
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.5 Analýza současného stavu a trendů 

v oblasti veřejného osvětlení 
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V rámci analytické části plánu obnovy a modernizace veřejného osvětlení byla provedena rešerše 

současného stavu a trendů v oblasti svítidel pro veřejného osvětlení. Z hlediska stupně kvality je 

možné rozdělit svítidla do tří stupňů kvality: nízká, střední a vysoká. Kvalitativní rozdíly definované 

mezi jednotlivými stupni kvality vycházejí ze světelně-technických parametrů svítidel a jejich 

technického provedení. Zároveň byla provedena analýza dostupných systémů pro řízení a ovládání 

soustavy veřejného osvětlení se zhodnocením jejich úrovně investičních nákladů na jejich zavedení. 

Stupně kvality svítidel veřejného osvětlení 

Vysoký stupeň kvality 

Skupina svítidel s vysokým stupněm kvality se vyznačuje především kvalitními komponentami 

předřadné a optické části svítidla a kvalitním provedením korpusu svítidla a použitých materiálů. 

Za účelem garance dlouhé životnosti a minimálního poklesu světelného toku svítidla jsou svítidla 

vybavena kvalitními LED čipy. LED čipy jsou dostatečně chlazeny, čímž je prodloužena jejich doba 

životnosti. Z těchto důvodů je pro konstrukci korpusu svítidla použito kvalitních materiálů. Světelné 

zdroje dosahují životnosti 100 000 hod. – L90B10 s poklesem světelného toku LED čipů po 100 000 

hod. max. 10 %. Efektivní distribuce a přesné směrování světelného toku je zajištěno optickými 

čočkami umístěných na LED čipech. Tyto čočky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, odolných vůči 

degradaci. Skupina svítidel s vysokým stupněm kvality se také vyznačuje dostatečným počtem 

nabízených optických systémů pro různé řezy komunikací. Na svítidla je poskytována záruka 

v rozmezí 5-10 let. Ceny svítidel se odvíjí od výkonu svítidel a jejich vybavenosti. Pohybují se cca 

od 10 000,-Kč a výš. 

Střední stupeň kvality 

Skupina svítidel se středním stupněm kvality je vybavena kvalitními komponentami předřadné 

a optické části, ale lze očekávat sníženou kvalitu v provedení korpusu svítidel a použitých materiálů. 

Snížená kvalita provedení korpusu negativně ovlivňuje teplotní management svítidel. Nedostatečný 

odvod tepla z LED čipů negativně ovlivňuje životnost a spolehlivost svítidla jako celku. Dochází 

k vyššímu poklesu světelného toku. Svítidla dosahují provozní životnosti L70B50. Skupina svítidel 

se také vyznačuje větším množstvím nabízených optických systémů. Poskytovaná záruka na svítidlo 

se pohybuje v rozmezí 3-5 let s cenou svítidel v rozmezí cca 5 000 – 8000,- Kč. Cena závisí na výkonu 

svítidel a jejich vybavenosti. 

Nízký stupeň kvality 

Svítidla s nízkým stupněm kvality se vyznačují nízkou kvalitou komponent předřadné a optické části 

a nízkou kvalitou provedení korpusu svítidla. Použité LED čipy vykazují velký pokles světelného toku 

a není zajištěn jejich dostatečný odvod tepla. LED čipy se tak nedostatečně chladí, poškozují se, a tím 

se významně zkracuje jejich životnost. Svítidla dosahují provozní životnosti L50B50. Předřadná část 

svítidla není schopna plnit svoji funkci v horizontu několika let. Množství nabízených optických 

systémů je nedostačující. Svítidla jsou prodávána internetovými prodejci převážně s původem z Číny 

a se záruční dobou 24 měsíců, která odpovídá jejich kvalitě. Cena svítidel se pohybuje cca kolem 

3 000,- Kč. 
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Tab. 1: Vzorový příklad požadavku parametrů na konkrétní svítidlo 

 

Stupeň 
kvality 

Výrobce/prodejce 
svítidla 

Odkaz (webové stránky) 

Vysoký Philips Lighting http://www.lighting.philips.com/main/home 

Vysoký Etna iGuzzini http://www.etna.cz/cz/etna/aktuality/ 

Vysoký Siteco https://www.siteco.com/en/home?catalogue=de_de 

Vysoký Schréder https://www.artechnic-schreder.cz/ 

Vysoký Thorn Lighting http://www.thornlighting.com/en/products/outdoor-
lighting 

Střední THOME Lighting Czech 
s.r.o. 

https://www.thomelighting.com/ 

Střední LAMBERGA http://www.lamberga.cz/ 

Střední OMS http://www.omslighting.com/ 

Střední Tungsram (GE) https://tungsram.com/en/products/road-street 

Střední Hellux http://www.hellux.cz/ 

Střední Elektro-lumen http://el-lumen.cz/ 

Nízká Luxprim https://luxprim.cz/81-verejne-osvetleni-town 

Nízká LEDSVITI https://www.ledsviti.cz/led-verejne-osvetleni/ 

Nízká LED Solution https://eshop.ledsolution.cz/ 

Nízká EKO LED LIGHTS, s.r.o. http://www.ekoledlights.cz/o-nas.html 
Tab. 2: Výrobci a prodejci svítidel dle stupně kvality. 

Svítidlo mus í být osazeno čipy SMD, nikol iv COB ANO/ NE ANO

Funkce konstantního světelného toku - CLO ANO / NE ANO

Teplota chromatičnosti  2700 - 3000 K CCT (K) 3 000

Index podání barev CRI ( Ra) ≥ 70

Různé optické charakteris tiky pro typy komunikace (min. 4 optiky) ANO/ NE ANO

Počáteční příkon svítidla P sv,o   (W)  (DOPLNIT)

Konečný příkon svítidel  u svítidel  s  CLO ) po 100 000 hodinách P sv,o   (W)  (DOPLNIT)

Počáteční měrný výkon svítidla h sv,o ( lm/W) min. 115

Konečný měrný výkon svítidla h sv,o ( lm/W) min. 110

Účiník (cosφ) I  ( - ) max. 0,95

Ochrana proti  přepětí U ov ( kV) 8

Krytí svítidla  v prostoru optické části  i  v prostoru elektrovýzbroje IP 66

Třída  ochrany CL I

Těleso svítidla  z tlak. hl iníkové s l i tiny, samočis tící / bez žebrování / zamezení usazování nečis tot ANO/ NE ANO

Světelné zdroje opatřeny teplotní ochranou ANO/NE ANO

Mechanická  odolnost IK 10

Při  uži tí více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně ANO/ NE ANO

LED moduly s  kva l i tním pas ivním chlazením a  vlastní tepelnou ochranou při  přehřátí modulu

 (pro zaručení garantované životnosti ), nepřipouští se použití chlazení svítidla  pomocí venti látorů ANO/ NE ANO

Pracovní teplota  svítidla  mus í být garantována při  teplotě okol í v rozsahu - 30 až + 40° C ANO/ NE ANO

Minimální doba životnosti  svítidla  vč. LED zdrojů mus í být 100 000 provozních hodin hod. 100 000

Řiditelný driver - variantně DALI, 1 - 10 V, autonomní s tmívání ANO/ NE ANO

Možnost uchycení na  s tožár i  výložník na  Ø dříku a  výložníku  60  mm ANO/ NE ANO

Možnost náklonu svítidla  minimálně v rozsahu  +- 15°  / je možno za jis ti t přídavným zařízením  - např. redukcí / ANO/ NE ANO

Při  uži tí více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně ANO/ NE ANO

Svítidla  mus í umožňovat vyjmutí / výměny / opravy bloku elektrické části  svítidla  - napájecího bloku. ANO/ NE ANO

Konstrukce svítidla    mus í umožnit tento úkon v rámci  běžné údržby v místě osazení ( bez nutnosti  odmontovat svítidlo ) 

Svítidlo a  napájecí zdroj mus í splňovat tyto normy: CE, ENEC, ČSN EN 60598, ČSN EN 55015, ČSN EN 62384,  ČSN EN 60065, ČSN EN 

61000,  ČSN EN 61547, ČSN EN 61347 ANO/ NE ANO

Do svítidla  mus í jít vloži t přídavný modul  umožnující komunikaci  s  rozvaděčem nebo serverem. ANO/ NE ANO

Hodnota tohoto parametru mus í být uvedena v tzv. "HOT LUMEN", tedy ve s tavu kdy je  světelný tok ustá lených v reá lných 

pracovních podmínkách.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA A PARAMETRY SVÍTIDEL PARAMETR POŽADAVEK

http://www.lighting.philips.com/main/home
http://www.etna.cz/cz/etna/aktuality/
https://www.siteco.com/en/home?catalogue=de_de
https://www.artechnic-schreder.cz/
http://www.thornlighting.com/en/products/outdoor-lighting
http://www.thornlighting.com/en/products/outdoor-lighting
https://www.thomelighting.com/
http://www.lamberga.cz/
http://www.omslighting.com/
https://tungsram.com/en/products/road-street
http://www.hellux.cz/
http://el-lumen.cz/
https://luxprim.cz/81-verejne-osvetleni-town
https://www.ledsviti.cz/led-verejne-osvetleni/
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Možnosti řízení soustavy veřejného osvětlení 

Řízení soustavy veřejného osvětlení je možné rozdělit na dva způsoby: 

1. TRADIČNÍ ŘÍZENÍ - tradiční řízení soustavy veřejného osvětlení zahrnuje její zapínání/vypínání 

případně její stmívání. 

2. INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ – inteligentní řízení představuje pokročilé dálkové řízení soustavy 

veřejného osvětlení s možností jejího monitorování. 

 

1. TRADIČNÍ ŘÍZENÍ 

o ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNANÍ 

 Astronomické hodiny - spínače astronomických hodin pracují se známými 

časy východů a západů slunce pro danou lokalitu. Přestavování časů zapnutí 

a vypnutí veřejného osvětlení realizují astronomické hodiny na základě 

aktuálního data a předem stanovené tabulky spínaní. 

 Senzory snímající hladinu denního osvětlení - další možností je spínat 

soustavu veřejného osvětlení dle aktuální hladiny denního osvětlení 

snímanou prostřednictvím fotobuněk (senzorů snímající aktuální hladinu 

osvětlení). Pro zapnutí a vypnutí soustavy veřejného osvětlení jsou pak 

stanoveny konkrétní hladiny denního osvětlení. 

o STMÍVÁNÍ 

 Stmívání soustavy veřejného osvětlení je možné na pozemních komunikacích, 

na kterých dochází během nočních hodin k poklesu intenzity provozu 

silničních motorových vozidel a současně je zachována požadovaná 

osvětlenost dle normy ČSN EN 13201. V průběhu noci, s nižším provozem 

dopravy, tak dochází k regulaci světelného toku se zachováním funkčních a 

bezpečnostních vlastností. V oblastech, kde dochází k častým dopravním 

nehodám nebo je zde zvýšená kriminalita, se stmívání nedoporučuje. 

 

2. INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ 

Inteligentní řízení je možné rozdělit do tří úrovní. 

I. První úroveň řízení - řízení pomocí inteligentního rozvaděče. 

o První úroveň řízení spočívá ve spínání jednotlivých větví veřejného osvětlení 

napájených z rozvodné skříně. 

o Výhody: 

 Možnost dálkového spínání veřejného osvětlení. 

 Možnost dálkových odečtů elektrické energie. 

 Zasílání chybových hlášení při poklesu jmenovitého proudu. 

 Zasílání zpráv při neoprávněném vniknutí do rozvodné skříně. 

 Ze tří úrovní řízení je tato úroveň nejlevnější. 

 Vše může uživatel hlídat prostřednictvím webového rozhraní. 

o Nevýhody: 

 Není možné sledovat ani ovládat jednotlivá svítidla. 

 Svítidla nejsou pod trvalým napětím. 

 Špatná detekce nefunkčnosti jednotlivých svítidel. 

 Nemožnost ovládat další zařízení. 
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II. Druhá úroveň řízení - řízení pomocí inteligentního rozvaděče a svítidla 

o Druhá úroveň řízení využívá k řízení komunikační jednotky, které jsou umístěny 

v rozvodné skříni a v jednotlivých svítidlech. Komunikace mezi rozvodnou skříní 

a jednotlivými svítidly je realizována prostřednictvím bezdrátové komunikační sítě 

typu Mesh. 

o Výhody: 

 Možnost dálkového spínaní veřejného osvětlení. 

 Možnost dálkových odečtů elektrické energie. 

 Zasílání zpráv při neoprávněném vniknutí do rozvodné skříně. 

 Možnost ovládání jednotlivých svítidel. 

 Uživatel vidí konkrétní svítidla a jejich stavy (funkčnosti) na webovém 

rozhraní. 

 Možnost připojení dalších prvků (např. kamerový systém, ukazatel rychlosti 

atd.). 

 Vše může uživatel hlídat přes webové rozhraní. 

o Nevýhody: 

 Každé svítidlo a rozvodná skříň musí být vybaveny komunikační jednotkou. 

 Vyšší pořizovací náklady jak jednotlivých svítidel, tak samotné rozvodné 

skříně. 

III. Třetí úroveň řízení 

o Třetí úroveň řízení využívá k řízení soustavy veřejného osvětlení detekčních členů 

v podobě různých senzorů (pohybové senzory, kamery apod.), pomocí kterých je 

možné reagovat na různé podněty z okolí (počasí, nehody, hustota dopravy atd.). 

Systém, umožňující vzdálené monitorování a řízení soustavy veřejného osvětlení, 

pracuje s parametry, jako jsou hustota dopravy, aktuální hladina denního osvětlení, 

mimořádné situace (nehoda, zvěř), klimatické podmínky (sníh, bouřka, mlha apod.) 

a překážky na pozemních komunikací. 

 

o Výhody: 

 Celý systém se řídí sám dle nastavených parametrů. 

 Systém může být vybaven nabíjecími stanicemi (inteligentní stožár) 

pro nabíjení (např. kol, koloběžek, telefonu atd.). 

o Nevýhody: 

 Celkový systém je energeticky náročný. 

 Vysoké pořizovací náklady. 

 

Dostupné systémy řízení veřejného osvětlení 

V této podkapitole jsou uvedeny příklady současných dostupných systémů řízení, monitorování 

a regulaci VO. V tabulce č. 2 jsou uvedeni výrobci a jejich systémy řízení VO. Následuje charakteristika 

uvedených příkladů systémů řízení VO. 
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Systém pro řízení (správu) a ovládání veřejného osvětlení Výrobce 

POSEIDON®City Enika s.r.o. 

Owlet Schréder 

CityTouch Philips Lighting 

RadioControl Datmolux 

INTELLI STREET Teslux 

INCITY Thorn Lighting 
Tab. 3: Příklady dostupných systémů řízení (správy) a ovládání veřejného osvětlení. 

 

V tabulce č. 4 je uveden bližší popis výše zmíněných systémů řízení VO. 

Systém řízení a správy VO Technická specifikace 

POSEIDON®City 

-vestavný přijímač do svítidla; 
-rozvaděč řízení zahrnuje Ehternetové rozhraní, Zigbee 
koordinátor, elektroměr a GSM router; 
-dosah signálu až 300 m; 
-možnost ovládat až 100 svítidel; 
-teplotní rozsah -20 až +50°C; 

Owlet 
Samostatná jednotka 

-svítidlo vybavené samostatnou řídící jednotkou (možnost 
řídit každé svítidlo zvlášť); 
-vhodné pro místa s malou frekvencí provozu ve večerních 
hodinách (pěší zóny, parky, parkoviště atd.); 
-inteligentní ovladače vybavené astronomickými hodinami, 
funkcí konstantního světelného výkonu nebo 
naprogramovaným stmíváním; 
-možnost integrace fotobuněk pro zapínání a vypínání 
svítidel VO dle intenzity přirozeného světla; 
-možnost použití čidel pohybu a rychlosti za účelem využití 
interaktivního stmívání; 

Owlet 
Autonomní síť 

-každé svítidlo vybaveno řídící jednotkou; 
-jednotlivá svítidla spolu komunikují v rámci uzavřené 
bezdrátové síti s cílem zajistit dynamický stmívací profil; 
-možnost dovybavení systému pohybovými a rychlostními 
čidly; 
-čidla s centralizovanou nebo decentralizovanou inteligencí; 
-systém vhodný pro ulice, silnice, náměstí, parky, 
sportoviště apod.; 

Owlet 
Síť se schopností vzájemné spolupráce 

-monitorování, měření a řízení sítě VO; 
-využívání otevřených komunikačních standardů; 
-obousměrná komunikace; 
-založen na protokolu IPv6; 

CityTouch 

-správa VO, měření spotřeby el. energie, monitorování stavu 
systému a diagnostika problémů; 
-možnost integrace systému do libovolného typu svítidla; 
-podpora snímačů, kamer a dalších zařízení IoT (Internetu 
věcí); 
 

RadioControl 
-monitorování provozních stavů jednotlivých svítidel; 
-svítidla mohou být vybaven elektronickým nebo 
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elektromagnetickým předřadníkem; 
-systém založen na datovém koncentrátoru umístěném 
v rozvaděči a na řídící jednotce umístěné ve svítidle; 
-umístění řídících jednotek svítidel do modulu ve standardu 
NEMA nebo do modulu DATMOLUX (externí montáž); 
- 

INTELLI STREET 

-monitorování, řízení a regulace soustav VO prostřednictvím 
webového prohlížeče; 
-komunikace probíhá s využitím komunikačního protokolu 
LoRaWAN; 
-regulace VO plynulá nebo skoková (100 % / 50 %); 
-možnost individuálního nastavování jednotlivých svítidel; 
-pokrytí 3-5 km (v závislosti na terénu a zástavbě) s 5000 
světelnými body; 
 

INCITY 

-systém pro regulaci VO s možností dálkového řízení; 
-možnost spínat a stmívat svítidla jednotlivě 
a v překrývajících se skupinách, dle času, dle informací 
z astronomických hodin, dle událostí a dle informací z čidel 
pohybu; 
-sběr dat ze systému osvětlení (světelné zdroje, předřadníky, 
řídící jednotky); 
-možnosti zjišťování poruch, výpočtu energie; 
-dálkový přístup k systému VO a informacím o jeho 
aktuálním stavu; 
-možnost přizpůsobit systém osvětlení speciálním akcím; 
 

Tab. 4: Příklady dostupných systémů řízení VO s jejich popisem. 


