


Úvod

Oblasti veřejného osvětlení (VO) se nedostává moc pozornosti, i když jsou
svítidla téměř všudypřítomná a města a obce dávají nezanedbatelnou
část rozpočtu do údržby a rekonstrukce veřejného osvětlení a související
infrastruktury. V průměru připadá v České republice jedno světelné místo
na každých sedm obyvatel.

První formy veřejného osvětlení se objevily už ve
středověku, kdy ulice osvětlovaly louče. Od té doby
se tato oblast velmi posunula směrem k bezpečnějším
a efektivnějším způsobům svícení. V devatenáctém století
se v evropských městech začaly objevovat plynové lampy.
Ty byly dodnes zachovány v historických centrech měst,
mimo jiné i v Praze.

Dalším krokem bylo představení elektrického veřejného
osvětlení na konci devatenáctého století. Elektrická svítidla zůstala
v ulicích dodnes a hlavní oblastí pro inovace se stalo vylepšování jejich
účinnosti. Velmi rozšířeným typem jsou vysokotlaké sodíkové výbojky,
které jsou charakteristické žlutooranžovým světlem, které vyzařují. Dnes
jsou postupně nahrazovány svítidly s LED, které mají lepší účinnost
a podání barev.

Veřejné osvětlení není ale jen o výběru typu světelného zdroje. Je to
komplexní problematika, kde se musí pracovat s různými typy optik
svítidel, se stožáry, výložníky a roztečemi tak, aby výsledná soustava
nasvětlovala kvalitně a bezpečně zadanou oblast. V této příručce najdete
praktické informace o veřejném osvětlení, na základě kterých můžete
postupovat při navrhování nové soustavy. Pokud si nebudete vědět rady
při osvětlování složitých situací, obraťte se na naše odborníky.
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Smysl veřejného osvětlení

Přítomnost veřejného osvětlení zlepšuje bezpečí ve městech a obcích.
Podle studií z této oblasti se investice do veřejného osvětlení v nových
výstavbách v New Yorku vrátily po přibližně šesti letech díky snížené
kriminalitě a souvisejících nákladech. Podobně ve Velké Británii
zaznamenali zvýšení bezpečnosti díky kvalitnímu osvětlení. Dobře
osvětlenými chodníky lze předcházet zbytečným zraněním ve městech
a kvalitní a rovnoměrné osvětlení silnic zase snižuje riziko dopravních
nehod. Dobré osvětlení výrazně přispívá k lepší orientaci v prostoru,
a stalo se tak nedílnou součástí moderních měst.

Světlo z veřejného osvětlení plní i další funkce. Architektonické osvětlení
umožňuje zdůraznit historické památky a další dominanty měst a obcí.

Kostel sv. Klimenta, Roztoky u Prahy
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Základní vlastnosti svítidel

Teplota chromatičnosti

Přírodní i umělé zdroje světla lze charakterizovat náhradní teplotou
chromatičnosti (correlated color temperature — CCT) . Ta je definována
jako teplota (v Kelvinech), na kterou by se muselo zahřát dokonale černé
těleso, aby vyzařovalo ekvivalentní barvou.

Obvykle se pohybuje v rozpětí od 2000K, což odpovídá žlutooranžové
barvě plamene svíčky, až po 7000K, tedy světle modré barvě oblohy.
Současné umělé zdroje světla jsou dostupné ve variantách od 2200K
až po 6000K. Pro rezidenční čtvrti a většinu ulic stačí barva světla CCT
2700-3000K, což je tzv. teplá bílá — tedy barva, které je příjemná
a zároveň dokáže osvětlit okolí tak, aby bylo možné se v něm jednoduše
a bezpečně pohybovat. Pro přechody nebo komunikace s hustým
provozem jsou doporučovány studenější tóny kolem 4000K.

Podání barev

S teplotou chromatičnosti souvisí i věrnost podání barev daného
světelného zdroje. Udává se jako CRI (color rendering index), v češtině
Index podání barev. CRI je schopnost daného zdroje ukazovat barvy
v porovnáním s tím, jak by barvy vypadaly pod ideálním přírodním
světlem. Hodnoty se tedy pohybují na škále 0 až 100 s tím, že čím vyšší
je hodnota CRI, tím je podání barev lepší.
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Nastavení optické části

Optická část (někdy nazýváno zkráceně optika) směruje paprsky ze
světelného zdroje tak, jak je v konkrétní situaci požadováno. Existují
dva základní způsoby, jak lze paprsky z LED směrovat — pomocí čoček
a reflektorků. Čočky, které se vyrábějí ve velkých sériích, umí paprsky
směrovat velmi precizně. Reflektorky nabízejí větší účinnost a možnost
upravovat jednoduše každé svítidlo na míru. Jsou to malé plošky z vysoce
odrazivého postříbřeného plechu. Použitím reflektorků nemusí být
dosahováno stejné přesnosti směrování jako s čočkami.

Rušivé světlo a světelné znečištění

Při výběru vhodného svítidla veřejného osvětlení je třeba myslet na
eliminaci světelného smogu a redukci rušivého osvětlení. Svítidla by
neměla pouštět žádnou část světla nad sebe (do horního poloprostoru).
Výjimkou mohou být historizující svítidla v centrech měst. Obecně by
měla výt vybírána svítidla, která budou svítit jen tam, kde je to potřeba.
Množství světla, které bude dopadat mimo požadovanou oblast, by mělo
být minimalizováno.
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Struktura světelnéhomísta

Většina svítidel je umístěná na stožáru, jehož základní charakteristika
je jeho výška (A). Stožáry mohou být ocelové, hliníkové, dřevěné či
betonové. V některých případech je možné svítidla připevnit na budovu.
Tím je eliminována nutnost stožáru, který by jinak překážel ve veřejném
prostoru. Ovšem připevňování na fasády budov s sebou také nese
problémy (např. tepelné mosty od použitých kotev, nutnost brát v potaz
tepelnou izolaci).

Svítidlo může být na stožáru připevněno přímo nebo přes výložník.
U výložníku se pracuje s jeho délkou (B) a úhlem vyložení (C). Výhodou
umístění zařízení na výložník je, že bude blíž komunikaci a bude tak stačit
nižší příkon pro dosažení stejné úrovně osvětlenosti. Úhel vyložení pak
slouží k co nejlepšímu nasměrování světla na konkrétní část komunikace.
Rozestupy mezi svítidly jsou označovány jako rozteče (D).
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Různé osvětlovací situace

Existuje velké množství situací, kde se svítidla veřejného osvětlení
využívají, a tak nepřekvapivě existuje i mnoho různých druhů svítidel
s adekvátně uzpůsobenou optickou částí. Typicky se setkáváme se
zařízeními pro osvětlení ulic, přechodů, parků a veřejných prostranství
nebo parkovišť. V této kapitole jsou stručně představeny tyto čtyři
základní případy užití veřejného osvětlení.

Ulice a silnice

Schématické zobrazení optiky pro osvětlení komunikace pro motorová vozidla

U klasické uliční optiky by mělo být co nejvíce světla podél komunikace
a osvětlení vozovky by mělo být co nejrovnoměrnější. Je tedy nutné
zvolit vhodnou optiku a rozteče mezi stožáry tak, aby světlo směřovalo
hlavně na komunikaci, případně přisvětlovalo chodníky a neunikalo do
okolí.

V závislosti na typu ulice a hustotě provozu vybíráme správné výšky
stožárů, typy výložníků a příkony svítidel tak, aby osvětlení splňovalo
požadavky normy na osvětlenost nebo jas komunikace (podrobněji o tom
v další kapitole).
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Přechody pro chodce

Schématické zobrazení optiky pro nasvětlení přechodu

U přechodů pro chodce je třeba nasvětlit hlavně oblast přechodu
a nástupní prostory. Stožáry se umisťují před přechod ze směru jízdy
vozidla (naznačeno šipkami). Vzdálenost stožáru od začátku přechodu
(A) by měla odpovídat třetině výšky stožáru. Paprsky ze svítidla by měly
jít ve směru jízdy k přechodu a neměly by řidiče oslňovat. Celý prostor
přechodu by měl být nasvětlen co nejrovnoměrněji včetně nástupních
oblastí, které sahají do vzdálenosti 1 metr od začátku přechodu (B).

Chodci na přechodu by měli být nasvětleni spíše ze strany a ne přímo
shora, budou pak pro řidiče lépe vidět (při výpočtech určujeme vertikální
osvětlenost). U přechodových svítidel se doporučuje použít studenější
odstín bílé (4000K) kvůli odlišení od zbytku VO a upoutání pozornosti
řidiče na kritickou situaci.

Pokud je okolí dobře a rovnoměrně nasvětlené, není nutné přechody
přisvětlovat. Norma to takto navíc i upřednostňuje, nevznikají pak
přesvětlené situace. Bezpečí bude dostatečné a ušetříte si řešení
nasvětlování komplikované situace.
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Parky a veřejná prostranství

Schématické zobrazení optiky pro osvětlování parků a veřejných prostranství

U parkových svítidel je světlo distribuováno do všech směrů od stožáru
stejně. Tento typ optiky se používá při osvětlování parků a veřejných
prostranství na místech, kde je vysoký počet chodců. Parkovým svítidlům
se v Česku někdy říká Sadovky. U takových svítidel je typicky problémové
vyzařování do horního poloprostoru (hlavně u tzv. Koulí).

Parkoviště

Schématické zobrazení optiky pro osvětlení parkovišť

Při osvětlování parkovišť by měla svítidla svítit před sebe, do
obdélníkového pole. Často se na jeden stožár dávají dvě svítidla. I zde
bývají využívány zdroje s náhradní teplotou chromatičnosti 4000 K kvůli
zvýšené bezpečnosti a pozornosti řidičů (výskyt chodců v parkovišti).
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Umisťování svítidel

Při vybírání svítidel a jejich umisťování do projektu je třeba nejprve
zatřídit komunikaci podle normy ČSN 13 201. Existují tři základní typy
tříd: P (oblasti, kde převažují chodci), M (oblasti, kde převažují motorová
vozidla) a C (konfliktní oblasti, kde se potkává více druhů dopravy). Každá
třída je dále členěna na úrovně 1-6 dle vytížení a způsobu využívání
komunikace. Klasifikace do konkrétní třídy a kategorie se odvíjí podle
několika parametrů jako například šířka komunikace, počet pruhů,
přítomnost parkujících vozidel nebo hustota provozu. Na základě
třídy osvětlení jsou dále normou stanoveny požadavky na osvětlení.
Požadavky na množství světa a jeho rovnoměrnost se pochopitelně velmi
liší pro klidné rezidenční oblasti nebo hlavní tahy ve velkých městech.

Podle třídy komunikace se volí svítidla s vhodným příkonem a ta se
následně rozmisťují v prostoru. Stožáry umisťujeme tak, aby nepřekážely
provozu a chodcům. Musí se dbát i na to, aby nebyly umístěny ve vjezdech
u domů nebo na dalších místech, kde jsou obyvatelé zvyklí jezdit nebo
parkovat.

Umístění stožárů ve vjezdech na soukromé pozemky

Při umisťování veřejného osvětlení je nutné vzít v potaz ostatní
inženýrské sítě, aby nové zemní vedení VO nezasahovalo do jejich
ochranných pásem a aby při budování výkopů nedošlo k jejich narušení.
Pokud je v oblasti vysoké napětí vedené vzduchem, musí být veřejné
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osvětlení umístěno dostatečně daleko od něj, nebo musí být zvoleny
nízké stožáry, aby nezasahovaly do ochranného pásma vedení.

Další prvek, na který je třeba při umisťování stožárů dávat pozor, jsou
vzrostlé stromy. Svítidlo umístěné mezi větvemi bude zbytečně zastíněno
a ztrácí na výsledné účinnosti.

Svítidla veřejného osvětlení zarostlá stromy

Je doporučováno umisťovat svítidla k jedné straně komunikace (pokud
se jedná o klidnou lokalitu s malým provozem). Je tím zjednodušena
realizace (bez nutnosti překopů) a soustava působí jednotně a vizuálně
uceleněji.

Ideální je rozmístění svítidel po jedné straně

Po celou dobu je nutné uvažovat rozteče mezi svítidly, které by měly
být v celé trase ideálně konstantní. Správná rozteč záleží na zatřídění
komunikace, výšce stožárů a příkonu svítidel. Pro co nejlepší nasvětlení
ulice musí být vybrány vhodné výložníky. Ty posunou svítidlo oproti
stožáru blíže ke komunikaci. Úhel vyložení pak pomůže lepšímu
směrování světla ze zařízení.
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Časté chyby při umisťování svítidel

A - Křižovatka je sice nasvětlená, ale není dostatečně nasvětlené její okolí. Navíc
hodně světla uniká mimo komunikaci. B - Ze svítidla umístěného v rohu jde
hodně světla mimo komunikaci. C - Kolem oblouku by měla být svítidla umístěna
s roztečemi stejnými nebo menšími než na rovných úsecích. Je lepší je umisťovat
vně oblouku.
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Stmívání a stínítka

Chytrá svítidla veřejného osvětlení je možné řídit na dálku a upravovat
jejich výkon. Na základě potřeb obyvatel lze nastavit tzv. stmívací profil,
podle kterého je svítidlo v průběhu noci stmíváno.

Pokud řešíme situaci, kdy si obyvatelé stěžují, že jim jde z konkrétního
svítidla do domu příliš světla, je možné problém přímo na místě vyřešit
instalací stínítka na šasi svítidla.

Stínítko umístěné na svítidle
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Kvalita soustavy VO

Kvalita veřejného osvětlení v českých městech a obcích se velmi liší.
Jedním z častých problémů je nerovnoměrnost, kdy některé části ulic
nejsou nasvětlené vůbec. Na první fotografii je část města Kasejovice
před rekonstrukcí soustavy VO.

Kasejovice, duben 2022

Na druhé fotografii je soustava veřejného osvětlení v Černovicích
u Chomutova, která prošla v letech 2020 a 2021 kompletní rekonstrukcí.
Svítidla rovnoměrně osvětlují ulice v obci.

Černovice, srpen 2021
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Na co si dát pozor

Komunikaci zatřídíme podle normy ČSN EN 13 201 a zjistíme tak
požadavky, které by nové osvětlení mělo splňovat.

Při navrhování nové soustavy veřejného osvětlení začneme
základním posouzením situace a výběrem svítidel s vhodnou
teplotou chromatičnosti a dobrým podáním barev (CRI > 80).

Existuje mnoho různých druhů optických částí svítidel, musíme
vybírat typ zařízení vhodný pro situaci, kterou máme osvětlovat.

Je třeba zvolit vhodnou výšku stožáru vzhledem k prostředí. Pro
rezidenční oblasti s malým provozem stačí nižší stožáry (4 až 6 m),
u ulic s větším provozem volíme stožáry vysoké alespoň 7 m.

Svítidla umísťujeme tak, aby osvětlovala právě jen požadovanou
oblast, neměla by vyzařovat do okolí rušivé světlo a světelné
znečištění by mělo být minimalizováno.

Při přípravě projektu nezapomeneme zjistit, jaké inženýrské sítě
se v oblasti nacházejí a jaká pravidla musíme dodržovat (limity
území).

Stožáry musíme umisťovat tak, aby nepřekážely u vchodů a vjezdů
na pozemky a nezasahovaly do korun stromů.

Když si nevíme s umístěním světelných míst rady nebo pokud
řešíme složitou osvětlovací situaci (jako například nasvětlení
přechodů), obrátíme se na odborníka, který pro konkrétní situaci
zpracuje 3D simulaci osvětlení.
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Zdroje a kontakty

Veřejné osvětlení a jeho současný stav v České republice - Jiří Tesař

Lighting the night: Technology, urban life and the evolution of street
lighting - Alfred Holden

Reducing crime through environmental design: Evidence from
a randomized experiment of street lighting in New York - Aaron Chalfin

Street lighting and crime: diffusion of benefits in the Stoke-on-Trent
project - Kate Painter and David P. Farrington

SATHEA VISION s.r.o.
Jsme jedinou firmou v České republice nabízející úplné portfolio
služeb a produktů pro veřejné osvětlení. Provádíme automatizované
pasportizace, navrhujeme osvětlovací soustavy, zpracováváme podklady
k žádostem o dotace a vyrábíme elegantní a chytrá svítidla.

Snažíme se o zvyšování úrovně kvality veřejného osvětlení a vzdělávání
odborné i široké veřejnosti. Pro architekty, projektanty a urbanisty jsme
připravili stránku www.osvetleniproarchitekty.cz.
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