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Za vším hledej okoZa vším hledej oko
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Za vším hledej okoZa vším hledej oko

• Oči nám zprostředkovávají více než 80% 
vjemů, které registrujeme. Špatné světelné j , g j p
podmínky tedy významně snižují množství 
informací které se dostanou k mozku cožinformací, které se dostanou k mozku, což 
je v dopravě velmi nebezpečné. Osvětlení 
tedy napomáhá ke zvyšování bezpečnostitedy napomáhá ke zvyšování bezpečnosti 
protože nám umožňuje zvýšit množství 
informací/vjemů, které přijímáme. 
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Základní funkce veřejného osvětlení:Základní funkce veřejného osvětlení:

• Zajištění zrakových podmínek pro řidiče 
motorových i nemotorových vozidelý ý

• Zajištění zrakových podmínek pro 
bezpečný pohyb chodců zajištění jejichbezpečný pohyb chodců, zajištění jejich 
orientace,rozlišování dalších chodců a 

ř í čívytvoření pocitu bezpečí
• Zajištění vhodné noční atmosféry městaZajištění vhodné noční atmosféry města
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Tři základní typy oblastí s rozdílným 
charakterem požadavků:
• Pozemní komunikace pro motorovou 

dopravup
• Pozemní komunikace pro chodce a 

cyklistycyklisty
• Konfliktní oblasti
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Pozemní komunikace pro chodce 
a cyklisty
• VO musí zajistit:

– Dobrou viditelnost překážekp
– Bezpečnost

Včasné rozlišení blížících se osob– Včasné rozlišení blížících se osob
– Čitelnost piktogramů,inf.cedulí atd.
– Vytvoření zajímavého a příjemného prostoru
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Konfliktní oblastiKonfliktní oblasti
• Konfliktní oblasti jsou tam kde se kříží dopravníKonfliktní oblasti jsou tam, kde se kříží dopravní 

proudy vozidel, nebo kde vjíždí do oblasti 
s velkým provozem chodců, cyklistů či dalších 

ži t lů í h k ik í ří děuživatelů pozemních komunikací, popřípadě 
v místech, kde se komunikace napojuje na úsek 
s měnící se geometriís měnící se geometrií.

• Veřejné osvětlení musí vytvořit takové 
podmínky, které včas upozorní na možnost p y, p
konfliktní oblast, na polohu obrubníků, na 
vodorovné značky, na směr silnice, na 
přítomnost chodců a dalších uživatelůpřítomnost chodců a dalších uživatelů 
komunikace, na překážky a na pohybující se 
vozidla v blízkosti konfliktní oblasti
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Kriminalita a osvětlenost:Kriminalita a osvětlenost:
Night/day-time crime rate
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Bezpečnost dopravyBezpečnost dopravy

Č• Čtvrtinová hustota 
dopravy než ve dne ale 
třikrát vyšší nehodovost
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Bezpečnost dopravyBezpečnost dopravy
• Ulice se správnou 

rovnoměrností

• Ulice s nesprávnou 
rovnoměrností
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Bezpečnost dopravyBezpečnost dopravy

• Nevhodné typy a 
tvary svítidel zvyšují 
oslnění a významně 
snižují schopnost 
adaptace oka různým 
jasům 
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Bezpečnost dopravyBezpečnost dopravy

• Osvětlení přechodů pro 
chodce vyžadují precizní a 
individuální projekt 

a vzdálenost od přechodu

v

v přesah

a

v
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Pozemní komunikace pro 
motorovou dopravu
Č• Čtvrtinová hustota 
dopravy než ve dne ale 
třikrát vyšší nehodovost
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PenízePeníze

• „Total Cost of Ownership“
• Celkové náklady vlastnictvíCelkové náklady vlastnictví

TCO= PC+OC+EC+SMC

PC = Pořizovací náklady
OC = Provozní náklady
EC = Energetické náklady
SMC = Servisní a údržbové náklady
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NormyNormy

Č• ČSN EN 13201
–část 1: Výběr tříd osvětleníčást 1: Výběr tříd osvětlení
–část 2: Požadavky
–část 3: Výpočet
–část 4: Metody měření–část 4: Metody měření
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Závěr zásadyZávěr - zásady

• Vytvořit koncepci (www.greenlighting.cz)
V t řit lá b VO• Vytvořit plán obnovy VO

• Pracovat s profesionály – světelnými aco at s p o es o á y s ěte ý
konzultanty
Řešit ekonomik (TCO)• Řešit ekonomiku (TCO)

• Nemíchat světlo s odpadky !!!p y
• Nenechat se řídit servisem, ale řídit servis
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

Bedřich Quadrát, BBA, MBA
M i DiManaging Director, 
Indal Central & Eastern Europe


