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V takové chvíli chtějí obce pořídit světelné zdro-
je  s  lepšími  vlastnostmi,  to  znamená  s  nižší 

spotřebou  energie, minimalizací  světelného  zne-
čištění či využitím  inovativních „chytrých“ prvků. 
V první  řadě  je  třeba se zamyslet nad požadova-
nou  funkcí  veřejného  osvětlení,  tedy  kde  a  kdy 
je skutečně třeba svítit, a podle toho vypracovat 
návrh osvětlovací soustavy. Hodnoticích parame-
trů, kterými by se měla obec  řídit při  zpracování 
projektu  veřejného  osvětlení,  je  více,  jedná  se 
především  o  bezpečnost,  hospodárnost,  životní 
prostředí a estetické hledisko. Kvalitní projekt by 
měl mít v rovnováze všechny tyto základní para-
metry,  i když v současné době bude největší dů-
raz kladen na úsporu energie. Na druhou stranu 
je  třeba vzít v potaz, aby například kvůli energe-
tickým úsporám nebylo  instalováno výrazně bílé 
LED osvětlení,  které  sice podává nejvyšší  výkon, 
ale  zároveň  svým  spektrálním  složením  nejvíce 
obtěžuje občany  i okolní životní prostředí. Proto 
je doporučováno přirozenější „teplé žluté světlo“, 
které má příznivější vlastnosti. 

Zásady správného svícení
Původní  výbojkové  soustavy  či  zářivkové  svě-
telné  zdroje  veřejného  osvětlení  jsou  v  obcích 
a městech  postupně  nahrazovány  novými  LED 
svítidly,  která  dokážou  díky  různým  optickým 
systémům lépe směřovat tok světla do požadova-
ného prostoru a jsou energeticky méně náročná. 
Podle informací Ministerstva průmyslu a obcho-
du  je  životnost  těchto  zdrojů  delší  a  počítá  se 
na provozní hodiny v  řádu 100 000 hodin. Při 
průměrné  době  svícení  veřejného  osvětlení 
4  100  provozních  hodin  ročně  představuje 
životnost  okolo  25  let.  Při  výběru  světla  by 

měly být  lampy navrženy  tak,  aby  svítily  pouze  směrem 
dolů do prostoru,  který má osvětlovat.  Vyzařované  svět-
lo by nemělo dopadat do oken obytných budov, nemělo 
by ani osvětlovat stromy, vodní plochy či přírodní prvky. 
Lampy by v každém případě měly být zastíněné shora, aby 
světlo neunikalo směrem k obloze a nevytvářelo tak svě-
telný  smog. Ministerstvo  životního  prostředí  vydalo  jed-
noduchou osvětlovací příručku pro obce, která je volně ke 
stažení na jeho stránkách. Lze v ní nalézt nejen doporučení 
pro volbu vhodných svítidel, ale i další zásady správného 
svícení, tedy „svítit pouze tam a tehdy, kde je to potřeba, 
a pouze takovou  intenzitou, která  je žádoucí pro splnění 
účelu svícení“. 

Chytré osvětlení má více funkcí
K  moderním  osvětlovacím  soustavám  též  patří  změna 
barvy a  intenzity světla,  jeho regulace – stmívání, které 
umožňují snížit spotřebu energie. Chytré veřejné osvět-
lení lze řídit a regulovat podle potřeb s cílem dosáhnout 
provozních  úspor  a  vyšší  bezpečnosti,  tedy  poskytovat 

téma

Modernizace veřejného 
osvětlení šetří energie 

a přispívá k větší bezpečnosti
Veřejné osvětlení je důležitou součástí veřejného prostoru a má vliv na 
atraktivnost města, bezpečnost dopravy, osob a majetku a přispívá i ke 
komfortu obyvatel. V mnoha obcích stávající osvětlení nesplňuje platné normy. 
Nevyhovující svítidla, zastaralá kabeláž, vysoká spotřeba energie, nemalé 
provozní náklady na údržbu a často téměř havarijní stav jsou okolnosti, které 
donutí obec se začít veřejným osvětlením zabývat. 
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dostatek bezpečného osvětlení, kdy je to potřebné a žá-
doucí.  Dále  lze  využívat  stmívání,  časování  či  biodyna-
mické osvětlení, to znamená, že lampy lze nastavit tak, 
aby  například  hodinu  po  příjezdu  posledního  vlaku  do 
obce se veřejné osvětlení ztlumilo nebo vypnulo, a pou-
ze pokud po ulici  jede auto nebo po chodníku  jde cho-
dec, aby se zase zapnulo. Na to dnes již existují spolehlivé 
technologie využívající čidla, astronomické hodiny a tak 
dál. Chytré osvětlení může plnit i více funkcí. Konstrukční 
prvky veřejného osvětlení mohou být využity pro osazení 
technologií zajišťující řízení jiné služby, ať už to jsou ka-
mery, čidla kontroly kvality vzduchu, spotřeby vody, mo-
hou posloužit i jako stanice pro dobíjení elektrických aut 
či elektrokol. 

Inteligentní lampy v Plzni ušetří až 60 % energie
Město Plzeň dokončilo modernizaci veřejného osvětle-
ní  v  Částkově ulici  a  přilehlém parku Chvojkovy  lomy. 
Lokalitu nově osvětlují inteligentní lampy, které mohou 
intenzitu světla měnit podle potřeby. Zároveň přispívají 
k lepší bezpečnosti na veřejných místech, reagují na po-
hyb a dokáží uspořit až 60 % energie. „Inteligentní svíti-
dla jsou vybavena pohybovými čidly a při detekci pohy-
bu od procházejících osob nebo běžců mohou dočasně 
zvýšit  intenzitu  svítivosti  na  více  jak  80 %  své kapaci-
ty,“ vysvětluje radní pro oblast Smart Cities a podporu 
podnikání Vlastimil Gola. Nové osvětlení má na starosti 
dispečink  Plzeňských městských  dopravních  podniků, 
který  vzdáleně  řídí  celou  lokalitu.  Ovládat  lze  i  každé 
svítidlo zvlášť. Pokud v určité lokalitě není potřeba sví-
tit, je možné snížit svítivost lamp až na 40 % a naopak. 
Do vzniklé sítě byla rovněž zapojena nově nainstalova-
ná environmentální stanice KES-1 měřící prachové čás-
tice, atmosférický tlak atd. Data se následně přenesou 
na elektronickou úřední desku Magistrátu města Plzně 
a do systémů meteorologických stanic. 
V obci Smetanova Lhota ležící v okrese Písek byla dů-

vodem modernizace  veřejného  osvětlení  vysoká  poru-
chovost původních lamp a s tím spojené vysoké náklady 
na opravy. Modernizace se týkala všech částí obce včetně 

osad. Při výběru nového osvětlení se řídili doporučením 
projektanta a zkušenostmi z  jiných obcí. Podle starosty 
Slavomíra Harbáčka je dobré si dát pozor na dostatečnou 
délku záruky veřejného osvětlení a zajištění následného 
servisu. Chytré osvětlení  tu zatím nevyužívají,  lampy se 
ale v nočních hodinách utlumují na 50 % výkonu. Obec 
financovala nové osvětlení z Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje.

V Olomouci budou
postupně měnit 5 600 světelných míst
V  Olomouci  má  veřejné  osvětlení  ve  správě  městská 
akciová  společnost  Technické  služby  města  Olomou-
ce, která provozuje a udržuje celkem 12 333 světelných 
míst. Takový počet světelných bodů vyžaduje pasport, 
který má možnost  vyhodnotit  oblasti  vhodné  k  obno-
vě a modernizaci  světelné soustavy. Dalším  impulsem 
pro modernizaci bylo přijetí energetické politiky města, 
zvyšování energetické účinnosti a úspory energií s vaz-
bou na  strategický plán města Olomouce,  kde  jedním 
z  indikátorů je spotřeba elektrické energie na světelný 
bod.  Radní  města  se  shodli  na  vyhotovení  celkového 
Plánu  rozvoje  veřejného  osvětlení,  který  by  analyzo-
val a navrhl udržitelnost osvětlovací soustavy a popsal 
hlavní zásady provozu, údržby a projektování ve svých 
standardech.  Plán  rozvoje  počítá  s  desetiletým  obdo-
bím  pro  obnovu  a modernizaci.  Ta  se  dotkne  většiny 
městských částí, její rozsah byl určen na základě stano-
vených kritérií souvisejících se stavem světelných bodů. 
Modernizační kroky se týkají cca 5 600 světelných míst, 
jejich  aplikováním  lze  dosáhnout  úspory  až  o  62  %. 
V  Olomouci  postupně  hodlají  ve  vhodných  oblastech 
města  pořídit  biodynamické  veřejné  osvětlení,  které 
pracuje  se  změnou  barevného  tónu  světla  a  je  řízeno 
s  ohledem  na  aktuální  využití  pozemní  komunikace. 
Na  dalších  exponovaných místech  budou  instalována 
Smart svítidla včetně základních senzorů se Smart prv-
ky, které městu umožňují například monitoring kvality 
ovzduší, zvýšeného hluku, obsazenost parkovacích míst 
a dalších, v souladu s konceptem Smart City.
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Inteligentní osvětlení 
zvyšuje bezpečnost rizikových lokalit
Podle Michala Barboříka, ředitele odboru prevence krimina-
lity Ministerstva vnitra, má inteligentní osvětlení jednoznač-
ně pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti a zejména zvýšení 
pocitu bezpečí v rizikových lokalitách obcí a měst. Je určeno 
k osvětlení konkrétního bezpečnostně problémového pro-
storu, který byl  identifikován na základě statistik,  sociolo-
gického šetření nebo zkušeností policie. Kromě základního 
účelu odrazení pachatele působí výrazně na psychiku ob-
čanů, kteří se v osvětlených prostorách cítí bezpečněji. Do-
statečné osvětlení je třeba i pro perfektní činnost v obcích 
a městech  instalovaných  kamerových  systémů.  Osvětlení 
může  být  doplněno  nerozbitnými  kryty  v  provedení  anti-
vandal a detektory pohybu, disponuje spoustou funkcí jako 
postupné stmívání, výběr a přechod barev a také nastavení 
teploty barvy. Svítidla se dají ovládat i na dálku, například 
pomocí chytrého zařízení. Na osvětlení rizikových míst  lze 
získat  na Ministerstvu  vnitra  dotaci  z  Programu prevence 
kriminality  na místní  úrovni.  Výzva  k  vyhlášení  Programu 
prevence kriminality na místní úrovni pro  letošní  rok byla 
vyhlášena 23. února 2022, podrobnosti zde: www.mvcr.cz/
clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-
-mistni-urovni-na-rok-2022.aspx.

Obce mohou využít síť energetických odborníků
Obce  mohou  využít  bezplatnou  síť  kvalifikovaných 
energetických specialistů, kterou odborně zaštiťuje Mi-

nisterstvo průmyslu  a  obchodu  z  Programu EFEKT  III. 
Tuto  síť  nyní  tvoří  více  než  60  energetických  konzul-
tačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Energetičtí 
odborníci v EKIS poskytují nejen bezplatné konzultace 
v  oblasti  úspor  energie,  ale  také  dotační  poradenství 
a  pomoc,  zprostředkování  tvorby  energetických  po-
sudků  a  dalších  technických  dokumentů  potřebných 
k realizaci rekonstrukcí veřejného osvětlení, i k podání 
žádosti  o  dotaci.  Jejich  seznam  i  informace  k  čerpání 
dotací na modernizaci veřejného osvětlení je k dispozi-
ci na webu www.mpo-efekt.cz. ■

Od roku 2022 mohou obce a města žádat o dotaci 
na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výzvách 
Národního plánu obnovy, komponenty 2.2.2, která je 
v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Dotaci, která 
je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného 
osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory 
elektrické energie, není možné čerpat na výstavbu 
nové soustavy veřejného osvětlení. Dotace může být 
použita i na přípravu kabeláže na dobíjecí stanice 
pro elektromobily. Obce v národních parcích mají 
speciální režim a mohou žádat o takovou dotaci pouze 
ve výzvě Ministerstva pro životní prostředí v rámci 
Modernizačního fondu programu podpory LightPub, 
viz www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-
fond/programy.
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