozrnného písku, poté se přikryjí stejnou 
vrstvou písku a je na ně položena výstražná fólie. Nakonec musí být výkop zasypán takovým 
materiálem, který bude dostatečně kabely chránit a přitom nesmí dojít k jeho samovolnému 
odstranění vlivem povětrnostních vlivů (při zasypání pilinami nebo popelem hrozí postupem času 
jejich vyfoukání a odkrytí výkopu). Pokud se trasa položení kabelů nachází v agresivním 
prostředí, musí se umístit do ochranných kanálů, trub nebo tunelů. 
Všechna rozvodná vedení VO se musí provádět kabely se stejným průřezem ochranného vodiče. 
Pouze v případech, kdy jdou fázové vodiče větší než 25 mm2, je dovoleno použít v soustavě  
TN-C ochranný vodič o jeden stupeň menší. Důležité je, aby všechny konce kabelového vedení 
byly opatřeny smršťovací koncovkou, která zabrání pronikání vlhkosti. 
Pokud bude provedeno nadzemní vedení, musí být přechod z podzemního vedení k nadzemnímu 
proveden přes pojistkovou skříňku, která je umístěna na sloupu venkovního osvětlení. Kabel 
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musí být nad povrchem chráněn do výšky 2,5m proti mechanickému poškození. Vodiče se 
umísťují nad svítidla (pouze při použití výložníků je možné umístit vodiče pod svítidla). Oblast 
napájení VO se musí shodovat s oblastí napájení distribučního rozvodu. Za žádných okolností se 
nesmí zavléci napájení z jiné transformační stanice na stejný podpěrný bod přes rozvod VO.[1] 

 
Světelné místo 
Světelné místo je zpravidla tvořeno základem stožáru, stožárem s elektrovýzbrojí, výložníkem 
a samotným svítidlem. Ne všechny tyto části musí nutně světelné místo obsahovat (např. svítidlo 
umístěné pouze na výložníku na zdi nebo svítidlo umístěné na převěsu). 
Pro osvětlování pozemních komunikací se většinou používají stožáry od 4m až do 14 m 
(osvětlení úzkých uliček, průchodů aj. bývá řešeno podle místních specifikací), které jsou 
opatřeny antikorozním nátěrem. Pro minimalizaci počtu stožárů v uličních prostorech se 
používají pro umístění výložníků i trakční stožáry. Stožáry se na pozemních komunikacích 
umísťují do části přidruženého prostoru (např. chodník, nezpevněná krajnice) minimálně 0,5 m 
od obrubníku. V místech, kde je pravděpodobnost vybočení vozidel z vozovky zvýšená (např. 
ostré zatáčky nebo křižovatky mohou být problematičtější pro průjezd kamionů či kloubových 
autobusů) se umísťují stožáry do vzdálenosti 1m od obrubníku. 
 

 
Obr.: 2-2 Sloup veřejného osvětlení[3] 
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Obr.: 2-3 Příklad moderních osvětlovacích stožárů a svítidel[2] 

 
Spojení výložníku a dříku stožáru musí zajišťovat trvalé a stabilní uložení (nesmí dojít 
k pootočení nebo vypadnutí vlivem působení větru nebo nárazu do stožáru). Výložník se zajistí 
navrtáním několika šroubů až do dříku stožáru. Spoj musí být zajištěn proti korozi a vtékání vody 
do nitra stožáru. 
Převěsy se montují tak, aby výška závěsu svítidla byla stejná jako výška svítidla umístěného na 
stožáru. Nosným prvkem je zde ocelové lano o průměru 10 – 12mm (velikost je dána rozestupem 
a váhou svítidla). Zpravidla se používá sestavy lanového napínáku, závěsu na zeď a zední kotvy. 
Svítidlo se potom na lano umísťuje pomocí držáku a je zajištěno ve stabilní poloze pomocí 
stavěcích šroubů. Přívodní kabel má v tomto případě charakter venkovního vedení a na nosné 
lano je přichycen kovovými závěsovými příchytkami podle příslušné normy. 
Elektrická výzbroj světelného místa musí umožnit připojení kabelů až do průřezu 35mm2 a musí 
obsahovat ochrannou svorku pro připojení ochranného vodiče. Rovněž musí být toto elektrické 
zařízení chráněno krytem se stupněm krytí nejméně IP 33. Musí být též zřízena ochrana 
před přímým dotykem, pokud jsou dveře otevřené, čehož se dosáhne použitím zařízení se 
stupněm ochrany nejméně IP 2X. Výzbroj se umísťuje vně dříku stožáru (tam je chráněna paticí), 
uvnitř dříku stožáru (výzbroj je chráněna pomocí uzamykatelných dvířek), v rozvodných 
skříňkách nebo jiným způsobem po dohodě se správcem VO.[1] 
 
2.3 Architekturní a dekorativní osvětlení 

 
Architekturní osvětlení ve většině případů bývá nainstalováno a provozováno po celý rok. Je-li 
nainstalováno celoročně, bývá označováno jako stálé architekturní osvětlení. Hojně se využívá ke 
zdůraznění detailů budov nebo významných památek (např. historické i moderní architektonické 
prvky a stavby, pomníky, fasády, věže, věžní hodiny, fontány aj.) a významných přírodních 
úkazů (skaliska, jezírka, stromy, křoviska aj.). V případě, že je osvětlení nainstalováno pouze na 
část roku nebo jen určitou akci, potom se jedná o příležitostné architekturní osvětlení. Podle 
časového průběhu osvětlování můžeme architekturní osvětlení rozdělit na časově neproměnné a 
časově proměnné, to bývá většinou doplněno programově řízenou změnou jasu, barvy světla aj. 
I když se jedná o zvláštní druh osvětlení, který se odlišuje od běžného veřejného osvětlení, platí i 
pro něj veškeré normy a předpisy, jenž platí pro klasické veřejné osvětlení (ať už se to týká 
pokládky kabelů, stavby stožárů, zřizování zapínacích míst, elektrického zapojení či bezpečnosti 
a ochrany). 
Vzhledem ke specifické povaze tohoto typu osvětlení bývá přístup k osvětlování 
architektonických památek individuální. To se týká jak samotného návrhu a projektu, tak i 
realizace, zapojení a údržby. Avšak nejdůležitější roli zde hrají přímo místní podmínky, kterým je 
nutno se přizpůsobit, aby docílený efekt byl co největší, ale zároveň aby toto osvětlení nepůsobilo 
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rušivě na své okolí. Při návrhu osvětlení je nutno pamatovat na dostupnost jednotlivých poloh 
reflektorů a dalších komponentů, které vyžadují pravidelnou údržbu. “Pro architekturní osvětlení 
musí být výběr svítidla a světelného zdroje podřízen maximální účinnosti svítidla a zároveň 
minimálnímu podílu vyzařování do horního poloprostoru nebo mimo osvětlovaný objekt.“[1] 
Při instalaci architekturního osvětlení je nutné zachovat typ světelných zdrojů a světlometů 
a přísně dodržovat geometrii montáže a usazení světlometů popsaných projektem resp. provést 
úpravy na základě světelných zkoušek. Každý světlomet musí mít vlastní jištění v zapínacím 
místě, ve stožáru nebo dělící skříni. Upřednostňuje se takový typ svítidel, způsobu zapojení či 
jištění, aby se nemusel použít proudový chránič do 30mA (svítidla na bezpečné napětí, diodová, 
světlovody či oddělovací transformátory). Kabelové rozvody na konstrukcích, uvnitř nebo 
na povrchu zdiva či v montážních šachtách jsou vedeny v ochranné trubce a kabely 
s předepsanou požární odolností musí být označeny kabelovým štítkem.[6] 
 
Dekorativní osvětlení se obvykle používá k ozdobení ulic, náměstí, určitých lokalit nebo celých 
měst u příležitostí významných slavnostních příležitostí (Vánoce, Velikonoce). 
Při jeho projektování a instalaci musí být rovněž dodrženy platné normy a předpisy, které 
vyplývají z použitých typů tohoto elektrického zařízení. Jelikož má toto osvětlení většinou 
charakter doplňkového osvětlení (nejrůznější světelné řetězy, svítící stromečky, hvězdy, baňky a 
koule aj.) upevňuje se zpravidla demontovatelným způsobem na stožáry VO na vývod k tomu 
určený a rovněž musí mít vlastní jištění. 
 
2.4 Zvláštní provedení zařízení veřejného osvětlení 
 
Veřejné osvětlení je použito na mnoha místech a z toho také vyplývá velká rozmanitost jeho 
provedení. Mezi zvláštní druhy osvětlení počítáme zejména plynové osvětlení, které se vyskytuje 
zejména v historických částech měst, kde podtrhuje historii daného místa a rovněž pomáhá 
vytvářet lepší relaxační prostředí pro osoby, které se na daném místě zdržují. Dalším typem je 
osvětlení přechodů, kde se klade hlavní požadavek na bezpečnost a viditelnost chodců 
vyskytujících se na přechodu a v jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Plynové osvětlení 
Pokud je použito tohoto typu osvětlení, lucerny nesmí být instalovány níže než 3,2 m 
nad terénem. Každá lucerna musí být vybavena dvěmi dvířky, elektromagnetickým ventilem pro 
uzavírání přívodu plynu, elektronickým hlídáním plamene zapalovacího hořáku, ručním 
ovládáním a připojeným ovládacím kabelem ze sítě veřejného osvětlení. Mechanický uzavírací 
kohout nesmí být od lucerny vzdálený více než 3m. Návrh a provedení musí splňovat platné 
bezpečnostní předpisy pro plynová zařízení, požární ochranu a bezpečnost práce.[1] 
 
Osvětlení přechodů pro chodce 
Při osvětlování přechodu je možné chodce nasvítit dvěma způsoby. Buď pomocí negativního 
kontrastu, což lze zajistit pouze správně navrženým základním osvětlením. Vytváření negativního 
kontrastu uměle je zakázáno.[1] V místě přechodu se doporučuje vhodné uspořádání stejných 
světelných míst, jako na celé komunikaci (stejná výška stožáru, stejný typ svítidla, stejné světelné 
zdroje a stejné výložníky) a potom se bude jevit chodec na přechodu jako tmavá silueta proti 
jasnějšímu pozadí.  
Dalším způsoben je možnost využití pozitivního kontrastu. Ke zvýšení bezpečnosti chodců 
na přechodu je možné využít místní osvětlení přechodu. Hlavními účely místního osvětlení je 
zdůraznění přechodu jeho zvýšenou osvětleností, barvou světla, odlišnou od barvy světla použité 
na osvětlení komunikace, upozornit řidiče, že se přibližuje k přechodu, zvýšenou osvětleností 
chodce ze směru jízdy, dosáhnout vyššího kontrastu (jasnější chodec na tmavším pozadí) 
a nakonec použitím asymetrických svítidel docílit nejen vyššího osvětlení chodce, ale zároveň 
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minimalizovat oslnění na straně řidiče. U exponovaných přechodů se používají např. 
halogenidové výbojky 250W u méně exponovaných přechodů může být použita např. 
halogenidová výbojka 150W případně i vysokotlakou sodíkovou výbojku 250W nebo 150 W.[9] 
 

 
Obr.: 2-4 Osvětlení přechodu s pozitivním kontrastem[9] 

 
Stožáry se umísťují před přechod ve směru jízdy. Pokud je použito speciální optiky je světlo 
směrováno převážně na chodce a ten tedy působí jako světlý bod na tmavé pozadí. 
 

 
Obr.: 2-5 Osvětlení chodce na přechodu[9] 

 
Svítidlo je umístěno na výložníku tak, aby bylo ve středu jízdního pruhu nebo pruhů. Na výložník 
se rovněž umísťuje značka přechodu pro chodce, a to tak, aby došlo k odstínění svítidla a nedošlo 
tak k oslnění přijíždějícího řidiče a to ani řidiče jedoucího v protisměru.  
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Obr.: 2-6 Umístění značek na výložníku[9] 

 
Při nízkých adaptačních jasech, které jsou i na nejlépe osvětlené komunikaci, je možné rozlišit 
poměr jasů v poměru asi 1:3. Chodec by měl mít aspoň trojnásobný jas, než má vozovka, aby byl 
výrazně více osvětlen. Pro zajištění bezpečnosti chodce je nutné zajistit jeho viditelnost jak 
na přechodu, tak v nástupním a výstupním prostoru. Za nástupní a výstupní místo se považuje 
místo, kde již není chodec ohrožen účastníky silničního provozu.[1] Záměrně používáme pojmu 
“účastník silničního provozu“ neboť se nejedná jen o auta, ale i o motocykly (nezřídka se 
i po městských komunikacích pohybují velmi rychle a disponují velkým zrychlením) a cyklisty 
(jejich pohyb je velmi tichý a pokud se chodec na přechodu orientuje z větší části podle sluchu, je 
jeho příjezd těžké odhalit, zvlášť pokud je ještě cyklista neosvětlen, dojde velice snadno k jeho 
přehlédnutí). Z výše uvedeného lze odvodit, že není nutné osvětlovat celou délku přechodu 
z jedné strany, ale jen tu část, kde je chodec bezprostředně ohrožen přijíždějícím účastníkem 
pozemního provozu. Na obr.:  2-7 jsou červeným rámečkem ohraničeny zóny plného osvětlení 
chodce. Jak můžeme vidět na obrázku C, pokud je mezi pruhy dostatečně velký ochranný pruh, 
není nutné osvětlovat jej celý. Ale můžeme si všimnout, že pro všechny obrázky platí, že nemají 
osvětleny jen tu část vozovky, kde se nachází přechod, nýbrž i část nástupního a výstupního 
prostoru před samotným přechodem. To proto, aby byl chodec zvýrazněn již před samotným 
vstupem na přechod a zároveň byl řidič včas upozorněn na hrozící nebezpečí ze strany chodce, 
který se již dostal do těsné blízkosti přechodu. 
 

 
Obr.: 2-7 Osvětlovací zóny přechodu pro chodce[1] 

 
Na následujícím obrázku (obr.:  2-8) je vyobrazena obyčejná komunikace s jakou se setkáváme 
nečastěji – bez ochranného ostrůvku uprostřed vozovky. Tento typ komunikace je také vyobrazen 
na obr.:  2-7, kde je označen písmenem “A“. Jedná se o případ vyhovující instalace osvětlení, 
neboť chodci jsou osvětleni dostatečně po celé délce přechodu. Jak lze vidět z mapy osvětleností 
napravo, chodci na sobě mají žlutou až červenou barvu, což znamená, že jejich osvětlení je 
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dostatečné. Při podrobnějším zkoumání zjistíme, že se žlutá a částečně i červená barva nachází i 
na části chodníku (nástupní a výstupní prostor) před samotným přechodem pro chodce, což 
odpovídá požadavku na dostatečné osvětlení i části nástupního prostoru v těsné blízkosti 
přechodu. 
 

 
Obr.: 2-8 Vyhovující osvětlení jednoproudé komunikace[1] 

 
Obrázek  2-9 ukazuje tutéž komunikaci jako obr.:  2-8 avšak při použití nevyhovujícího osvětlení. 
Na první pohled lze na levém modelu vidět, že chodci nacházející se na levé straně vozovky jsou 
výrazně méně osvětleni a splývají s pozadím, než chodci nacházející se pravé části. Z čehož 
vyplývá nebezpečí přehlédnutí chodců, kteří budou přecházet zleva doprava. Totéž je vidět 
o něco lépe na levé mapě osvětleností, kde chodci na pravé části vozovky září červeně, avšak 
uprostřed vozovky jejich barva přechází do žluté. V těchto prostorách je tedy chodec dobře 
osvětlen a působí jako výrazně jasná plocha na tmavém pozadí. Ve druhém pruhu přešla hodnota 
jejich osvětlení do zelené barvy, toto naznačuje, že hodnota osvětlenosti chodce se ještě nadále 
snížila, chodec již nepůsobí tak jasným dojmem a v případě, že bude mít tmavé nevýrazné 
oblečení, může dojít k jeho přehlédnutí, protože bude splývat s okolím. Pouze sporadicky se na 
postavě chodce objevuje náznak červené a žluté barvy. Ovšem tato plocha je příliš malá na to, 
aby dostatečně zajistila bezpečnost chodce na přechodu. Po detailnějším prozkoumání obrázku, 

 

 
Obr.: 2-9 Nevyhovující osvětlení jednoproudé komunikace[1] 

 



 Veřejné osvětlení  

 

25

zjistíme,že tento nedostatek osvětlení, který se nachází na levé části komunikace, se přesunul na 
pravou stranu v podobě přebytku osvětlení nástupního prostoru (žlutá barva zasahuje daleko přes 
2m od okraje vozovky) 
Nevyhovující osvětlení je vyobrazeno i na obr.:  2-8, kde je vyobrazena komunikace 
dvouproudová bez ochranného ostrůvku či oddělovacího pásu. Můžeme zde pozorovat obdobnou 
chybu jako na obr.:  2-9. Ve středu vozovky je chodec výrazně méně osvětlen a tak se začíná 
ztrácet v pozadí a ani ve druhém pruhu se již jeho osvětlenost výrazněji nezlepšuje, i když je 
o něco lepší, než tomu bylo v případě jednoproudé komunikace. Toto je mnohem patrnější 
z mapy osvětleností na levé straně. Jak zde můžeme vidět, neopakuje se zde chyba a přesvětlením 
nástupního prostoru. Avšak toto osvětlení se stává nebezpečným v případě, že přechází 
osamocená osoba ve tmavém oblečení a přijíždějící řidič si jí nevšimne v levé části vozovky, kde 
je její osvětlení o trochu lepší, než uprostřed mezi pruhy. 
 

 
Obr.: 2-10 Nevyhovující osvětlení dvouproudové komunikace[1] 

 
2.5 Spínání a regulace veřejného osvětlení 
 
Spínání veřejného osvětlení 
Spínání je jednou z nejdůležitějších operací. Na správném rozvržení a načasování závisí 
především bezpečnost dopravy, osob a majetku, pomineme-li osvětlení architekturní, které je 
určeno především ke zviditelnění významných budov a jiných objektů či památek. Pro rozlehlá 
města se využívá spínání pomocí fotobuněk, což je výhodné zejména v plošně rozlehlých nebo 
členitých městech. Při velké ploše města může být při západu slunce na jednom konci města 
“tma“ zatímco na druhém konci je ještě “světlo“. Obdobný problém nastává při členitém terénu, 
kdy na část města dopadá stín z přilehlého kopce, a i když je ve zbytku města ještě relativně 
dobrá osvětlenost v tomto místě může být již viditelnost omezená. Pomocí fotobuněk lze tedy 
spínat jednotlivé části VO postupně. Ovšem používá se i způsob, kdy je nainstalováno několik 
fotobuněk a k sepnutí VO dojde teprve tehdy, až dojde k vybavení nastaveného minimálního 
počtu fotobuněk (např. VO sepne až v okamžiku, kdy z celkových 4 fotobuněk instalovaných 
po městě 3 fotobuňky nahlásí pokles intenzity pod stanovenou mez). 
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Obr.: 2-11 Soumrakový spínač[7] 

 
Pro ilustraci jsou na obrázku  2-12 uvedeny analogové světelné čidlo vhodné k instalaci 
na omítku, které je otočné o 360° s krytím IP 55 (vlevo) a analogové světelné čidlo vestavěné 
s krytím IP 65 se zalitým přívodním kabelem a tzv. protivandalovském provedení se zvýšenou 
odolností, které je vhodné zejména do venkovních prostor rušných ulic a do míst s vyšším 
rizikem, ať už úmyslného či neúmyslného, poškození. 
 

 
Obr.: 2-12 Analogová světelná čidla[8] 

 
Dalším způsobem je použití spínacích hodin, které v sobě mají zabudovaný astronomický 
kalendář a spínají přesně v daný čas udávaný pomocí astronomického kalendáře bez ohledu 
na skutečnou intenzitu osvětlení v daném místě. Spínač pracuje na principu výpočtu změny času 
soumraku a rozednívání v průběhu roku. Na základě aktuálního data a celoroční tabulky spínání 
spínač automaticky přednastavuje časy zapnutí a vypnutí VO pro každý den v roce. Většinou je 
možné k aktuálním hodnotám tabulky zadat pevné korekce v řádech desítek minut. Minimální 
krok zapínání a vypínání je 1 minuta. Nastavením samostatné korekce, tj. zpoždění nebo 
předstihu, je možné realizovat postupné zapínání nebo vypínání VO. Pro správnou funkci spínání 
je nutné ještě správně nastavit časové pásmo místa, kde dochází ke spínání VO a také správné 
nastavení zeměpisné polohy. To lze zadat buď přímo pomocí souřadnic, nebo zvolením některého 
předprogramovaného města, které se nachází nejblíže místu spínání. Způsob zadávání se liší 
podle jednotlivých modelů (levnější modely mohou preferovat pouze předprogramovaná místa a 
nemají možnost zadání místa podle souřadnic, tudíž uživateli nezbývá nic jiného, než si vybrat 
místo, které se nejvíce přibližuje k poloze místa spínání).  Při výpadku elektrického napájení si 
spínač uchovává všechny hodnoty. Doba zálohování reálného času bývá minimálně 10 
roků.[6].Tento způsob se používá i jako záložní, pokud je spínání prováděno pomocí fotobuněk. 
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Obr.: 2-13 Astronomické spínací hodiny dvoukanálové (vlevo) a jednokanálové (vpravo)[8] 

 
Dalším způsobem je ruční spínání nebo spínání pomocí analogových hodin. Tento druh se již 
využívá pouze zřídka, avšak slouží jako záloha, pokud selžou předešlé dva, již uvedené, způsoby 
spínání. Hlavní nevýhodou ručního spínání je využívání pracovníka pro spínání VO, což zvyšuje 
náklady na provoz soustavy, i když je pak do určité míry možné sledovat světelné podmínky 
v dané lokalitě a spínat osvětlení “až je to potřeba“, avšak toto vyhodnocení závisí výhradně 
na posouzení daného pracovníka. Hlavní nevýhodou spínání pomocí analogových hodin je, že 
nereagují na podmínky osvětlení v dané lokalitě a čas spínání se nemění s časem skutečného 
stmívání. Avšak odpadá zde již potřeba neustálého dohledu pracovníka, ten je zde potřeba pouze 
čas od času, aby posunul spínací čas hodin, aby lépe odpovídal realitě. 
Jiné druhy spínání VO je možné realizovat až po dohodě se správcem VO (např. spínání pomocí 
radiového signálu).[1] 
Podle staré normy ČSN 36 0400 která upravuje požadavky na veřejné osvětlená, jenž byla 
v platnosti do roku 2007, doba provozu osvětlení musí být stanovena osvětlovacím plánem 
vypracovaným provozovatelem veřejného osvětlení. Časový plán se odvozuje pro danou 
geografickou oblast s přihlédnutím k hustotě zástavby a případně vícestupňové regulaci. Podle 
tabulky 4 uvedené v normě ČSN 36 0400 se v zimním období 23. 9. – 20. 3. má veřejné osvětlení 
zapínat  ½ hod. po západu slunce a vypínat ½ hod. před východem slunce. V letním období 
od 21. 3. – 22. 9. se má veřejné osvětlení zapínat ¾ hod. po západu slunce a ¾ hod. 
před východem slunce se má vypínat. Pokud to požadují meteorologické podmínky, lze dobu 
spínání upravit.Podle nové normy, která upravuje požadavky na veřejné osvětlení 
ČSN EN 13 201 - 1, avšak bylo nařízení o časech spínání veřejného osvětlení odstraněno a časy 
spínání jsou tedy ponechány v kompetenci správce osvětlovací soustavy. Obecně zle říci, že tam, 
kde se ke spínání nepoužívá astronomických spínacích hodin nebo stmívacích senzorů nedochází 
k velkému odchýlení spínacích časů od staré normy. 
 
Regulace veřejného osvětlení 
Náklady na veřejné osvětlení tvoří v rozpočtu obcí nezanedbatelnou položku, jejíž velikost se dá 
však výhodně ovlivnit pomocí regulace osvětlení. Umožňuje to především režim lidských 
činností v pracovních dnech, který se v dnešní době vyznačuje hlavní aktivitou od 4:30 ráno až 
do půlnoci. To je způsobeno tím, že v třísměnném provozu jsou obvyklé začátky a konce 
pracovních směn situovány co časů 6., 14. a 22. hodiny. Kolem 4:30 již začínají lidé vycházet 
do zaměstnání a podobně se večer od 22. hodiny navrací zpět, případně se zastaví na malé 
občerstvení v místních restauracích a barech. Jiná situace nastává ve dnech pracovního klidu, kdy 
se předpokládá, že se obyvatelstvo večer odebere za zábavou a s tím je spojený i pozdější doba 
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návratu. Z toho tedy vyplývá, že plné osvětlení není potřeba mezi půlnocí a přibližně 4:30 ráno 
v pracovní dny a přibližně od 2. hod ve dnech pracovního klidu. Jestliže dojde k poklesu 
venkovní aktivity, není již třeba tak precizního osvětlení všech míst a v tuto dobu je možné snížit 
intenzitu osvětlování, se kterou samozřejmě přichází úspora energie a tím i ekonomická úspora. 
Regulaci výbojkových svítidel můžeme provádět několika způsoby. Prvním z nich je regulace 
výbojkových svítidel vybavených konvenčními předřadníky po stupních prostřednictvím 
centrální jednotky. Tuto regulaci lze provádět pomocí centrálního elektronického stabilizátoru a 
regulátoru, se kterým se dá dosáhnout úspory až 40% elektrické energie. Zařízení se dodává 
obvykle v podobě skříně, která ovládá samotné vedení. Výhodou tohoto provedení je, že samotná 
svítidla s konvenčními předřadníky již není nutno nijak dále upravovat. 
Druhým způsobem je použití elektronických předřadníků. Při použití tohoto zařízení navíc 
dochází k dodatečným úsporám, které vznikají tím, že elektronický předřadník má vyšší účinnost 
oproti konvenčnímu předřadníku.  
Podle současné platné normy ČSN EN 13 201 – 1, která upravuje regulaci osvětlení, “lze regulaci 
veřejného osvětlení provádět tam, kde v noci dochází k významným změnám intenzity dopravy 
a/nebo jasu okolí.“[30] Při regulaci je třeba zachovat předepsanou rovnoměrnost. Snížení hladiny 
osvětlení má být podloženo analýzou o změnách intenzity dopravy a/nebo změn jasu okolí 
v průběhu noci.“  Přesné hladiny snížení osvětlení norma neupravuje, ale udává, že při snížení 
intenzity osvětlení pod 50% je nutné vypracovat analýzu a obdržet schválení od příslušného 
silničního správního úřadu. V extrémních případech norma dovoluje snížit hladinu osvětlení až 
o 75% jmenovité hladiny osvětlení. Tato norma sice dovoluje snížení hladiny osvětlení, ale 
zároveň říká, že “ v oblastech s vysokým rizikem kriminality a/nebo nehodovosti v nočních 
hodinách se regulace osvětlení nedoporučuje.“[30] 

 
2.6 Ochrana před úrazem el. proudem a ochrana před bleskem 

 
Veřejné osvětlení jako celek je složeno z mnoha zařízení. Ať už jednotlivá zařízení nebo celý 
tento celek je nutné ochránit jak před nebezpečnými stavy, které se mohou nacházet v napájecí 
síti, tak musíme chránit samotnou síť. Rovněž musíme zajistit, aby bylo zařízení bezpečné 
a při poruše VO nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob, které se nachází v jeho blízkosti. 
Dalším důvodem pro ochranu zejména před bleskem je to, že sloupy veřejného osvětlení často 
bývají velmi vysokými body oproti zbytku terénu (např. osvětlení dálnic, přivaděčů, nádraží, 
stadionů atd.), a tak mají vyšší pravděpodobnost toho, že se stanou terčem blesku při bouřkách. 

2.6.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 

S veřejným osvětlením se setkáváme každý den, a to zejména na ulicích, kde se ať už úmyslně 
či neúmyslně občas dotkneme některého sloupu VO, aniž bychom tomu věnovali větší pozornost. 
Ovšem problém nastane, pokud dojde k poruše na tomto zařízení. Pak nám může jeden z těchto 
doteků způsobit úraz či dokonce smrt a tomu je třeba zabránit. 
Podle normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 08/2007 se na zařízeních VO provádí zvýšená ochrana 
samočinným odpojením od zdroje a ochranným pospojováním. Základním zajištěním tohoto 
stupně ochrany je ochranou samočinným odpojením od zdroje. Při návrhu VO musí být známy 
všechny vnější vlivy, které na toto zařízení působí. Stanovují se vnější vlivy působící 
na rozvodná zařízení distribuční sítě (DS) a přenosové sítě, podle níž se stanovují vlivy 
ve venkovním prostředí (venkovní VO) a v prostředí pod přístřeškem (zapínací místo). [1] 
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V převážné většině lokalit, kde se vyskytuje VO, se předpokládá působení vnějších vlivů 
zařazujících elektrická zařízení VO z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem do kategorie 
prostor nebezpečných.  
Díky své struktuře připojení k DS (paprskovým vývodem) jsou obvody VO považovány 
za koncový bod sítě, protože napájí pouze připojená zařízení, proto je zde vyžadováno ochranné 
pospojování. Hlavní pospojování elektrických zařízení venkovního rozvodu zabezpečuje 
nepřekročení hodnoty meze trvalého dotykového napětí v žádném místě rozvodu. Jeho provedení 
zároveň zajišťuje uzemnění ochranného vodiče, protože je realizováno propojenou uzemňovací 
soustavou všech částí sítě VO. Přičemž musí být zajištěno, aby v případě poruchy došlo 
k samočinnému odpojení od zdroje v čase max. do 5s.[1] 
 
2.6.2 Ochrana před atmosférickým přepětím 
 
Kovové stožáry, jež stojí na místech se zvýšeným nebezpečím zásahu blesku, se obvykle 
uzemňují pomocí páskového zemniče o rozměrech 30 x 4mm nebo kovovým drátem, který musí 
mít průměr aspoň 10mm, je-li jejich zemní odpor větší než 20Ω. Propojení stožárů zemničem 
slouží současně jako přizemnění vodiče PEN pokud je VO napájeno z rozvodu TN-C. Zemniče se 
kladou do kabelových rýh a musí být položeny na dně výkopu min. 10cm pod kabelem. 
Na přístupném místě (obvykle při vetknutí stožáru) musí být zemnění připojeno do odpojitelné 
svorky, která umožní měření odporu uzemnění. Při provedení ochranného pospojování se 
nevyžadují žádná další opatření.[1] 
U neizolovaných nadzemních vedení se provádí ochrana před bleskem pomocí bleskojistek. 
Na fázové vodiče se připojí vždy jen jeden vodič z bleskojistek, ostatní se vzájemně spojí, 
a svedou do země zemničem, který představuje drát o průměru 10mm. Tento drát musí být 
připojen ke zkušební svorce ve výšce mezi 1,8 a 2m nad zemí a do této výšky musí být chráněn 
úhelníkem tak, aby bylo rovněž zajištěno snadné rozpojení zkušební svorky. 
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3 SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČR 
 

Veřejné osvětlení patří mezi tzv. neplacené služby veřejnosti, obvykle hrazené z obecních 
rozpočtů. Nemá komerční charakter a má za úkol především umožnit uživatelům společných 
venkovních prostorů pohyb za snížené viditelnosti při zajištění obdobné bezpečnosti a pohody 
jako ve dne. Dokresluje urbanismus oblasti, napomáhá orientaci uživatelů. Provedené výzkumy 
potvrdily přímý vztah mezi úrovní veřejného osvětlení a dopravní nehodovostí, zločinností, 
vandalismem a dalšími nežádoucími protispolečenskými jevy.[10] 
 
Již od roku 1974 dochází k velmi pozvolnému nárůstu cen elektrické energie. Avšak zlom 
nastává kolem roku 1990, od tohoto roku nastává  prakticky skokový růst cen el. energie, který je 
vidět na obr.:  3-1, poté dochází ke zpomalení růstu cen, ale jak lze vidět, cena se stále zvyšuje. 
K dalšímu dramatickému nárůstu cen el. energie dochází opět kolem roku 2007 a vzhledem 
k současné situaci související s připojováním obnovitelných zdrojů do el. sítě lze předpokládat, že 
tento růst cen bude ještě nějakou dobu pokračovat. Jelikož síť veřejného osvětlení je poměrně 
významným odběratelem el. energie je zřejmé, že se tento nárůst cen el. energie musel projevit 
i v nákladech na veřejné osvětlení. Ovšem za zvyšujícími se náklady na veřejné osvětlování 
nestojí jen cena el. energie, ale i zvyšující se spotřeba el. energie na veřejné osvětlování. Což 
souvisí jednak s jeho masivnějším rozšiřováním hlavně ve městech a také s jeho postupným 
stárnutím. Poslední zjištěné informace o spotřebě veřejného osvětlení za celou republiku byly 
naposled zjišťovány v roce 2000. Spotřeba el. energie pro provoz VO z jednotlivých oblastí 
a všech velikostí měst a obcí z pohledu energetické náročnosti těchto soustav je uvedena v obr.: 
 3-2. Zde je vidět, že trend od roku 1994 vede k postupnému zvyšování náročnosti osvětlovacích 
soustav. 
 

 
Obr.: 3-1 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR[11] 
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Obr.: 3-2 Spotřeba elektrické energie ve veřejném osvětlení (GWh)[10] 

 
Poněkud novější data poskytla studie provedená v roce 2007 pod vedením prof. Ing. Karla 
Sokanského, CSc. Podle této studie spotřeba elektrické energie na světelné místo roste s počtem 
obyvatel (výjimku tvoří kategorie 25 – 50 tis. obyvatel, což je způsobeno malým souborem dat 
z této oblasti [10]) Důvodem tohoto nárůstu je to, že v menších obcích dochází k vypínání 
osvětlení i v době, kdy by se mělo ještě svítit. Roční spotřeba elektrické energie na obyvatele je 
přibližně stejná a její hodnota je 50kWh/obyvatele (výjimku tvoří kategorie 10 – 25 tis. 
obyvatel [10]). To je způsobeno tím, že v menších obcích je méně obyvatel než světelných míst 
a naopak ve velkých městech je odběr na světelné místo větší, protože zde dochází k delšímu 
svícení.  
 
Tab.: 3-1Statisticky upravené údaje o soustavách veřejného osvětlení v jednotlivých velikostních 
kategoriích měst ČR[10] 

 Počet 
měst 

Počet 
obyvatel 

Počet 
světelnýc

h míst 
celkově 

Počet 
obyvatel 

na 
1 světelné 

místo 

Průměrný 
příkon na 
1 svítidlo 

(W) 

Instalovaný 
příkon 

soustavy – 
odhad (kW)

Roční 
doba 

provozu 
(hod.) 

Roční 
spotřeba 

el. 
energie 
 (MWh) 

Platby 
za 

1 kWh 
(Kč) 

Roční 
náklady 

na el. 
energii 
(tis. Kč) 

Města a obce 
nad 1 mil. 
obyvatel 

1 1 233 211 138 563 8,9 92 12 748 4 094 52 189,5 2,2 114 816,9

Města a obce 
nad 100 tis. 

obyvatel 
5 2 154 615 244 843 8,8 120 29 381 4 057 119 199,2 2,1 250 318,3

Města a obce 
mezi 50–100 tis. 

obyvateli 
17 1 209 452 139 017 8,7 115 15 987 4 087 65 338,9 2,2 143 745,6

Města a obce 
mezi 20–50 tis. 

obyvateli 
41 1 213 675 141 125 8,6 120 16 935 4 015 67 994,0 2,5 169 985,1

Města a obce 
mezi 10–20 tis. 

obyvateli 
67 941 601 123 895 7,6 125 15 487 4 019 62 241,7 2,7 168 052,5

Města a obce 
mezi 5–10 tis. 

obyvateli 
147 1 027 371 148 894 6,9 133 19 803 3 907 77 370,1 2,8 216 636,3

Města a obce 
mezi 2–5 tis. 

obyvateli 
484 1 160 597 175 848 6,6 143 25 146 3 873 97 391,5 3,1 301 913,6

Města a obce 
do 2 tis. 
obyvatel 

5 667 1 527 020 305 404 5,0 154 47 032 3 650 171 667,6 3,2 549 336,3

Celorepublikový 
průměr    7,4 125,3  3 962,8  2,6  
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Z výše uvedeného byl stanoven odhad spotřeby el. energie v ČR, jenž byl stanoven s 95 % 
spolehlivostí v rozmezí 463,2 – 628,5 GWh. Což odpovídá údajům, které poskytly distribuční 
společnosti. Ty jsou shrnuty v tab.:  3-2. Z těchto údajů je patrné, že energie, která je dodávána na 
veřejné osvětlování činí přibližně 1 % z celkové spotřeby dodávané el. energie hlavními 
distributory.[10] 
 
Tab.: 3-2 Podíl el. energie pro veřejné osvětlení[10] 

Dodavatelé energie Dodaná el. energie – VO (GWh) Dodávaná el. energie celkem (GWh) 
ČEZ 375 34 664 
E-on 167 11 500 
PRE 58 6100 

Celkem (GWh) 600 52 264 
Celkem (%) 1,14 100 

 
Podrobnějším rozborem tab.:  3-1 můžeme zjistit, že instalovaný výkon na jednoho obyvatele se, 
se zvyšujícím počtem obyvatel ve městě, snižuje.Lze tedy říci, že čím, je obec menší, tím se 
značně zvyšují náklady na spotřebovanou energii. Z údajů v tab.:  3-1byl opět proveden odhad, 
který s 95% spolehlivostí udává instalovaný příkon VO v ČR v rozmezí 126,3 – 140,8MW, což 
odpovídá příkonu 130W na jedno světelné místo při uvažovaném počtu světelných míst 
1 milion.[10] 
 
Tab.: 3-3 Základní statistické údaje o VO v krajích[10] 

Kraj Obyvatel Rozloha 
(km2) 

Hustota osídlení 
(obyv./km2) 

Počet 
světelných míst 

Hustota světelných 
míst (SM/km2) 

Praha 1 233 211 496 2 486,3 138 563 279,4
Středočeský 1 230 691 11 014 111,7 161 933 14,7
Jihočeský 636 328 10 056 63,3 83 727 8,3
Plzeňský 627 639 7 561 75,3 74 951 9,9
Karlovarský 308 403 3 314 93,1 40 579 12,2
Ústecký 835 891 5 335 156,7 109 985 20,6
Liberecký 437 325 3 163 138,3 57 542 18,2
Královéhradecký 554 520 4 758 116,5 72 963 15,3
Pardubický 515 185 4 519 114,0 67 787 15,0
Vysočina 515 411 6 795 75,9 67 817 9,9
Jihomoravský 1 147 146 7 196 159,4 150 940 20,9
Olomoucký 642 137 5 159 124,5 84 491 16,4
Zlínský 591 412 3 964 149,2 77 817 19,6
Moravskoslezský 1 250 255 5 427 230,4 164 507 30,3
ČR 10 467 542 78 757 292,5 1 353 607 17,2
 
Již výše zmíněnou studií byl tedy popsán stav veřejného osvětlení v ČR, který ovšem není nijak 
oslnivý. Dochází k provozování soustav VO bez revizních zpráv, na jejímž základě je teprve 
možné provozovat dané zařízení a zároveň musí být revizní zpráva každé 4 roky obnovována.[10] 
Převážná část VO je umístěna na cizím majetku a v případě, že na toto umístění není sepsána 
smlouva o věcném břemenu, může dojít k dodatečným investicím do soustavy VO v podobě 
placení pronájmu místa aj. (Toto se týká mnohem více měst, kde jsou výložníky se svítidly 
nezřídka umístěny na stěnách budov. V menších vesnicích bývají svítidla umístěna buď 
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na samostatném stožáru, nebo připevněna ke sloupům podepírajícím vedení nízkého napětí. Další 
problém představují investice do obnovy VO. Jelikož se provádí bez předchozího energetického 
vyhodnocení, dochází pak často jen k pouhým výměnám starého svítidla za nové se světelným 
zdrojem o stejném příkonu. 
 
3.1 Stav hlavních součástí veřejného osvětlení obcích do 20 000 

obyvatel 
 
V následující části se budeme věnovat pouze obcím do 20 000 obyvatel, neboť obcí spadajících 
do tohoto rozmezí je u nás naprostá převaha. A druhým důvodem, proč se zabývat právě touto 
skupinou je ten, že právě menší města a vesnice dostávají z veřejného rozpočtu na svůj provoz 
méně peněz, a proto mají horší podmínky pro investování do tak nákladných projektů jako je 
modernizace VO či zavedení dálkového řízení a sběru dat aj. Vzhledem k nákladnosti těchto 
investic se síť VO mnohdy dostává až na 4. i 5. místo v žebříčku priorit jednotlivých obcí. 
 
Zapínací místa 
Většina rozváděčů zapínacích míst je osazena měřením spotřeby el. energie na straně rozvodných 
závodů, avšak kontrola správné funkce rozváděčů a osvětlovacích míst není prováděna 
v pravidelných intervalech podle plánu údržby, ale ke kontrolám dochází buď náhodně (což je ten 
lepší případ) nebo na základě nahlášení poruchy občany, kteří se pohybují v blízkosti daného VO 
a jímž způsobuje jeho nefunkčnost značné obtíže. Potom tyto poruchy nejsou odstraňovány 
průběžně (nebo spíše než poruchy, tak dojde k odstranění počínajících změn, které následně 
vedou k závadě), nýbrž podle závažnosti (už vzniklých poruch, které způsobují obyvatelům jistá 
omezení). Obecně však můžeme říct, že v převážné většině případů se preventivní údržba 
neprovádí.[10] 
Způsob ovládání VO závisí na mnoha kritériích. Bohužel hlavní slovo v dnešní době mají 
především peníze, takže se spíše přikládá pozornost okamžitým nákladům, než výhodám, které 
by měla daná investice do budoucna. Sítě VO téměř nejsou řízeny automaticky a rovněž není 
monitorován stav VO, aniž by byly shromažďovány údaje o jeho provozu, spotřebě, poruchách. 
 
Svítidla pro veřejné osvětlení 
Svítidla v obcích a jejich skladba je v provedení mnoha druhů (typů). Ať už se jedná pouliční 
lampy, svítidla osvětlující přechody pro chodce, reflektory nasvětlující architektonické 
dominanty, či svítidla zajišťující bezpečnost např. po mosty, průchody a v jiných nebezpečných 
úsecích, do kterých se můžeme, ve městě nebo vesnici, dostat. Podle převzatých odhadů z [10] je 
celých 50 % svítidel na hranici životnosti, 40% už je přitom zcela nevyhovujících a pouze 10% je 
ve stáří do 5 let. U starých typů svítidel se už nevyplácí investovat do jejich oprav, protože 
mnohdy již nejsou k sehnání patřičné náhradní díly, dochází k vypálení reflektorů a rozpadají se 
difusory. Běžná životnost svítidel se počítá mezi 25 až 30 lety provozu. Na základě procentního 
rozložení stáří svítidel lze říci, že stávající svítidla jsou převážně za dobou své životnosti a provoz 
a údržba tohoto souboru zařízení se tak stává velice nákladná a neekonomická.[10] 
 
Stožáry a kabelové vedení 
Podle výše uvedených dat o stáří svítidel, lze usuzovat, že v mnoha obcích budou ještě stále 
sloužit původní stožáry a kabelové vedení, které již začíná být velmi zastaralé. 
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Můžeme tedy předpokládat, že soustavy VO jsou fyzicky zastaralé a na konci své životnosti. 
Pokud budeme předpokládat, že se jedná o cca 60% světelných míst z celkového počtu 
světelných míst na celém území ČR, jedná se přibližně o 850 000 světelných míst s příkonem 
139 W. Při rekonstrukci a modernizaci by se dal snížit příkon na 1 světelné místo přibližně 
o 50 W. Jen výměna svítidel by při průměrných cenách stála 6,8 mld. korun a základní 
pasportizace VO pro uvedený počet je odhadnuta na 170 mil. Kč.[10] 
Je tedy jasné, že takovýchto prostředků se obcím v nejbližší době určitě dostávat nebude a bez 
zásahu státu nebude možné začínat nové projekty, které s naprostou jistotou sníží náklady na VO. 
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4 TRENDY VE VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ 
 
Veřejné osvětlení a jeho vývoj je ve stále větší míře ovlivňován tématy souvisejícími s životním 
prostředím a to jak z pohledu energetické náročnosti, tak i z pohledu rušivých vlivů na okolní 
prostředí. Tato situace má své kořeny v80. letech minulého století, kdy byla z iniciativy 
astronomů otevřena diskuze na téma omezení světleného toku do horního poloprostoru 
vyzařovaného městskými aglomeracemi. V posledním desetiletí pak přibylo téma globálního 
oteplování a jeho spojitost s lidskou aktivitou. Tlak na řešení uvedených témat měl za následek 
nejen vývoj účinnějších technických prostředků, ale také změny v oblasti legislativy a norem.[12] 
 
4.1 Veřejné osvětlení s LED diodami 
 
Jedním z trendů, který se začíná stále výrazněji projevovat, zvyšování jak popularity zdrojů světla 
s LED diodami. Nedá se říct, že by to byl úplně nový trend, co se týká samotného osvětlování. 
LED diody se již nějaký čas používají pro menší aplikace, kde bylo hlavním účelem zajistit 
osvětlení při, co nejmenších nárocích na napájení. Ovšem pro širší použití a zvláště v tak velkém 
měřítku, jako je tomu u veřejného osvětlení, se jedná poměrně o novou věc.  
Pro rychlost a úspěšnost využití LED diod ve veřejném osvětlení jsou klíčové dva hlavní faktory, 
jimiž jsou – technické parametry LED diod a náklady, respektive návratnost investic.  
V současné době se světelně i provozně technické parametry diod již přiblížili parametrům 
zdrojů, běžně používaných ve veřejném osvětlování. Podle trendu v technologickém vývoji LED 
diod le s velkou pravděpodobností očekávat, že nastane útlum používání sodíkových zdrojů, které 
se nejhojněji používají právě ve veřejném osvětlování. Jak již bylo řečeno, dalším důležitým 
parametrem je návratnost investic. Zvláště vezmeme-li v úvahu, že finance na veřejné osvětlení 
jdou z rozpočtu obcí. Pro ně tato položka představuje v podstatě konstantní část peněz, která je 
jim z rozpočtu každoročně odváděna. Pokud se pomocí renovace či znovu vybudováním 
osvětlení podaří tuto položku snížit tak, že dojde jak „zaplacení“ nového osvětlení, tak ještě 
k vygenerování „zisku“, lze potom hovořit o zdařilém projektu. I když hovořit o „zaplacení 
a zisku“ je mírně zavádějící, neboť tyto dodatečné finance představují pouze úspory 
v dosavadních nákladech na osvětlování. Podstatné ovšem je, že pořizovací cena svítidel 
s klasickými výbojkami může dosahovat až 1/8 ceny svítidel osazenými LED diodami. Což je 
jedna z příčin, proč zatím nedochází k masovému nasazování těchto zdrojů.[12] 
Další problém, proč zatím nedochází k masivnímu nahrazování klasických výbojkových svítidel 
za svítidla s LED diodami je ten, že svítidla s LED diodami mají velmi malý činitel využití. 
Na obr.:  4-1 je vidět závislost činitele využití na poměrné šířce komunikace. Pokud má 
komunikace stejnou šířku jako je výška svítidla nad komunikací, potom klasické svítidlo využije 
přibližně 43% světelného toku, ale svítidlo s LED diodami využije pouze 35%. Ostatní světlo je 
potom buď pohlceno samotným svítidlem (podle účinnosti svítidla) nebo je nasměrováno mino 
osvětlovanou komunikaci. Z toho tedy vyplývá, že na požadovanou intenzitu osvětlení dané 
komunikace nelze provést pouze jednoduchou záměnu světelných zdrojů svítidel o stejném 
světelném toku.[12] 
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Obr.: 4-2 Nepovedený projekt osvětlení silnice II. třídy[12] 

 
Velmi významným faktorem, který bude akcelerovat nasazení této nové technologie do veřejného 
osvětlení, jsou dotační programy, které se v současné době objevují, zatím hlavně v zahraničí, 
především v USA (např. LEDCity).Vznik těchto programů souvisí jednak se snadným vyčíslením 
nákladů a návratnosti investic, relativně jednoduchou kontrolou jejich využití a také tím, že tato 
infrastrukturu je v podstatě součástí státní správy. Vzhledem k tomu, že v rámci tématu 
globálního oteplování je otázka energetických úspor jedním z hlavních témat, jsou takové dotační 
programy logickým vyústěním politiky jednotlivých států. Pravděpodobně neexistuje jiná 
aplikační oblast ve všeobecném osvětlování, kde by mohla vzniknout tak velká intenzivní 
poptávka akcelerovaná dotačními tituly pro zavádění svítidel s LED jako je veřejné osvětlení.[12] 
 
4.2 Trendy v jednotlivých součástech VO 
 
Napájení 
Pokud se podíváme do historie, zjistíme, že první veřejné osvětlení, které se vyskytovalo již 
ve starověkých antických městech, bylo prováděno pomocí olejových lamp. Zdroj byl umístěn 
lokálně v každém svítidle a bylo jej třeba individuálně doplňovat. Na druhou stranu takovýto 
zdroj světla nebyl závislý na žádné spojovací sítí, ať už kabelů nebo potrubí, a tak nehrozil jeho 
výpadek z důvodů výpadku centrálního zdroje nebo přerušení napájecí sítě. S nástupem 
plynového a elektrického osvětlení docházelo k centralizaci zdroje a budování napájecích sítí 
až do dnešní podoby. Z hlediska napájení toto znamená vybudovat nové trasy pro vedení, 
prakticky žádná takováto stavba se neobejde bez zásahu do pozemních komunikací 
a infrastruktury apod. Výhodou je, že není nutno doplňovat energii (plyn, benzin, petrolej, olej 
atd.) v každém svítidle individuálně, což šetří jak čas, námahu, tak i nemalé prostředky, které by 
museli být vynakládány na zaplacení obsluhy.[12] 
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Ačkoliv se zdají výhody centrálního zdroje zřejmé a převažující nad zdroji individuálními, 
dochází již v dnešní době opět (i když zatím jen výjimečně) k instalaci zdrojů individuálních. 
Což spočívá v nahrazení dosavadní elektrické sítě fotovoltaickými panely nebo větrnými 
turbínami. Jedná se teprve o první projekty, na které jsou čerpány dotace jak v rámci 
obnovitelných zdrojů, tak v rámci podpory obnovy soustav veřejného osvětlení. Ovšem jejich 
provedení může působit rozporuplně, jako tomu bylo před několika lety s velkými větrnými 
elektrárnami, na které si široká veřejnost již také více méně zvykla. 
 

 
Obr.: 4-3 Řešení napájení VO pomocí FV panelu a větrné turbíny (USA)[13] 

 

 
Obr.: 4-4 Kompletní provedení VO napájeného pomocí FV panelu[13] 

 
Systém připojení 
Podle připojení můžeme rozlišovat svítidla bez připojení na napájecí síť (napájená jen pomocí 
alternativních zdrojů el. energie, jak je tomu vidět na předcházejících obrázcích) nebo svítidla 
kombinovaná, při kterých je svítidlo připojeno i napájecí síť. V tomto případě dodává alternativní 
zdroj energii pouze určitou dobu a zbytek poté zajišťuje napájecí síť. Obě varianty mají své 
výhody. U první varianty je výhodou, že není osvětlení závislé na síti a centrálním zdroji. 
Odpadají náklady na budování sítě, odpadají ztráty vlivem přenosu energie, výstavba takového 
druhu osvětlovací soustavy je pak poměrně rychlá a snadná a energii pro osvětlení akumulujeme 
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přes den (v případě FV panelů) nebo za větrného počasí (v případě větrných turbín). Hlavní 
nevýhodou zde je, že je nutné zdroj nadimenzovat na plnou spotřebu zátěže. Rozdíl je patrný 
hlavně u FV panelů, kde rozdíl plochy panelů nutných k naakumulování energie přes léto, kdy je 
delší den a větší intenzita osvětlení než je tomu přes zimu, kdy je den podstatně kratší, intenzita 
osvětlení menší a navíc dochází k zasněžení panelů a výskytu mlh apod. Výhodou druhé varianty 
je, že alternativní zdroj navrhneme na optimální poměr cena/výkon vhodný jak pro letní, tak pro 
zimní období a zbytek nahradí napájení ze sítě. 
Podle [12]lze vzít do úvahy ještě možnost, že vybudujeme elektrárnu na obnovitelné zdroje za 
městem a vybudujeme rozvodnou síť, z níž bude VO napájeno. Vezmeme-li do úvahy ještě 
poněkud vysoké investiční náklady na vybudování elektrárny na obnovitelné zdroje, její údržbu 
a opravy a k tomu přidáme další náklady na vybudování rozvodné sítě a náklady na její údržbu 
a opravy, potom je výhodnější varianta s napájením lokálním jen pomocí alternativních zdrojů el. 
energie. 
 
Kapacita využití ve městech a obcích 
Pokud budeme uvažovat o geometrické struktuře místa, je většina venkovských sídel i menších 
obcí otevřenějších (v prostorovém smyslu) pro využití uvedených alternativních technologií. 
Ve struktuře městských aglomerací se nachází řada geometricky stísněných prostorů (např. 
historická centra), kde je využití uvedených technologií omezené případně nemožné. Ve městech 
existují různé topologické typy veřejných prostorů, u kterých je třeba posoudit vhodnost 
alternativních zdrojů nejen z pohledu funkčnosti, ale také z pohledu jejich estetické působení 
(středy města), možného akustické rušení např. v obytných čtvrtích (větrné turbíny) apod. 
Zatímco v případě většiny venkovských sídel by z prostorového hlediska neměl být problém 
použít systém individuálního napájení, v rozsáhlejších městských aglomeracích je třeba počítat 
s možností použití jak individuálního tak i centrálního napájení osvětlovací soustavy. 
 
Nároky VO a klimatické podmínky v ČR 
Pokud hovoříme o napájení VO alternativními zdroji, většinu lidí jako první napadnou FV 
panely. Tomu odpovídá i praxe, kdy údaje o slunečních podmínkách jsou poměrně dobře 
dostupné a využitelné. Naopak pokud hledáme údaje o povětrnostních využitelné pro napájení 
VO, tedy v zastavěném území v nízké výšce nad zemí, potom tyto data buď nejsou k dispozici 
anebo jsou tak nepřesná, že je nutno provádět ověřovací měření přímo na místě. 
Pro využívání alternativních zdrojů je nutné nejen znát jejich charakteristiky, ale také 
charakteristiky zátěže, kterou mají napájet. Na obr.:  4-5 je vidět časová závislost slunečního svitu 
a závislost provozní doby VO v průběhu roku. Z obrázku je vidět, že se jedná jeden z nejhorších 
případů, které mohou nastat. V době maximální spotřeby dochází k útlumu zdroje, což nastává 
v zimních měsících a naopak v době útlumu spotřeby dochází k maximální produkci energie 
zdrojem. Toto nastává v letních měsících, kdy je velmi krátká noc a dostatek slunečního svitu. 
K tomu je nutno ještě připočíst, že v zimním období dochází k zasněžení FV panelů, což ještě 
dále snižuje výrobu el. energie a způsobuje ještě větší rozevírání obou charakteristik. 
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Obr.: 4-5 Charakteristiky provozní doby VO a slunečního svitu[12] 

 
Technické parametry 
Současné FV panely mají činnost přeměny sluneční energie na elektrickou v rozsahu okolo 13 – 
17 %.[12] Jedním z hlavních parametrů je zde i velikost dopadajícího záření na zemský povrch. 
Bohužel Česká republika neleží v nejpříznivějších oblastech pro využívání FV aplikací 
a to zvláště limituje jejich použití v běžné praxi, neboť s tím souvisí i velikost použitých panelů. 
Ovšem díky pokroku na poli fotovoltaických technologií lze předpokládat, že se nároky 
na velikost panelů budou jak snižovat, tak bude ubývat i klasických panelů, jak je známe. Je to 
způsobeno především využitím nanotechnologií, které slibují vyšší účinnost panelů, zavádění 
nových fotovoltaických technologií v podobě flexibilních panelů a fotovoltaických barev a nátěrů 
a také zmenšováním náročnosti soustav VO, ať už zaváděním svítidel s LED diodami nebo 
zvyšováním měrného výkonu LED diod, regulací apod. 
Větrné turbíny pro VO se v současné době objevují v nabídkách od 200W až do 5kW. S tím 
souvisí i jejich velikost. Tyto turbíny jsou schopné pracovat již od rychlosti větru 2 – 3 m/s. 
Ovšem jejich nasazení je podmíněno návratností daných projektů, tak dotační politikou, ale 
hlavně vhodnou lokalitou pro jejich umístění.[12] 
Možnost využití těchto zdrojů u VO částečně podporuje i zájem o tyto zdroje, což lze pozorovat 
i u výrobců renomovaných značek.  Obr.:  4-6 zleva – Philips a jeho koncept Světelný květ, 
iGuzzini a jeho projekt La Magdalena realizovaný v Sardinii, Carmanah s jeho typovým FV 
panelem pro VO a HEI Solarlight a jejich pružné FV články na stožáru VO v kombinaci s LED. 
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 Obr.: 4-6 Koncepty a projekty stožárů VO[12]  
 
Regulace 
Regulaci veřejného osvětlení provádíme ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich je snižovaní 
energetické náročnosti celé soustavy, čímž ovlivňujeme hlavně ekonomiku celého osvětlování 
a také za nás tento problém částečně řeší trh, neboť stále dochází k zdokonalování jak svítidel, tak 
světelných zdrojů a každý výrobce se snaží cenu svých výrobků snížit tak, aby uspěl 
nad konkurencí. Druhým důvodem je omezování vedlejších (rušivých) vlivů účinků veřejného 
osvětlení na své okolí, které se řeší zejména pomocí norem a legislativy. 
Regulace se provádí dvěma způsoby, buď individuálně, centrálně. 
Centrální regulace dnešních osvětlovacích soustav VO se sodíkovými výbojkami se nejčastěji 
provádí buď fázovou, nebo napěťovou regulací napájecího napětí. Tohoto způsobu ovšem nejde 
použít u svítidel, která obsahují LED diody, je třeba použít svítidla se samostatným řídícím 
vstupem, potom lze opět provést regulaci třeba pomocí řídícího kabelu, modulace, 
radiofrekvenčně apod.  
Individuální regulace je prováděna pomocí zařízení umístěného buď přímo v každém svítidle, 
nebo v příslušném stožáru, na kterém lze přímo nastavit požadovaný provozní režim. Jejich 
výhodou je, že nevyžadují centrální řídicí systém. Svítidla lze potom jednoduše ovládat pouze 
zapnutím a vypnutím napájecího napětí. 
 
Svítidla 
Hlavní částí svítidla je světelný zdroj. Pro VO se nejčastěji používá vysokotlaká sodíková 
výbojka, která se používá již od začátku 70. let. Její hlavní výhodou je velký měrný výkon a 
dlouhá doba života. Ovšem jejich velkou nevýhodou je příliš nízký index podání barev. To vedlo 
k většímu rozvoji halogenidových výbojek. Jejich předností byl rovněž velký měrný výkon a 
lepší index podání barev, avšak na druhou stranu došlo ke zhoršení doby života. Tyto světelné 
zdroje se začaly uplatňovat hlavně tam, kde je potřeba kvalitního zrakového vjemu, jako je tomu 
na pěších zónách, náměstích, středech měst a všude tam, kde je zvýšený pohyb chodců. Dalším 
stupněm vývoje byla potom vysokotlaká výbojka Cosmopolis, jenž kombinuje přednosti obou 
výše zmíněných zdrojů. Bohužel jejich nevýhodou zatím je jejich vysoká cena a to, že nejsou 
použít ve stávajících svítidlech. Další etapou ve vývoji je použití LED diod. Podle tempa vývoje 
se dá předpokládat, že se během několika let stanou nejúčinnějším zdrojem v oblasti všeobecného 
osvětlování.[12].  Již v roce 2008 firma Cree představila v laboratorních podmínkách LED diodu 
s měrným výkonem 161 lm/W. 
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Tab.:4-1 Předpokládaný maximálně dosažitelný měrný výkon LED diod s různpou teplotou 
chromatičnosti[12] 

Náhradní teplota 
chromatičnosti Tc (K) 

Měrný výkon LED (lm/W) 
Ra 75 Ra 90 

3000K 182 162 
4100K 220 193 
6500K 228 186 

 
Hlavní výhody pro použití LED ve VO jsou dlouhá doba života (až 65 000hod. při 20% výpadku 
a 50 000hod. při 10% výpadku), LED diody umožňují účinnější využití světelného toku (světelný 
tok lze lépe usměrnit než u klasických svítidel s reflektorovým optickým systémem), vyšší index 
podání barev proti sodíkovým výbojkám, větší podíl záření v oblasti kratších vlnových délek 
proti sodíkovým výbojkám, což znamená větší mezopický a skotopický světelný tok, snadnější 
regulace, možnost volby různých teplot chromatičnosti.[12] 
Jednou z důležitých změn vyvolanou nástupem LED do oblasti veřejného osvětlení je odlišný 
způsob návrhu optického systému svítidel. U svítidel určených pro osvětlování silničních 
komunikací lze v současné době vypozorovat dva základní směry ve vývoji optických systémů. U 
první skupiny optických systémů jsou diody osazeny na tvarovaném povrchu (konvexním nebo 
konkávním) a křivka svítivosti je složena z dílčích křivek svítivosti jednotlivých diod. Diody jsou 
osazeny optickými čočkami, které vytvářejí symetrickou křivku svítivosti s různými úhly 
poloviční svítivosti v závislosti na prostorové orientaci diody. 
 

 
Obr.: 4-7 Svítidla s tvarovanou optickou částí (iGuzzini, Siteco, Schreder)[12] 

 
U druhé skupiny optických systémů jsou diody osazeny na rovinné montážní desce a jsou 
opatřeny optickýmičočkami, které přímo vytváří požadovaný tvar křivky svítivosti. Oba uvedené 
optické systémy zatímnedosahují takových účinností (65% - 70%) jako nejlepší reflektorové 
optické systémy (80% - 85%). Vzhledemk tomu, že vývoj svítidel pro LED je ve svém počátku, 
lze předpokládat zvýšení účinnosti jejich optických systémů.[12] 
 

 
Obr.: 4-8 Svítidla s rovinnou optickou částí (Philips, BetaLED, iGuzzini)[12]   
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5 VEŘEJNÉ OSVĚTLOVÁNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Světlo, které nám přes den poskytuje Slunce je považováno za přirozené a je součástí našich 
přirozených biorytmů. Naopak umělé osvětlení, které využívá je nepřirozené a ovlivňuje téměř 
všechny lidské činnosti a procesy, ať už mluvíme o působení na samotné zdraví člověka či 
na činnosti, které díky umělému osvětlení můžeme provádět. 
 
5.1 Pohled na VO z vesmíru a rušivý vliv VO na pozorování noční 

oblohy 
 

Prvotním zdrojem světla byl již v dávných dobách oheň, který měl všestranné využití, až už jako 
zdroj, světla či tepla. Ovšem použití ohně jako zdroje světla bylo značně problematické, neboť 
byl jen obtížně přenositelný a to nemluvě o nebezpečí požáru při pochodech se zapáleným 
loučem. Dalším stupněm vývoje v osvětlování bylo použití vosku a tedy svíček. Tohle byl již 
vcelku spolehlivý, rovněž dostupný a „bezpečný“ zdroj světla a tomu odpovídá i pozvolný nárůst 
spotřeby světla, jak je tomu vidět na Obr.: 5-1.[14] Po roce 1800 již dochází k rozvoji dalších 
typů osvětlení, kterým je plynové osvětlení. Od poloviny 19. století dochází k nárůstu použití 
petrolejového osvětlení a kolem roku 1900 se již začíná používat k osvětlování elektřina, která 
nyní dominuje nad všemi ostatními. 
 

 
Obr.: 5-1 Nárůst spotřeby umělého osvětlení[14] 

 
Z obrázku je patné, že při přibližování současnosti dochází k určitému zmírnění nárůstu, ovšem 
můžeme předpokládat, že k jeho zastavení určitě nedojde. Jedním z důvodů je bezesporu stále se 
zvyšující počet obyvatel na zemi, kteří rovněž vyžadují osvětlení pro své činnosti. Pokud jde 
o spotřebu světla samotnou, k jejímu nárůstu rovněž dochází vlivem technického pokroku. 
V dnešní době okážeme vyrobit světelné zdroje s vyšším měrným výkonem a svítidla s vyšší 
účinností. Při renovacích osvětlovacích soustav dochází většinou k pouhým výměnám svítidel 
za nová a ověřování, zda nově nainstalované osvětlení splňuje minimální hodnoty udávané místní 
legislativou bez ohledu na následné předimenzování světelného výkonu, se již většinou 
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neprovádí. Toto hledisko bývá v dnešní době velmi často opomíjeno, neboť hlavní věcí, na kterou 
se majitel osvětlovací soustavy zaměřuje je spotřeba elektrické energie. Pokud dosáhne snížení 
spotřeby energie a tím i nákladů na osvětlování při pouhé záměně svítidel a jejich zdrojů, bere se 
přebytek světelného výkonu pouze jako jakýsi bonus, který ve své podstatě nikomu nevadí 
a kterým již není se třeba zabývat. Dochází sice k zbytečnému plýtvání, ale z ekonomického 
hlediska je to mnohem výhodnější, než znovu propočítávat a případně měnit rozmístění stožárů 
a výložníků. 
Pro dokreslení situace, v jakém měřítku dochází k plýtvání se světlem, můžeme uvést několik 
nočních družicových fotografií. Na obr.:  5-2 je rozvinutá fotografie celého povrchu Země. Lze 
podle ní celkem dobře rozpoznat obrysy jak severní Ameriky, tak celé Evropy a rovněž velmi 
výrazně je vidět i Japonsko. Není tomu náhodou, že nejvíce osvětleny jsou nejrozvinutější země 
světa.  
 

 
Obr.: 5-2 Fotografie nočního osvětlení Země[16] 

 
V těchto místech je totiž elektrická energie nejdostupnější a její využití pro osvětlování je zde 
velmi jednoduché. Rovněž to poskytuje obyvatelstvu určitý komfort a v nočních hodinách i pocit 
bezpečí. Ačkoliv je noční provoz ve městech minimální a v podstatě se v ulicích svítí, jen kvůli 
bezpečnosti několika málo chodců, naprosté většině obyvatelstva to připadá normální a přirozené, 
i když je ve své podstatě plýtvání jak z energetického, tak z ekonomického hlediska. Naobr.:  5-3 
je vyobrazen družicový snímek Evropy. Z tohoto snímku jsou i patrné hranice kontinentu 
i bez doplňujícího vyznačení. Při podrobnějším zkoumání se zde dají přibližně určit i hranice 
jednotlivých států. Z toho lze usuzovat, že podle toho, jak jednotlivé státy produkují světelné 
emise, lze orientačně posuzovat i rozvinutost daného státu. Neboť v ekonomicky vyspělém státě 
se stávají města centry kulturního dění, je v nich soustředěna velká část obyvatel a tomu odpovídá 
i jejich rozvoj a vybavenost. Dochází i instalaci nejrůznějších poutačů, světelných reklam, 
osvětlují se památky, pomníky, celá náměstí a vzhledem k husté zástavbě a celkové hustotě 
obyvatelstva zle předpokládat, že zde budou i větší nároky na pocit bezpečí, tudíž lepší osvětlení 
všech ulic a uliček, kde by mohlo docházet k případné trestné činnosti. Toto všechno způsobuje, 
že velká města a centra kulturního dění doslova září do noci, což potvrzuje i obr.:  5-3. 
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Na něm jsou velmi dobře vidět všechny metropole celé Evropy a vůbec všechny velká a důležitá 
města. 
 

 
Obr.: 5-3Noční družicový snímek Evropy [16] 

 
Obr.: 5-4 opět ukazuje družicový snímek části naší zeměkoule. Zde je ukázáno, že nejen VO 
způsobu světelné emise viditelné z vesmíru. Červená barva na mapě ukazuje místa, kde dochází 
k těžbě ropy a zemního plynu. Pří získávání těchto surovin často jejich dobyvatelé naráží 
na kapsy zemního plynu, který se vyskytuje při navrtávání těchto ložisek. Jejich mohutnost není 
taková, aby se vyplatilo zachycovat a dále zpracovávat tento plyn a tak dochází k jeho řízenému 
spalování. A že to není jen tak bezvýznamné zdroj světla, to je patrné z níže vyobrazené 
fotografie. 

 

 
Obr.: 5-4 Družicový snímek Evropy s vyznačením spalování zemního plynu[31] 

 
Následují mapa (obr.:  5-5) ukazuje s jakým úspěchem lze pozorovat noční oblohu v daných 
místech naší republiky. Jak již bylo výše zmíněno, k úniku nežádoucího světla horního 
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poloprostoru, ať už vinou odrazů, nebo použitím nevhodných typů svítidel apod., dochází hlavně 
ve velkých městech a v místech s velkou hustotou obyvatelstva. Modrá barva znázorňuje 
nejmenší ovlivnění pozorovatele špatně směrovaným světelným tokem, který může způsobovat 
horší viditelnost noční oblohy a znemožňovat činnost astronomům a amatérským pozorovatelům 
oblohy. Naopak červená barva znázorňuje místa, kde je ovlivnění pozorovatele největší a kde 
noční oblohu pozorovat téměř nejde, nebo je to velmi problematické. 
 

 
Obr.: 5-5 Mapa světelného znečištění ČR [18] 

 
Pro názornější představu, jakým způsobem ovlivňuje typ svítidel, jejich množství a rozmístění 
pozorovatele noční oblohy, lze použít jednoduchou webovou aplikaci, která se nachází na 
stránkách [19]. Zde stačí jednoduše klikat na obrázek a dochází ke změně typů a počtu svítidel a 
s tím dochází i ke změně pozorovacích podmínek noční oblohy. Pro ilustraci je níže uvedeno 
několik obrázků. 
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Obr.: 5-6 Ukázka ze simulátoru Light pollution simulator[19] 

 
5.2 Nové typy světelných zdrojů a jejich dopad na životní prostředí 
 
V dnešní době můžeme pozorovat legislativní tlaky na zavádění kompaktních zářivek, které by 
v klasickém tržním jen obtížně nahradili klasické žárovky. Pod záštitou úspor energie je tvořena 
velká popularita těmto zdrojům,avšak o úskalích těchto zdrojů již výrobci (prodejci) taktně mlčí 
nebo bývají různě bagatelizována.  
Jedním z těchto úskalí, které není známo, nebo je úmyslně zamlčováno je tzv. Jevonsův paradox. 
Tento jev spočívá v tom, že pokud dojde k objevení nového zařízení využívající daný zdroj 
s vyšší účinností, rozběhne se tok událostí, na jehož konci nedochází k očekávanému snížení 
spotřeby daného zdroje, ale naopak její zvýšení.[20],[21] 
Tento paradox lze nejsnáze popsat na zacházení s uhlím. Dlouhá série technologických vylepšení 
u parních strojů a dalších zařízení zvýšila efektivnost využití uhlí, což vedlo ke zvýšení jeho 
spotřeby a k jeho rozšiřování do dalších odvětví. Nastaly obavy, že zásoby uhlí se brzy vyčerpají, 
a proto začali být zaváděny úsporná opatření a inovace, které dále vedly k rozšiřování těchto 
technologií, protože se zmenšovala jejich náročnost na palivo a tím docházelo opět ke zvyšování 
spotřeby uhlí.[14] 
Moderní ekonomové tento paradox potvrdili a upřesnili, že zvýšená účinnost zdroje snižuje 
náklady na jeho využití oproti jiným zdrojům, což zvyšuje poptávku po něm a ruší tak veškerý 
vliv úspor na snížení jeho spotřeby. Zvýšená efektivnost zdroje navíc urychluje ekonomický růst, 
který dál zvyšuje poptávku po všem a zejména po energii.[20] 
Paradox potvrzuje řada dlouhodobých statistických údajů. USA například od 70. let zavádějí stále 
přísnější normy spotřeby pohonných hmot, spotřeba paliv zde však vzrostla ze 109 miliard 
galonů v roce 1975 na 175 miliard o 30 let později. Energetická náročnost praček v USA 
od počátku 90. let klesla podle listu The New York Times o 70% a chladniček o zhruba 50 %, 
růst počtu a výkonu spotřebičů a elektroniky však zvýšil spotřebu elektřiny na hlavu o více než 
20 %. [20] 
Environmentální ekonomové proto navrhují odstranit Jevonsův paradox zdaněním nebo jiným 
odebráním zisků ze zvýšené efektivnosti zdrojů. Cílem je, aby spotřebitelé a producenti 
z úsporných inovací neměli přímý zisk, a nezískali tak dodatečné prostředky, které zvýší jejich 
poptávku. Z teorie Jevonsova paradoxu tak plyne, že opatření Evropské unie typu zákazu méně 
účinných žárovek nemohou sama o sobě dosáhnout deklarovaného cíle snížit spotřebu energie. 
Pokud se má zavedením úsporných žárovek spotřeba opravdu snížit, musely by se úspory 
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odhadované Evropskou komisí na ročních 11 miliard eur (asi 272 miliard Kč) lidem daněmi či 
jinak zvýšenými cenami energie odebrat.[20] 
EU si vytyčila cíl snížit do roku 2020 celkovou spotřebu energie o 20 procent a její představitelé 
zároveň tvrdí, že spotřebitelé na úsporách vydělají. Jak ale z výzkumu Jevonsova paradoxu plyne, 
dosáhnout toho zároveň je zřejmě nemožné.[20] 
 
Dalším úskalím, které se týká zvlášť kompaktních zářivek, je to, že obsahují rtuť. Zde se již dá 
ovšem o nebezpečnosti mírně polemizovat, neboť k praskání kompaktních zářivek nedochází tak 
často, jako tomu bylo u klasických žárovek, tudíž je nebezpečí pro člověka minimální. Větší 
nebezpečí hrozí od běžných rtuťových teploměrů, které obsahují mnohonásobně více rtuti. 
Při používání hrozí mnohonásobně vyšší nebezpečí rozbití, než je tomu u kompaktních zářivek. 
Avšak do budoucna tento zdroj světla představuje obrovskou zátěž pro životní prostředí. V našich 
podmínkách je již zavedena recyklace a legislativně je ošetřen i zpětný odběr těchto zdrojů, 
bohužel sběrné nádoby nejsou rozmístěny tak hustě, aby většina obyvatelstva opravdu 
odevzdávala použité a vadné na sběrná místa. Stále v široké veřejnosti panuje návyk z používání 
klasických žárovek, a to postě použitou kompaktní zářivku vzít a hodit koše. Tyto použité zdroje 
jsou pak vyváženy na skládky komunálního odpadu, kde již s největší pravděpodobností dojde 
k jejich rozbití a úniku nebezpečné rtuti do životního prostředí. 
Bohužel je zpětný odběr těchto zařízení velmi problematický. Nelze ho zvládnout tak jednoduše, 
jako je tomu např. u použitých monočlánků, kde stačí obyčejná krabice, která se dá umístit 
prakticky kdekoliv a do níž mohou občané použité monočlánky vhazovat bez dalšího rizika.  
V případě kompaktních zářivek, je tento způsob nepoužitelný jednak s ohledem na jejich velikost 
a na jejich křehkost. Pokud by byl použit obyčejný kontejner, docházelo by při vhození 
do kontejneru k jejich rozbití a k úniku nebezpečné rtuti, což by vedlo paradoxně k tomu, že 
občané, snažící se ochranu životního prostředí před rtutí, by byli zasaženi nejvíce. 
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6 ODHAD SPOTŘEBY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
 
Určení přesné hodnoty spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlování, je v dnešní době velmi 
složitou záležitostí. A to především z toho důvodu, že mnoho měst a obcí nemá přesný přehled o 
svých osvětlovacích soustavách, světelných zdrojích v nich obsažených a také proto, že dosud 
neexistuje jednotný spínací systém, (větší obce využívají stmívací senzory a astronomické hodiny 
popsané v kapitole2.5, menší obce využívají obyčejné spínací hodiny) a řídící středisko, které by 
zároveň zajišťovalo sběr dat a tím i zpětnou vazbu provozovatelům osvětlovacích soustav.  
Kvůli velkému množství nejistot, které značně stěžují odhad, je nutné zavést jistá zjednodušení. 
Pro sběr dat a následný odhad budeme uvažovat pouze obce 10 000 obyvatel. Tyto obce již mají 
větší rozlohu a většinou bývají “kruhového“ charakteru (kolem centra se soustředí přilehlé části), 
tím pádem zde nebude tak velký rozdíl v počtu světelných míst mezi dvěma městy o přibližně 
stejném počtu obyvatel. Toto již zcela neplatí u menších obcí, kde můžeme najít případy jak 
“kruhového“ typu obce, tak obce “lineární“, která se obyčejně rozkládá podél hlavní komunikace 
a má minimum postraních ulic. Dále budeme ve všech těchto obcích předpokládat jednotný 
systém spínání, a to spínání pomocí astronomických hodin.  
 
6.1 Určení astronomického východu a západu Slunce 

 
Zjednodušujícím předpokladům z předešlého odstavce vyhovuje 132 obcí. Pro tyto obce je nyní 
nutné určit doby východu a západu Slunce. Zde je nutno dodat, že existuje několik typů 
soumraku. Jedná se o občanský soumrak, v tuto dobu je sluneční kotouč 6° pod horizontem 
a venku lze ještě vykonávat běžné činnosti. Poté nastává soumrak nautický, kdy je sluneční 
kotouč 6° - 12° pod horizontem. V tuto dobu již lze dobře pozorovat hvězdy a obrysy krajiny jsou 
ještě patrné. A nakonec nastává soumrak astronomický, pro něj platí, že sluneční kotouč se 
nachází 12°- 18° pod horizontem a poté nastává astronomická noc. [22] 
Pro tento odhad se využijí doby občanského soumraku, které jsou rovněž naprogramovány 
v hodinách, které spínají podle astronomického času. 
Další úskalí nastává ve výpočtu samotných dob východu a západu Slunce. Existuje několik 
způsobů, jak lze vypočítat čas východu a západu Slunce a rovněž pro tyto způsoby existuje 
několik úrovní přesností výpočtu. Obecně ovšem není deklarována pouze jedna metoda 
za správný a preferovaný způsob výpočtu a záleží tedy na tom, jaká metoda je zvolena, neboť při 
použití různých metod se mohou výsledky lišit o 1 – 2 min. Pro tento odhad využijeme program 
vypočítávající východ a západ Slunce zjednodušenou metodou[23], avšak umožňuje zobrazení až 
21 dnů zároveň.  Ostatní programy využívající přesnější výpočty jsou omezeny zpravidla buď 
přednastavenou polohou bodu, ve kterém je čas vypočítáván a nelze tato poloha změnit, nebo 
zobrazují vždy čas pouze pro jeden den, což je dosti značné omezení, vezmeme-li v úvahu, že se 
jedná 132 měst, ve kterých je nutno určit východ a západ Slunce po 356 dnů v roce, což činí přes 
96 000 záznamů. 
Pomocí programu byly zjištěny východy a západy Slunce pro některá města tak, aby utvořily 
rastr pokrývající celou ČR. Tím získáme síť ověřovacích bodů, ve kterých můžeme srovnat, 
k jakým rozdílům dochází vlivem linearizace. 
Zde však narazíme na další problém, který souvisí s otáčením Země kolem Slunce. Pouhá 
linearizace od východu k západu není dostačující, neboť při rotaci dochází k přiklánění 
a odklánění zemské osy od Slunce. Z toho plyne fakt, že v létě je krátká noc a v zimě dlouhá. 
Zatímco rychlost otáčení kolem osy je konstantní a tím i rozdíl východ západ, potom rozdíl 
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nejsevernějšího a nejjižnějšího města se mění v závislosti na tom, který je den v roce. Pokud 
vezmeme za základ rozdíl nejsevernějšího a nejjižnějšího města, že při rovnodennostech okolo 
20. března a 23. září, potom od 20. března s postupujícím časem se tento rozdíl zvyšuje, 
až dosáhne svého maxima o 3 měsíce později. Poté začne klesat, až dosáhne stejné hodnoty jako 
20. března, což nastane o podzimní rovnodennosti kolem 23. září. V souladu s touto skutečností 
je třeba rozdělit ČR opět do několika časových pásem, které pokrývají tyto změny, které nastávají 
v průběhu roku. Přesné rozdělení do časových pásem je zobrazeno v přílohách (Příloha A-K), 
přičemž mapa, kde je časový posun nulový není zobrazena. 
Po aplikaci všech těchto časových pásem dostaneme výslednou tabulku, kde máme stanovený 
východ a západ Slunce pro každý den v roce pro všech 132 obcí. Nyní rozdílem času západu 
a východu slunce dostaneme čas, po který by mělo být veřejné osvětlení zapnuto. 
 
6.2 Instalovaný příkon a spotřeba elektrické energie osvětlovacích 

soustav 
 

Absence centrálního sběru dat a nedostatečná dokumentace o osvětlovacích soustav v obcích, 
zapříčinili, že v dnešní době bohužel nejsou přesné údaje, jak o velikosti instalovaného příkonu, 
tak o složení světelných zdrojů osvětlovacích soustav. Při dalším postupu se vychází ze studie 
pana prof. Sokanského.[10] 
 
Je-li znám přesný počet obyvatel v dané obci, např. Hodonín má 25 526 obyvatel, potom 
v tabulce Tab.: 3-1je zjištěno, že pro tuto kategorii připadá na 1 svítidlo 8,6 obyvatele a příkon 
jednoho svítidla P1je 120W. Nyní lze vypočítat celkový instalovaný příkon PP 
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Jestliže máme instalovaný příkon, může se vynásobit dobou t2.1, po kterou je veřejné osvětlení 
v činnosti a získáme spotřebu elektrické energie pro danou noc (2. 1. 2010) nakonec se sečtením 
spotřeb všech dnů v roce W1.1. – W31.12.získá celková spotřeba za jeden rok WC. 
 

kWhtPW P 102,5580667,15.177,356. .1.21.2 ===      (1.2) 
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Obdobně se postupuje při výpočtu spotřeby ostatních měst s výjimkou kategorie měst 100 000 – 
1 000 000. Zde je patrná chyba v tabulce tab.:  3-1, protože do této kategorie je připočítána 
i Praha, proto je celkový počet obyvatel větší než 2 000 000. Z toho potom vyplývá, vyšší 
průměrný příkon na jedno svítidlo. S ohledem na zvyšující trend instalovaného příkonu na jedno 
svítidlo se nezvolí tabulkou udávaných 120W. Provede se korekce, kde se vyjde z dat uváděných 
správcem osvětlovací soustavy města Brna – TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s. Pro město Brno je 
průměrný instalovaný příkon na 1 světelný bod 94W. Musí se vzít v úvahu ještě fakt, že 
osvětlovací soustava města Brna prošla nákladnou rekonstrukcí a je tedy novější než v ostatních 
městech. Z tab.:  3-1 je dále patrné, že čím méně obyvatel město má, tím větší je příkon 
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na 1 světelný bod. V tomto ohledu má město Brno nejvíce obyvatel ze všech čtyř měst v této 
skupině. S ohledem na tyto skutečnosti se zvolíinstalovaný příkon 105W na 1 světelný bod. 
Nyní se může provést jak celkový součet instalovaných příkonů Prokvšech měst na 10 000 
obyvatel, tak celkový součet spotřebované energie osvětlovacími soustavami Wrok. 

∑ ==
132

.1
80,72638

PP

Pp
Prok kWPP         (1.4) 

∑ ==
.12.31

.1.1
528,309

Wc

Wc
Crok GWhWW        (1.5) 

Na obr.:  6-1 je zobrazena závislost připojovaného příkonu na čase 1. února 2010. Na první pohled 
jsou patrné 3 velké nárůsty, které odpovídají připojení (zleva) Ostravy, Brna a Prahy.  Dalšími 
významnými nárůsty se v grafu projevuje připojování obcí (zleva) Havířov, Zlín, Olomouc, 
Hradec Králové, Pardubice, Liberec, Ústí n. Labem, České Budějovice a Plzeň jejich instalovaný 
příkon je větší než 1000 kW. 
 

 
Obr.: 6-1 Závislosti připojovaného příkonu na čase 1.2.2010 

 
Na obr.:  6-2 je vynesena závislost součtového příkonu na čase 1.2.2010. Zde je 
možnéidentifikovat 3 výrazné schodky. Tyto schodky odpovídají nárůstům z předcházejícího 
grafu, tedy připojení měst s velkým instalovaným příkonem, kterými jsou Ostrava, Brno a Praha. 
V závěru charakteristiky je patrný ještě jeden menší schod, který odpovídá připojení Plzně. Na 
tomto grafu již nelze tak snadno identifikovat připojení měst s instalovaným příkonem nad 1000 
kW, kromě 4 již výše zmiňovaných.  
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Obr.: 6-2 Závislost součtového příkonu na čase 1. 2. 2010 

 
Avšak přehledným způsobem ukazuje, jak by během 25 min. byly připojovány osvětlovací 
soustavy po celé ČR a s jakými výkyvy v odběru by se musela v ideálním případě vypořádat 
přenosová a distribuční soustava. V praxi ovšem nedochází k tak strmým odběrovým špičkám, 
jak je vyobrazeno na obr.:  6-1. Spínání osvětlovacích soustav se obvykle provádí na několik etap, 
tím pádem nenastávají v krátkém čase ostré odběrové špičky a regulace soustavy je tak snadnější.  
Na obr.:  6-3 je rovněž závislost součtového příkonu na čase, ale pro den 1.6.2010. Opět můžeme 
identifikovat 3 respektive 4 významné schodky v charakteristice, avšak změnil se časový odstup 
mezi 3 hlavními schodky v charakteristice. Toto je způsobeno tím, že v letním období dochází 
prodloužení doby, za kterou dojde k sepnutí prvního a posledního města a jednak tím, tento den 
spadá do období, kdy se přes ČR vyskytuje mnoho časových pásem (Příloha J), a tudíž spínání 
jednotlivých měst je značně závislé na jejich poloze od severu k jihu. 
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Obr.: 6-3 Závislost součtového příkonu na čase 1. 6. 2010 

 



 Veřejné osvětlení  

 

53

Poslední závislost součtového příkonu ukazuje den 1. 8. 2010. Zde je již patrné, že jsme se 
dostali za letní maximum a dochází k pomalému zkracování dne. Tomu odpovídá i to, že dochází 
ke zkracování doby, kdy dojde k sepnutí prvního a posledního obce.  
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Obr.: 6-4 Závislost součtového příkonu na čase 1.8.2010 

 
Opět proti předchozí závislosti ze dne 1. 6. 2010 dochází ke změně intervalů mezi čtyřmi 
významnými městy. Dochází ke zkrácení doby sepnutí a zároveň se snižuje počet časových 
pásem (Příloha G). 
 
6.3 Srovnání vypočtených hodnot s reálnými hodnotami 

naměřenými v praxi 
 
Pro zjištění přesnosti a správnosti výpočtu použijeme grafické srovnání vypočtených hodnot 
a hodnot, které byly v praxi naměřeny společností ČEPS, a.s. Grafické vyhodnocení je provedeno 
pomocí programu LumiDISP[26]. 
Na obr.:  6-5 jsou vyobrazena vypočtená data. Na svislé ose jsou dny v roce od 1. 1. 2010 
do 31. 12.2010. Na vodorovné ose je čas od 0:00 do 24:00. Žluté čáry představují časy 
ve významných bodech na charakteristice. V čase 4:05 dojde k nejdřívějšímu vypnutí první 
osvětlovací soustavy, což nastává v časovém období 15.6. 2010-19.6.2010. Dalším významným 
bodem v pořadí je čas 8:05. V tuto dobu dojde k vypnutí poslední osvětlovací soustavy, což 
nastává na přelomu roků v období mezi 28. 12. 2010 a 4.1.1010. Podobné body nalezneme 
rovněž na opačném konci charakteristiky. Zde v období mezi 29. 12. 2010 až 2.1.2010 dochází 
k prvnímu sepnutí první osvětlovací soustavy v čase 15:50 a v čase 21:23 dochází k sepnutí 
poslední osvětlovací soustavy, což se děje v období 20.6.2010 až 23.6.2010. 
Světlá plocha tedy představuje čas, kdy jsou osvětlovací soustavy sepnuté (noc) a tmavá plocha 
představu část dne, kdy je světlo, a osvětlovací soustavy jsou vypnuty. Potom šedá plocha na 
rozhraní představuje postupné zapínání a vypínání osvětlovacích soustav, což je průměrně 25 
min. Toto je pouze průměrná hodnota, jak bylo popsáno výše, doba mezi zapnutím první a 
poslední osvětlovací se v průběhu roku výrazně mění. 
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Obr.: 6-5 Vypočtená data graficky znázorněná programem LumiDISP 

 
Pro úplnost lze ještě dodat, že do výpočtu nejsou žádným způsobem zahrnuty revize a opravy 
osvětlovacích soustav, při kterých dochází k úmyslnému spínání částí soustav, aby byly poruchy 
pro opravářské čety snáze lokalizovatelné. Soustavy bývají zapnuté i několik hodin, neboť 
některé poruchy na světelných bodech se mohou projevovat, až dojde k plnému náběhu 
světelného zdroje a zahřátí svítidla. Osvětlovací soustavy jsou sice sepnuty poměrně dlouhou 
dobu, ale dochází ke spínání pouze jen jejich částí a navíc jen několikrát za rok, takže spotřeba el. 
energie na tyto servisní úkony je vzhledem k celkové spotřebě zanedbatelná. Relevantní data jsou 
v praxi těžko dostupná, neboť jen několik obcí má plnohodnotný monitorovací systém, který 
dokáže zaznamenávat data i při takových servisních úkonech. 
Na obr.:  6-6 je znázorněna spotřeba el. energie pro celou Českou republiku. Obrázek tvoří údaje 
z minutových odečetů společnosti ČEPS, a.s. [27].Graf popisuje vztah mezi skutečnou spotřebou 
a spotřebou předikovanou společností ČEPS, a.s.  
 

 
Obr.: 6-6 Grafické znázornění celkové spotřeby ČR v roce 2010 a 2009 

 
Tmavší místa přestavují spotřebu, která je menší jak spotřeba na daný čas predikovaná a světlejší 
místa znamenají, že v tento čas se spotřeba odchýlila opačným směrem, tedy byla větší, než byla 
predikce společnosti ČEPS, a.s. 
Také si můžeme všimnout tmavých čar protínajících charakteristiku, které se opakují ve stejnou 
dobu oba dva roky. Jedná se státní svátky, které jsou v tomto vyobrazení poměrně dobře 
viditelné. 
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Proto, aby se daly charakteristiky porovnat, je nutné je položit přes sebe a provést dodatečné 
grafické úpravy tak, aby došlo k přijatelnému prolínání při zachování dostatečně viditelných 
základních obrysů obou charakteristik. 
Pro toto prolnutí však není vhodný obr.:  6-6 v jeho stávající podobě. Na obr.:  6-7 je provedena 
barevná inverze celkové spotřeby el. energie ČR. Zde jsou lépe znatelné hranice charakteristiky 
a takto upravená charakteristika je již vhodná k porovnání s charakteristikou z vypočítaných dat. 
Výsledné sloučení charakteristik je zobrazeno na obr.:  6-8. Pro lepší názornost se ještě zvýrazní 
výpočtová plocha a zvýrazníse i okraje výpočtové plochy a charakteristiky z reálných 
neměřených dat. Na obr.:  6-9 je vyobrazeno výsledné porovnání vypočtených a reálných dat. 
 

 
Obr.: 6-7 Barevná inverze celkové spotřeby ČR 
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Obr.: 6-8 Sloučení vypočtené a reálné charakteristiky 

 
Jak si zle všimnout, dochází ke korelaci charakteristik, což potvrzuje správnost výpočtů. Hranice 
křivek nejsou totožné a nemají mezi sebou konstantní vzdálenost z několika důvodů. Při výpočtu 
byla aplikována řada zjednodušení ovlivňující spínací časy (kap. 6.1), která ovlivňují tvar 
charakteristiky. Tím je především to, že spínací skutečné spínací časy, které upravovala norma 
ČSN 36 0400, platná do roku 2007 (viz. kap. 2.5), byly nahrazeny časy astronomického východu 
a západu slunce. Tvar rovněž ovlivňuje přidání ostré čáry, která nahrazuje přechod viditelný 
například na obr.:  6-5 a stejným způsobem je nahrazen i přechod na obr.:  6-6. Nalevo a napravo 
od zelené plochy jsou osvětlovací soustavy zapnuty a zelená plocha přestavuje část, kdy je 
veřejné osvětlení vypnuto. Z toho je tedy patrné, jak lidská činnost závisí na denním osvětlení. 
Spotřeba (hlavní lidská činnost) začíná těsně před východem Slunce. Obyvatelstvo ráno vstanou, 
připravují se do práce apod. a začne narůstat spotřeba. Ovšem tato činnost před východem slunce 
je poměrně krátká, a proto rozestup mezi vypnutím osvětlovacích soustav a je o něco menší (levá 
strana charakteristiky). Opačně je tomu navečer, lidé končí v práci, dochází ke zmenšování 
spotřeby el. energie, na rozdíl od rána, se lidé po západu Slunce nepřipravují na spánek, ale 
relaxují a jdou spát až několik hodin po západu slunce. Tomu odpovídá větší rozestup na pravé 
straně. Výhodnost veřejného osvětlení spočívá i v napomáhání regulaci elektrizační soustavy, jak 
můžeme vidět z výsledné charakteristiky. Když je velká spotřeba vlivem lidských činností, není 
veřejné osvětlení v činnosti, a v dobách, jak dochází nárůstu a poklesu spotřeby vlivem lidských 
činností působí připojování a odpojování osvětlovacích soustav proti těmto trendům a dochází tak 
k určitému zmírnění těchto nárůstů. 



 Veřejné osvětlení  

 

57

 
Obr.: 6-9 Výsledné porovnání vypočtených a reálných dat 

 
6.4 Odhad spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení 
 
V předchozí části bylo vypočteno, že spotřeba elektrické energie pro obce s počtem obyvatel nad 
10 000 je 309,528 GWh. Toto ovšem tvoří jen část celkové spotřeby. K odhadu spotřeby pro obce 
s počtem obyvatel pod 10 000 lze přistupovat několika způsoby. 

Například se může vzít celkový počet obyvatel ČR podle tab.:  3-1, potom se zjistí, jaký procentní 
podíl připadá jen na obyvatele obcí nad 10 000 a ve stejném poměru se poté rozdělí i spotřeba 
elektrické energie. 

52531,0
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Jak lze vidět, pokud se vezmou za základ data z tab.:  3-1, tak lidé v obcích nad 10 000 obyvatel 
tvoří 52,53 % celkové populace. Na zbytek tedy připadá 47,47%. Potom spotřeba elektrické 
energie odpovídající tomuto podílu se vypočítá  

 GWh
W

W rok 712,279
53,52

528,309.47,47
53,52
.47,47

2 ===    (1.7) 

Celková spotřeba na veřejné osvětlení potom bude součtem spotřeby obcí do 10 000 obyvatel 
a spotřeby obcí nad 10 000 obyvatel  

W=Wrok+W2 = 309,528 + 279,712 = 589,24 GWh 

Toto je však velmi hrubý a dosti nepřesný odhad, který nerespektuje vůbec rozložení obcí, jejich 
polohu, čas spínání a příkon svítidel. 
 
Proto byl zvolen odlišný způsob výpočtu, který odstraní některé nedostatky předchozího postupu. 
Na webových stránkách Českého statistického úřadu byly vyhledány přesné počty obyvatel 
v každé obci. Jejich rozdělením do skupin odpovídajícím tab.:  3-1 se potom zjistí přesné počty 
obyvatel patřících do dané skupiny. 

Potom lze pro skupinu vypočítat instalovaný příkon, kde za hodnotu “poč.obyvatel/1 svítidlo“ 
dosadíme hodnoty z tab.:  3-1. Indexy (0-2), (2-5), (5-10) označují kategorie obcí 0 – 2 000 
obyvatel, 2 000 – 5 000 obyvatel a 5 000 – 10 000 obyvatel. 
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Celkový instalovaný příkon v obcích do 10 000 obyvatel je  

∑ ==− kWPP Prok 28,107489)100(        (1.11) 

Spotřebovaná energiese potom určí podle vzorce 
 

kWhtPW P 103,982142850,15.801,61964. .1.1)20()20(1.1 === −−    (1.12) 

kWhtPW P 284,411678850,15.393,25973. .1.1)52()52(1.1 === −−    (1.13) 

kWhtPW P 628,309884850,15.081,19551. .1.1)105()105(1.1 === −−    (1.14) 
 
Celkováspotřebovaná energie se potom zjistísečtením spotřeby za každý den v roce 
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 Nakonec se provede součet spotřebované energie za všechny 3 skupiny Wrok(0-10) 

∑ ==− GWhWW Crok 683,460)100(        (1.18) 

Spotřeba na veřejné osvětlování se tedy činí 
 

GWhWWW rokrok 211,770683,460528,309)100( =+=+= −     (1.19) 
 
Spotřeba elektrické energie za rok 2009 pro celou Českou republiku byla 57,859 TWh, takže 
spotřeba na veřejné osvětlování 770,711 GWh představuje 1,33%. 

Na následujících grafech je pro přehlednost ukázáno, jaký podíl na spotřebě má každá skupina a 
jaký procentní podíl z celkové spotřeby tomu odpovídá. 

Rozdíl mezi touto odhadovanou spotřebou a skutečnou spotřebou vyplývá ze základního 
předpokladu, že všechny osvětlovací soustavy spínají podle astronomického východu a západu 
Slunce. Další odchylku působí to, že se výpočet omezil pouze na samotné pouliční veřejné 
osvětlení. Ve skutečnosti se do veřejného osvětlení započítává i osvětlování dekorativní a 
osvětlení mimořádné např. o Vánocích. Dalším vlivem, který ovlivňuje vztah celkové spotřeby el. 
energie a spotřeby na veřejné osvětlení je to, že do celkové spotřeby se promítá i spotřeba na 
osvětlení v domácnostech. 
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Spotřeba el. energie na veřejné osvětlení obcí 
podle počtu obyvatel

0‐2 tis.

2‐5 tis.

5‐10 tis.

10‐20 tis.

20‐50 tis.

50‐100 tis.

100‐1000 tis.

1 mil.

 
Obr.: 6-10 Spotřeba el. energie na veřejné osvětlení podle počtu obyvatel 

 

Procentní podíl spotřeby el. energie na veřejné 
osvětlení jednotlivých kategorií obcí

34,48 %

14,45 %

10,88 %

8,87 %

9,40 %

7,77 %

6,97 %

7,18 %

 
Obr.: 6-11 Procentní podíl spotřeby el. energie na veřejné osvětlení jednotlivých kategorií obcí 
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7 ZÁVĚR 
Veřejné osvětlení jako celek představuje významný spotřebič elektrické energie a zejména 
v několika posledních letech se začíná dostávat do popředí zájmu hlavně proto, že náklady 
za elektrickou energii pro veřejné osvětlení tvoří jednu z významných položek v rozpočtu obcí. 
Pokud se podaří snížit, pomocí renovací či kompletních rekonstrukcí, instalovaný příkon 
osvětlovacích soustav dojde též ke zlepšení ekonomické bilance obcí. Z ekonomického hlediska 
je rekonstrukce nákladnou investicí, na kterou především malé obce nemají dostatek investic 
a pokud má dojít k omlazení, a tím i k úsporám ve veřejném osvětlení, bude potřeba, aby došlo 
k zásahu státu prostřednictvím dotací, fondů či jiných úlev tak, aby obce měli prostředky 
na provedení patřičných opatření.  

I když se zvyšuje zájem o problematiku veřejného osvětlení, mnoho obcí i tak nevěnuje svým 
osvětlovacím soustavám příliš pozornosti. Zatím jen málo obcí disponuje kvalitní dokumentací 
od osvětlovacích soustav a využívá k řízení stmívací senzory, kvalitní řídicí systém nebo aspoň 
spínací hodiny s implementovaným spínáním podle východu a západu Slunce.  

Při analýze spotřeby elektrické energie zjistíme, že spotřeba je přímo závislá na denním osvětlení, 
což je vidět např. z obr.:  6-9 Výsledné porovnání vypočtených a reálných dat Když dochází 
k prodlužování dne, posouvá se západ Slunce, a tím dochází i k prodlužování lidských činností 
a s tím se prodlužuje i doba, po kterou se spotřebovává elektrická energie (stavební práce apod.) 
a naopak, ke konci roku dochází ke zkracování denní osvětlení a dochází k poklesu spotřeby 
elektrické energie. V tomto ohledu se dá provoz osvětlovacích soustav označit, z regulačního 
hlediska elektrizačních soustav, za výhodný. Když se západem Slunce začíná docházet 
k postupnému odlehčování elektrizační soustavy, dochází k postupnému připínání osvětlovacích 
soustav a totéž se děje i ráno, pouze v opačném sledu. 

Při určení spotřeby obcí nad 10 000 obyvatel je důležité navržení správného postupu pro výpočet 
západu a východu Slunce, který závisí nejen na poloze obce ve směru východ - západ , ale rovněž 
je nutno počítat s náklonem zemské osy, která ovlivňuje spínání i v poloze sever - jih. 

Výpočtem bylo zjištěno, že instalovaný příkon ve veřejném osvětlení v obcích nad 10 000 
obyvatel je 72 638,80 kW a spotřeba elektrické energie za rok činí 309,528 GWh. Odhadovaný 
instalovaný příkon v obcích s počtem obyvatel do 10 000 činí 107 489,28 kW a spotřeba 
elektrické energie za rok činí 460,683 GWh. Odhad celkem spotřebované elektrické energie 
pro veřejné osvětlení činí 770,221 GWh, a to odpovídá 1,33% z celkové spotřeby elektrické 
energie v roce 2009.  Spotřebu jednotlivých kategorií obcí s jejich procentuálním podílem je 
vyobrazen na  obr.:  6-11. 

 

 

 

 

 



 Použitá literatura 

 

61

POUŽITÁ LITERATURA 
 

[1] Doporučené standardy pro zařízení veřejného osvětlení [On-line], [cit. 2010-11-1], 
 http://www.srvo.cz/info-databaze/  
[2] Rozváděč [On-line], [cit. 2010-11-1], 
 http://www.datmolux.cz/rozvadec-vo-8 
[3] Sloup veřejného osvětlení  [On-line], [cit. 2010-11-1], 
 http://www.visiocom.cz/led-mestske-osvetleni/led-mestske-osvetleni- 
[4] LED veřejné osvětlení [On-line], [cit. 2010-11-1], 
 http://www.vestis.cz/verejne.asp 
[5] LED veřejného osvětlení [On-line], [cit. 2010-11-1], 
 http://www.vestis.cz/verejne.asp 
[6] Spínání veřejného osvětlení [On-line], [cit. 2010-11-1], 

http://www.buniko.cz/vo.php#USx29 
[7] Soumrakové spínače a spínací hodiny[On-line], [cit. 2010-11-1], 
 http://www.moeller.cz/pdf/tiskoviny_pdf_320.pdf 
[8] Soumrakové spínače, astronomické digitální spínací hodiny a schodišťové časové spínače 

[On-line], [cit. 2010-11-1], 
 http://www.moeller.cz/pdf/tiskoviny_pdf_320.pdf  
[9] Městské standardy pro veřejné osvětlení, Zlín 2007[On-line], [cit. 2010-11-1], 
 http://www.tszlin.cz/index.php/informace/standardyvomestazlina 
[10] Veřejné osvětlení je jeho současný stav v České republice [On-line], [cit. 2010-11-1], 
 http://denik.obce.cz/go/clanek.asp?id=6437936 
[11] Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR [On-line], [cit. 2010-11-29], 
 http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2009/elektrina/1.htm 
[12] Kolektiv autorů: Kurz osvětlovací techniky XXVII. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava 2009, ISBN 978-80-248-2087-3, 
 http://www.csorsostrava.cz/sborniky/Kurz_osvetlovaci_techniky_XXVII.pdf 
[13] Větrné turbíny Phonowind [On-line], [cit. 2010-11-1], 
 http://www.phonosolar.cz/phonowind/vetrne-turbiny-phonowind/#pages-top 
[14] Solid-state lighting: an energy-economics perspective [On-line], [cit. 2010-11-1], 
 http://iopscience.iop.org/0022-3727/43/35/354001 
[15] Veřejné osvětlení [On-line], [cit. 2010-11-1], 
 http://wikipedia.infostar.cz/e/el/electric_light.html 
[16] Historie astronomie v kostce, [On-line], [cit. 2010-11-1], 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=8cd0305d-334a-4284-b0be-
e91dec7b3a26 

[17] Fotografování noční oblohy, [On-line], [cit. 2010-11-1], 
http://www.fotoradce.cz/fotografujeme-nocni-oblohu-1-kdy-a-kde-fotit-clanekid617 

[18] Mapa světelného znečištění ČR, [On-line], [cit. 2010-11-1], 
http://www.asu.cas.cz/_data/mapa_sv_zn_1236768909.jpg 

[19] Lighting and Light pollution simulator, [On-line], [cit. 2010-11-1], 
http://www.britastro.org/dark-skies/simulator.html 

[20] Kompaktní zářivky spotřebu elektřiny nesníží, [On-line], [cit. 2010-11-1], 
http://www.novinky.cz/veda-skoly/211850-usporne-zarovky-spotrebu-elektriny-nesnizi-
dokazuje-studie.html 



 Použitá literatura 

 

62

[21] Jevons paradox, [On-line], [cit. 2010-11-1], 
http://www.eoearth.org/article/Jevons_paradox 

[22] Soumrak, [On-line], [cit. 2010-11-1], 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soumrak 

[23] Program na určení východu a západu Slunce, [On-line], [cit. 2010-11-1], 
http://www.dobre-svetlo.com/tools_sun.php#frm1 

[24] Soumrak, [On-line], [cit. 2010-11-1], 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soumrak 

[25] Provoz a údržba veřejného a slavnostního osvětlení, [On-line], [cit. 2010-11-1], 
http://www.tsb.cz/nase-projekty-a-sluzby/verejne-osvetleni/provoz-a-udrzba-verejneho-a-
slavnostniho-osvetleni/ 

[26] BAXANT, P., SUMEC, S. Program instruments for digital photography in photometry. 
In SVĚTLO 2004. Brno: Česká společnost pro osvětlování, 2004. s. 312-317. ISBN: 80-
238-8928-1. 

[27] ČEPS, a.s., Provoz PS 2011 (2009 – 2010) – data o spotřebě ČR 
[28] Počet obyvatel v obcích ČR k 1. 1. 2010[On-line], [cit. 2010-11-1], 
 http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1301-10 
[29] Norma ČSN 36 0400, Veřejné osvětlení, 
[30] Norma ČSN EN 13 201-1/2005, Veřejné osvětlení 
[31] Družicové záběry spalování zemního plynu [On-line], [cit. 2010-11-1], 

http://www.tzb-info.cz/2335-obnovitelne-energie-a-zemni-plyn-je-pro-bytovou-vystavbu-
vyhodne-kombinovat 
 



 Přílohy 

 

63

Příloha A: Časová pásma ČR pro 30.3.2010 -8.4.2010 a 2.9.2010 - 18.9.2010 

 
 
Příloha B: Časová pásma ČR pro 20.2.2010 -10.3.2010 a 6.10.2010 -18.10.2010 
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Příloha C: Časová pásma ČR pro 9.4.2010 -25.4.2010 a 21.8.2010 -1.9.2010 

 
 
Příloha D: Časová pásma ČR pro 9.2.2010 -19.2.2010 a 19.10.2010 - 28.10.2010 
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Příloha E: Časová pásma ČR pro 26.4.2010 -7.5.2010 a 3.8.2010 -20.8.2010 

 
 
Příloha F: Časová pásma ČR pro 24.1.2010 -8.2.2010 a 29.10.2010 -16.11.2010 
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Příloha G: Časová pásma ČR pro 8.5.2010 -19.5.2010 a 16.7.2010 -2.8.2010 

 
 
Příloha H: Časová pásma ČR pro 1.1.2010 -23.1.2010 a 17.11.2010 -1.12.2010 

 



 Přílohy 

 

67

Příloha I: Časová pásma ČR pro 20.5.2010 -2.6.2010 a 28.6.2010 -15.7.2010 

 
 
Příloha J: Časová pásma ČR pro 2.12.2010 -31.12.2010 
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Příloha K: Časová pásma ČR pro 3.6.2010 - 27.62010 

 


