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ÚVOD – ANALYTICKÁ ČÁST A.1 
 

Identifikační údaje 
Název dokumentace: Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 

 Základní plán veřejného osvětlení 

Část dokumentace: A.1 Analytická část 

Objednatel: Statutární město Plzeň 

Zástupce objednatele: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, příspěvková organizace 

Zhotovitel: Denali – ATELIER – Actispro 

 Společnost vzniklá dle ustanovení na základě § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, složená ze tří subjektů: 

  Denali Advisory, a.s. IČ 06458963 

  ATELIER L s.r.o. IČ 25056476 

  Actispro Light s.r.o. IČ 04527241 

Datum zpracování říjen 2018 – únor 2019  

   

Zadávací podmínky 
 

Cílem analytické části je zjistit a vyhodnotit současný stav území. Analýza podkladů, průzkumů a jejich 

vyhodnocení a komplexní posouzení hledisek architektonicko-urbanistických, dopravně bezpečnostních, 

environmentálních a provozních budou východisky pro návrh základního plánu veřejného osvětlení 

města Plzně. 

 

Podklady 

 Územní plán Plzeň vydaný OOP č. 1/2016 

 Strategický plán města Plzně 2018 

 Plzeňský standard komunikací, aktualizace březen 2018 

 Prostorová data poskytnutá Správou informačních technologií města Plzně 

 Veřejné osvětlení Plzně – Energetický audit, listopad 2003 

 Zprávy o revizích vybraných energetických zařízení 

 Metropolitní dispečink – studie proveditelnosti, listopad 2018 
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A.1.1     Architektonicko-urbanistická analýza 
 

Cílem architektonicko-urbanistické analýzy je komplexní posouzení hodnot a podmínek území v kontextu 

širších vztahů, kulturního dědictví místa, prostorového uspořádání města a krajiny. 

Vyhodnocení analytické části je podkladem pro návrh parametrů veřejného osvětlení města Plzně. 

 

A.1.1.1  Historický vývoj města 
 

Plzeňská kotlina byla poměrně intenzivně osídlena již od pravěku.  

První písemná zmínka o Plzni (dnešním Starém Plzenci na ostrohu nad řekou Úslavou, vzdáleném cca 10 

km) pochází z roku 976. Excentrická poloha přemyslovského centra na jihovýchodním okraji Plzeňské 

kotliny byla dána trasou prastaré řezenské stezky, spojující Prahu s Regensburgem. 

Významná role sídla s osmi kostely trvala do konce 13. století. 

V Plzeňské kotlině vzniklo postupně několik vesnic  (Týnec, Újezd, Litice, Skvrňany, Křimice, Malice), 

mnohé zůstaly dodnes (alespoň zčásti) dochovány. 

Město Nová Plzeň (dnešní Plzeň) na soutoku řek Radbuzy, Mže a Úhlavy založil nejpozději roku 1295 král 

Václav II. 

 

 

 
 Obr. 1.1 Plzeň po roce 1295 
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Půdorys středověké Plzně patří k vrcholným dílům středověkého urbanismu. Obdélné náměstí bylo 

v době vzniku jedno z největších v Evropě. 

Město bylo založeno na pravidelném obdélníkovém půdorysu 460 x 430 metrů (plocha přibližně 

20 ha), s pravoúhlou sítí 15 ulic o jednotné šířce 12 metrů a s plánovaným počtem 290 domů 

pro přibližně 3000 obyvatel.  

Díky své výhodné poloze na křižovatce obchodních cest a hlavně na trase z německých zemí do Prahy 

se brzy Plzeň stala třetím největším a nejdůležitějším městem po Praze a Kutné Hoře. 

Bezprostředně po založení města se vně založeného města začínají rozvíjet i předměstí. Předměstí 

tvořila prstenec kolem města. Nejvýznamnější patrně bylo Pražské předměstí, významné bylo rovněž 

Skvrňanské předměstí na západní straně města, které se postupně spojilo s předměstím při jižní 

straně města. Jediné předměstí, které mělo vazbu na původní osídlení před založením města, bylo 

na severu předměstí Malické. 

 

V druhé polovině 14. století vzniká zděné opevnění Plzně kopírující přirozený tvar ostrožny. V závěru 

14. století se obranné prvky dále rozšiřují o opevněné předbraní a mimo Malického předměstí jsou 

plzeňská předměstí chráněna i vodním příkopem. Pevné hradby město ochránily od dobytí husity, 

kteří se o dobytí Plzně pokoušeli třikrát. 

 

V závěru 15. století se městské opevnění dále posiluje. Ve 2. polovině 15. století začala pozdně gotická 

přestavba města. 

Počátkem 16. století bylo město výrazně poškozeno požáry, zejména roku 1507, kdy shořely dvě 

třetiny města. 

Od září 1599 do června 1600 se Plzeň stala hlavním městem Svaté říše římské, když sem císař 

Rudolf II. uprchl před morovou epidemií. 

Rozkvět Plzně na dlouhou dobu přerušilo stavovské povstání 

a třicetiletá válka. Roku 1618 byla Plzeň poprvé dobyta, a to 

vojskem českých stavů. 

Švédská obléhání v letech 1637 i 1648 byla neúspěšná. V 

roce 1648 nechala městská rada ze strachu před Švédy 

vypálit předměstí. Zničená předměstí nebyla z obranných 

důvodů dlouho obnovována. 

  

Obr. 1.2 Dobytí Plzně 1618 

 

Předbělohorského počtu domů se podařilo dosáhnout teprve na konci 18. století. 
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Obr. 1.3 – Plzeň 1841 

 

První polovina 19. století představovala mezidobí, na jehož počátku bylo feudální město v zemědělské 

krajině, které se začalo náhle rozvíjet. Prudký průmyslový rozvoj Plzně město výrazně přeměnil. Byly 

zbourány hradby, na jejich místě byly kolem starého města založeny sady. 

Nová výstavba se soustředila především na předměstí. Již v roce 1854 byl zpracován první regulační 

plán Říšského Předměstí, výstavba byla soustředěna do jižního sousedství historického jádra. 

Proměny města souvisely i s budováním nové sítě císařských silnic. 

V počátečním stádiu urbanistického rozvoje ovlivnila další vývoj zásadním způsobem železnice  

(provoz první trati byl zahájen v roce 1861). V období formování železniční sítě nebyla Plzeň jen 

transitním místem, ale sama se stala klíčovým průmyslovým centrem. 

Dominantní roli si udržovaly pivovary, oba podniky (Měšťanský pivovar a První plzeňský akciový 

pivovar) se rychle rozvíjely a vytvořily první průmyslovou zónu ve městě, která vyplnila prostor mezi 

Radbuzou a Úslavou. 

Na Říšském Předměstí se postupně rozrůstal pozdější největší plzeňský průmyslový komplex – 

Škodovy závody. 

V okolí města vyrůstaly další větší i menší průmyslové závody.  

Už od poloviny 19. století byla Plzeň druhým největším městem v Čechách a třetím v rámci všech 

českých zemí. V posledním desetiletí 19.století dynamika urbanistického rozvoje Plzně stále vzrůstala. 

Plzeň nabývala charakteru velkoměsta. 
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 Obr. 1.4 – Rok 1912 

 

Výraznou zásluhu na vzestupu města měly dynamický rozvoj Škodových závodů, kde v roce 1890 

zaměstnáno 1 350 osob, v roce 1910 již 7 000. 

 

V roce 1882 získal František Křižík v Plzni patent na svůj vynález obloukové lampy a v dalších letech 

v Plzni realizoval zakázky na modernizaci veřejného osvětlení a na vybudování pouliční elektrické 

dráhy (zprovozněna 1899). 

 

Celková proměna Plzně se projevila v novém přístupu k urbanistické kompozici předměstských čtvrtí. 

Nové plány Říšského a Pražského Předměstí byly navrženy zcela nově v hvězdicové kompozici uliční 

sítě. V rámci Plzně méně atraktivní Saské Předměstí zůstávalo zatím stranou větší stavební aktivity. 

Přesto zde vyrostla již před 1. světovou válkou nejhonosnější plzeňská čtvrť zahradního města 

Lochotín. 

 

Škodovy závody vybudovaly kolonii Karlov. 

Průmyslový rozvoj Plzně vyvolal též urbanizaci okolních vesnic. 

Již před rokem 1910 překročil počet obyvatel Plzně s aglomerací hranici sta tisíc. 



 
 

 

 
DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO 
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 
A Základní plán veřejného osvětlení – A.1 Analytická část Strana 11 (celkem 152) 
 

 

 

 

Obr. 1.5 – Plzeň 1945 

 

V roce 1924 byla integrací Doubravky, Doudlevců, Lobzů a Skvrňan vytvořena Velká Plzeň. 

Prvorepublikové období v Plzni charakterizovalo zvyšování standardu bydlení, na mnoha místech 

vznikala rozsáhlá rodinná výstavba. Rozvoj výstavby byl značně extenzivní.  

Nacistická okupace vytvořila z Plzně pohraniční město, stavební činnost byla omezena.  

Strategický význam plzeňského železničního uzlu a na válečnou výrobu přeorientovaných Škodových 

závodů učinil z Plzně v závěru 2. světové války cíl mohutného spojeneckého bombardování. 

První poválečná léta byla zaměřena na obnovu válečných škod. 

V letech 1948-50 byl zpracován nový směrný plán města Plzně, který v duchu jednostranného 

zaměření předválečného funkcionalismu zcela odmítl dosavadní novodobý rozvoj města. Nový plán 

počítal pouze se zachováním vlastního historického jádra a několika významných novodobých staveb, 

zatímco blokové zástavby nových předměstí měly být beze zbytku zbořeny. V uvolněné ploše bylo 

plánováno jedno velké centrální sídliště. Dokument nakonec naštěstí nebyl schválen. 

První poválečná výstavba obytného celku sídliště Slovany byla návratem k historizujícím 

komponovaným uličním prostorům.  

V roce 1966 byl schválen nový územní plán, který předpokládal rozsáhlé demolice v centrální části 

města. V 60.-80. letech 20. století byla kvůli komunikacím zbořena řada obytných bloků v okolí  
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historického jádra. Intenzivní stavební činnost se zaměřila na prostor mezi nádražím a historickým 

jádrem. Z mapy Plzně v období socialismu zmizela řada ulic, bylo zbořeno cca 300 domů.  

V 60. letech se zásadně změnil obraz vnějších částí města. Rozvoj průmyslu a demolice vyvolaly tlak 

na rozsáhlou výstavbu panelových sídlišť (Doubravka, Skvrňany, Slovany, Bory). V 70. letech se těžiště 

panelové výstavby přesunulo do oblastí Bolevce, Lochotína, Zavadilky a Košutky. Nejmladší je sídliště 

Vinice. 

Výstavba panelových sídlišť postrádajících městotvorné urbanistické a architektonické hodnoty 

zároveň převrátila poměr mezi vlastní Plzní a čtvrtěmi městské aglomerace. Ve vnějších čtvrtích žilo 

téměř 100 tisíc obyvatel. 

V roce 1989 bylo historické jádro Plzně prohlášeno městskou reservací. 

 
 

 

 

Obr. 1.6 Plzeň 1996 
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 Obr. 1.7 – Plzeň 2018 

 

V 90. letech byla k Plzni postavena dálnice D5, která spojila Prahu s Německem. Dokončení této důležité 

dopravní tepny, která částečně vyřešila tehdy katastrofální dopravní situaci v Plzni, se kvůli komplikacím 

protáhlo až do prvního desetiletí 21. století.  

V září 2010 vyhlásili zástupci mezinárodní poroty v Praze město Plzeň za vítěze soutěže o titul Evropské 

hlavní město kultury roku 2015.  

Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 13 767 ha, území se rozděluje do deseti městských obvodů. Celkem 

v Plzni žije zhruba 171 000 obyvatel, je tak čtvrtým největším městem v České republice. 
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A.1.1.1.1   Současnost a minulost 

 

 

Obr. 1.8  Postupný růst města Plzně 
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A.1.1.1.2   Seznam příloh k oddílu A.1.1.1 Historický vývoj města 

Přehled grafických příloh k oddílu A.1.2.1 Struktura komunikací: 

 A.1.1.1.G.1 Příběh místa – po roce 1295 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě je zakreslena situace území po založení města v roce 1295 

 A.1.1.1.G.2 Příběh místa – rok 1839  

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě je zakreslena situace území podle císařských povinných otisků map stabilního 

katastru z roku 1839 

 A.1.1.1.G.3 Příběh místa – rok 1912  

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě je zakreslena situace území v roce 1912 

 A.1.1.1.G.4 Příběh místa – rok 1945  

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě je zakreslena situace území v roce 1945 

 A.1.1.1.G.5 Příběh místa – rok 1996  

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě je zakreslena situace území v roce 1996 

 A.1.1.1.G.6 Příběh místa – rok 2018  

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě je zakreslena situace území v roce 2018 

 A.1.1.1.G.7 Příběh místa – postupný růst  

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě je zakreslena situace území v roce 2018 

 

A.1.1.1.3   Zdroje 

 Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku 4. díl,  

Karel Kuča, vydalo nakladatelství Libri r. 2000 

 Po stopách historie města, článek na stránkách Města Plzeň: 

https://www.plzen.eu/o-meste/historie/po-stopach-historie/ 
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A.1.1.2  Komunikační síť 
 

Vývoj komunikační sítě města, založeného na soutoku řek a křižovatce historických cest vychází 

z morfologie terénu, utvářeného vodními toky řek Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava. Rozčlenění území 

údolími vodních toků předznamenalo kocentrický rozvoj města i radiální uspořádání komunikací. Vývoj 

města předurčila paprskovitá síť tereziánských silnic, které se později staly osami městských čtvrtí. 

Dostředné uspořádání umožnilo vznik velkoplošných průmyslových areálů. Výrazným faktorem se staly 

později bariéry železničních tratí. Rozhodující vliv na strukturu a funkci dnešní komunikační sítě měla 

druhá polovina 20. století.  výstavba panelových sídlišť na okraji města a nárůst automobilizace přinesly 

skokový nárůst automobilové dopravy, na který město reagovalo přebudováním historických městských 

tříd na kapacitní čtyřpruhové komunikace. Sídliště se stala snadno dostupná z centra města a přes 

centrum města i vzájemně propojená mezi sebou, centrum se však přeměnilo na křižovatku všech 

hlavních dopravních tahů. 

 

Zátěží pro střed města je i stávající vedení silnic I. tříd, které v celku kopírují trasování císařských silnic z 
doby Marie Terezie. 

A.1.1.2.1   Současný stav automobilové dopravy 

V jižní části na centrum města plynule navazuje souvislá bloková zástavba s poměrně hustou 

komunikační sítí. Zatížení jednotlivých úseků nedosahuje extrémních hodnot, protože dopravní zátěže 

mají možnost rozložit se do většího počtu tras. Tato uliční struktura je ukončena na linii Skvrňanská – 

Tyršova – U Prazdroje, která kromě propojení Doubravka – Skvrňany slouží též jako sběrnice pro trasy z 

Jižního a Jihovýchodního předměstí. Z její polohy ve struktuře města pak vyplývá i její výrazné dopravní 

zatížení.  

 

Zcela jiný charakter má komunikační síť v severní části města. Zde je vlivem většího měřítka urbanistické 

struktury a vlivem rozlehlé nivy Mže osnova komunikační sítě jednodušší. Tvoří ji jen několik propojení, 

na které se koncentrují intenzity automobilové dopravy. Pro celou severní část představuje hlavní 

napojení na centrum města Karlovarská ulice. Kumulace dopravních intenzit na této komunikaci je již pro 

fungování celého komunikačního systému kritická. 

 

V ulicích, do kterých byly koncentrovány hlavní dopravní vztahy, převládla jejich dopravní funkce 

nad funkcí obslužnou, silná individuální automobilová doprava snížila kvalitu dopravy veřejné, pěší 

a cyklistické dopravy, snížila se příjemnost prostředí i atraktivita parterů přilehlé zástavby. Veřejné 

prostory kolem komunikací ztratily atributy ulic a svým charakterem se přiblížily k monofunkčním 

dopravním koridorům. 

 

Vybudování dálnice D5 vedené jižně od území města odvedlo část průjezdné dopravy, přesto je město 

Plzeň stále významně zatíženo tranzitní dopravou. 

 

Cílevědomá výstavba okružních tras začala až v posledních dvaceti letech. Jednotlivé části městského 

okruhu se však dosud nepodařilo propojit do souvislého celku. 
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A.1.1.2.2   Současný stav nemotorové (pěší a cyklistické) dopravy 

 

Pěší a cyklistická doprava v zastavěném území využívá uliční síť, případně samostatné nebo smíšené 

stezky určené pro pohyb chodců nebo jiné veřejné prostory. Vzhledem k četným přírodním i technickým 

bariérám (řeky, železniční tratě atd.) a vzhledem k výskytu stavebně nesrostlých území v některých 

částech města chybí důležitá pěší propojení. 

V krajinném prostředí pěší a cyklistická doprava využívá síť cest v krajině ve formě polních cest a 

účelových komunikací. Využívané jsou zejména úseky podél vodních toků, a to zejména pro sportovně 

rekreační využití. Tyto úseky však zatím netvoří ucelenou, spojitou síť. Její postupné doplňování probíhá 

dle rozvojové studie Plzeň – sportovně rekreační trasy v údolích řek, greenways. 

 

A.1.1.2.3   Odkaz na podrobnější údaje o dopravě v oddíle A.1.2 

V kapitole A.1.2 Dopravně bezpečnostní analýza jsou uvedena podrobné údaje o struktuře komunikací, 

intenzitách dopravy, kapacitách komunikací, přechodech pro chodce, přejezdech pro cyklisty a o dopravní 

nehodovosti. 

V tabulkách ke kapitole A.1.2 jsou databáze sledovaných prvků a údajů. 

 

A.1.1.2.4   Seznam příloh k oddílu A.1.1.2 Struktura komunikací: 

 

Přehled grafických příloh k oddílu A.1.1.2 Struktura komunikací: 

 A.1.1.2.G.1 Třídy pozemních komunikací 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě je zakreslena komunikační síť dle významu 

 

A.1.1.2.5   Zdroje 

 Odůvodnění územního plánu Plzeň (ÚP Plzeň nabyl účinnosti v roce2016) 

https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/ 

 Informace o dopravě v Plzni za rok 2017, Správa veřejného statku Plzeň, veřejný přístup 

http://www.svsmp.cz/dopravni-pruzkumy/informace-o-doprave-v-plzni-za-rok-2017.aspx 

 Plzeň, Průzkum transitní dopravy Plzeň 2017, zprac EDIP v červenci 2017 

  

http://www.svsmp.cz/dopravni-pruzkumy/informace-o-doprave-v-plzni-za-rok-2017.aspx
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A.1.1.3  Veřejná prostranství 
 

Členění veřejných prostranství pro návrh generelu veřejného osvětlení vychází z metodiky platného 

Územního plánu města Plzeň z r. 2016, ze Studie Veřejná prostranství v Plzni zpracované 2015 Partnerství 

o.p.s. a z dat Generelu veřejných prostranství schváleného RMP 2016. 

Veřejná prostranství jsou rozdělena dle typu, významu a dle struktury okolní zástavby. 

 

A.1.1.3.1   Typy prostranství 

 

Veřejná prostranství jsou dělena do následujících typologických kategorií, které se odvíjejí zejména 

od jejich prostorového vymezení, od provozních požadavků a předpokladů pro jejich využití.  

 ulice 

 náměstí; náves; centrální prostor  

(ve studii definováno jako samostatné kategorie, v generelu společné) 

 park 

 nábřeží 

 předprostor významné budovy 

 dopravní a technické prostory (dopravní terminál, parkoviště, technický prostor) 

 příměstská krajina (v generelu zmiňována jako městská krajina) 

 

Generel dále sleduje následující typy: 

 hřbitov 

 hřiště 

 průchod / nadchod 

 urbanizovaná zeleň 

 

Studie má naopak podrobnější členění, které se částečně (ale ne zcela) dá přiřadit výše zmiňovaným 

kategoriím z generelu a nejsou pro ně dostupná prostorová data. Tyto typy jsou proto zmiňovány 

především pro úplnost. 

 vnitroblok 

Vnitřní prostory uzavřených bloků i prostranství mezi domy v polouzavřených a řádkových 

strukturách jsou podstatnou částí městského organismu. Zatímco v uzavřených blocích se jedná 

převážně o soukromý prostor, ve volnější struktuře zástavby je prostorem spíše veřejným. Tyto 

prostory mají charakter dvorů, zahrad i volně přístupných travnatých ploch pod stromy, v 

některých případech slouží z části jako plochy parkování.  

 sídlištní mezidomí 

Neohraničený nebo jen velmi volně ohraničený prostor mezi solitérními domy s funkcí bydlení 

nebo občanské vybavenosti, s vloženými komunikacemi, často oddělenými pro pěší a automobily. 

 areálové mezidomí 

Areál je prostorově vymezené území tvořící provozní nebo správní celek. Může nebo nemusí být 

ohraničeno oplocením nebo zdí; stejně tak vstup může i nemusí být regulován. Volná 



 
 

 

 
DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO 
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 
A Základní plán veřejného osvětlení – A.1 Analytická část Strana 19 (celkem 152) 
 

prostranství mezi budovami areálu jsou nazvána areálové mezidomí. Kromě toho existují areály 

s převahou volných prostranství (hřbitovy, ZOO apod.) 

Prostranství mezi budovami ve výrobních areálech, většinou s racionálním pragmatickým 

uspořádáním s ohledem na technologie a dopravu, často monofunkční; nejsou utvářena 

primárně jako prostředí pro pohyb a pobyt osob a nelze je považovat za plnohodnotná veřejná 

prostranství.  

V nevýrobních a stávajících veřejně přístupných areálech jsou prostranství často upravena 

do parkové podoby (Fakultní nemocnice Plzeň na Borech). V některých případech mají 

prostranství problematické předimenzované měřítko (kampus ZČU), které však může být 

považováno i za charakteristický rys daného prostředí nebo může být projevem úvodní fáze 

konverze průmyslového areálu na jiné využití (Techmania). 

 Zahrada 

Intenzivně upravované záměrně komponované zahradně architektonické plochy převážně 

okrasného nebo pěstitelského charakteru, případně jejich kombinace, mají původ v bývalých 

soukromých zahradách zámků, vil a jiných reprezentativních budov, které byly předány do užívání 

veřejnosti.  

 Pasáž 

Zastřešené prostranství, které je většinou součástí soukromého objektu. Je rozšířením veřejného 

prostoru v místech intenzívního provozu při využití hloubky parcely.  

 drobný veřejný prostor 

Plácky, rozšířená nároží nebo místa s ustoupenou uliční frontou. Tato prostranství jsou 

v městském plánování málo viditelná, protože nejsou pojmenovaná a jejich měřítko je poměrně 

malé (například prostranství na křížení ulic Na Roudné/Zelinářská, Slovanská/Suvorovova). 

 

Ulice 

Ulice je základním prvkem urbanistické struktury města. Je liniovým prostorem se zřejmou úlohou 

obsluhy objektů a často i širšího území města. Charakter ulice je určen zejména jejím profilem, 

charakterem okolní zástavby, podobou parteru a mírou dopravního zatížení. Z hlediska souladu dopravy a 

dalších funkcí veřejného prostoru jsou ulice rozděleny do těchto typů: 

 Sdílené prostory – pěší a obytné zóny 

 Obslužné ulice – ostatní běžné místní ulice 

 Městské třídy a další významné ulice – hlavní ulice 

 Dopravní koridory – ulice s převážně motorovou dopravou  

 

Náměstí 

Náměstí je jedním ze základních prvků ve struktuře města. Je významným prvkem z hlediska kompozice, 

orientace, funkčního i společenského významu. 

Náměstí může nabývat různé formy – od tradičních prostorů souvisle vymezených budovami až 

po prostory téměř volné, pojmenované sice jako náměstí, ale nemající (jeho) charakteristické znaky 

a funkce. 
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Historická náměstí často tradičně sdružují více významů od obchodního a společenského po 

reprezentační; náměstí také mohou být předprostorem významných budov nebo například parkovým 

prostorem vymezeným okolní blokovou zástavbou. 

 

V systému veřejných prostranství města je rozlišen význam náměstí: 

 nadměstský (např. náměstí Republiky) 

 celoměstský (např. náměstí Milady Horákové) 

 okrskový (např. Chodské náměstí, Mikulášské náměstí, Habrmannovo náměstí) 

 lokální (např. Jiráskovo náměstí, náměstí Českých bratří, Na Hvězdě) 

 

Náves 

Centrální prostory původních samostatných vesnic, které jsou v současnosti součástí území města. Návsi 

jsou vymezeny (bývalými) hospodářskými staveními; jejich plocha je zpravidla členěna na zpevněné 

plochy komunikací a plochy zeleně se vzrostlými stromy. Akcentem v prostoru bývá drobná sakrální 

stavba. 

 

Park 

Prostranství s převažujícím podílem zeleně, primárně určené pro relaxaci a rekreaci, plnící také 

ekologické funkce. 

Parky lze členit podle rozlohy na velké městské parky (Borský park) a menší parkové plochy (Smetanovy 

sady), podle charakteru na komponovaná parková náměstí s vysokou náročností na údržbu (Mikulášské 

náměstí) nebo přírodě blízké, méně intenzivně udržované plochy (Lesopark Homolka).  

Parky se liší také podle významu od celoměstského (Borský park, Lochotínský park) až po okrskový nebo 

lokální (Chvojkovy lomy, park Košutecké jezírko).  

 

Nábřeží 

Prostranství lemující vodní toky nebo plochy lze zjednodušeně členit na urbanizovaná a krajinná 

(přírodní); každý typ má jiné vlastnosti.  

 

  Urbanizované nábřeží  

Úprava břehů svírajících v městském zastavěném prostředí poměrně těsně koryto vodního toku, 

se zděnými regulačními stěnami a nezpevněnými náplavkami; břehy jsou lemovány nábřežními uličními 

prostory, které slouží v různé míře jak dopravě, tak i pobytové a reprezentační funkci. (Radbuza a 

částečně i Mže) 

  Krajinné (přírodní) nábřeží  

Říční nivy uchovávající si při průchodu územím města více či méně přírodní charakter. 
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Předprostor významné budovy 

Prostranství uvozující vstup do významné budovy je v blokové struktuře buď náměstím, nebo jinak 

hmotově zvýrazněným prostranstvím. Ve volné struktuře zástavby však není takto vymezeno ani 

názvoslovně ani prostorově; veřejná (významná) budova nicméně přirozeně vyzdvihuje význam 

předprostoru v hierarchii veřejných prostranství. 

 

Dopravní a technické prostory 

 

  Dopravní terminál 

Prostranství zastávek a uzlů veřejné dopravy. 

Specifický typ veřejného prostranství plnící v první řadě požadavky na bezkolizní odbavování cestujících 

veřejnou dopravou, případně přestupování z jednoho typu dopravního prostředku na jiný.  

 

  Parkoviště 

Jednoúčelové plochy pro parkování automobilů nejen u nákupních center a supermarketů, ale i 

na dalších místech na území města.  

Provedení parkovišť často plní pouze nejzákladnější provozní parametry. Lepší příklady zahrnují zeleň ve 

formě keřových porostů nebo výsadby stromů, vítaných pro jejich mikroklimatický a hygienický význam. 

Plochy parkovišť jsou často bariérou v území pro ty, kteří jej pro parkování neužívají, zejména pro chodce.  

 

  Technický prostor 

Mezi plochami splňujícími definici veřejných prostranství najdeme i místa, která mají ryze technický účel, 

často související s dopravními stavbami (křižovatky, prostranství pod mosty a estakádami apod.)  

 

Příměstská krajina 

Krajina navazující na zastavěné území města. S městem souvisí pohledově, provozně a také svým 

ekologickým a rekreačním významem.  

 

A.1.1.3.2   Význam prostranství 

Tento parametr definuje roli prostranství v celoměstském systému z hlediska charakteru užívání. 

Z hlediska role ve struktuře města je rozlišen význam:  

 nadměstský – s významem přesahujícím hranice města; prostranství, které je cílem (také) 

pro návštěvníky města 

 celoměstský – veřejná prostranství využívaná většinou obyvatel a uživatelů města 
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 okrskový – prostory významné v měřítku čtvrti; hlavní prostranství čtvrti, okrsku, obytného 

souboru; prostranství vyššího než lokálního významu, ale ne celoměstského 

 lokální – všechna veřejná prostranství, na kterých jsou aktivity navázané na své bezprostřední 

okolí 

 minimální – prostory velmi málo využívané, bez prokazatelného významu (například 

environmentálního), prostranství zbytná 

 

A.1.1.3.3   Struktura okolní zástavby 

Struktura zástavby je charakteristickým parametrem, který předurčuje také charakter veřejných 

prostranství. Nezastavěné prostory mezi budovami tvoří inverzní struktury k zástavbě. Mezi charakterem 

zástavby a parametry veřejných prostranství je tak úzká spojitost. Jednotlivými strukturami, typickými 

pro zástavbu Plzně se podrobněji zabývá oddíl A.1.5 Charakteristické zóny. 

 

A.1.1.3.4   Seznam příloh k oddílu A.1.1.3 Veřejná prostranství 

 Přehled grafických příloh k oddílu A.1.1.3: 

 A.1.1.3.G.1 Typy veřejných prostranství 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

 A.1.1.3.G.2 Význam veřejných prostranství 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

 A.1.1.3.G.3 Struktura zástavby kolem veřejných prostranství 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

 

A.1.1.3.5   Zdroje 

 Územní plán Plzeň (ÚP Plzeň nabyl účinnosti v roce2016) 

https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/ 

 Veřejná prostranství v Plzni – studie, Partnerství o.p.s. 2015 

https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/metodika/metodika.aspx 

 Generel veřejných prostranství v Plzni, zprac. Útvar koncepce a rozvoje města, 

schválen RM 2016  https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/generel-a-

principy/generel-a-principy.aspx 

  

https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/
https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/generel-a-principy/generel-a-principy.aspx
https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/generel-a-principy/generel-a-principy.aspx
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A.1.1.4  Zasazení města v krajině 
 

A.1.1.4.1   Oblasti krajinného rázu na území města Plzeň 

Charakter krajiny je fenoménem, který se vyznačuje dvěma důležitými vlastnostmi. Jsou to proměnlivost 

a neopakovatelnost. Neobyčejná rozmanitost přírodních a kulturních podmínek vytváří různorodé obrazy 

krajiny (pojmem „obraz“ vyjadřujeme vnější projev vnitřní struktury). Důvody proměnlivosti charakteru 

krajiny tkví v přítomnosti či nepřítomnosti určitých znaků, v jejich vizuálním projevu, výraznosti a 

jedinečnosti, v jejich kombinaci a prostorových vztazích. 

 

Jsou to tedy tzv. „znaky krajinného rázu“, které od sebe odlišují různé oblasti a místa v krajině a které 

zároveň mohou být různým segmentům krajiny společné. Tyto znaky jsou převážně vizuálně vnímatelné v 

krajinné scéně. Jsou to rysy georeliéfu, přítomnost určitých specifických vodních prvků, které určují 

charakter dílčích scenérií a projevují se i v celkových panoramatech krajiny. Je to také charakter porostů 

odpovídající přírodním podmínkám toho či onoho místa nebo oblasti. Stejný význam jako přírodní prvky 

mají pro vizuální scénu též prvky kulturní (civilizační). Jedná se o způsoby hospodářského využívání 

krajiny, o formy osídlení (včetně polohy sídel v krajině), o strukturu sídel a architektonický výraz 

jednotlivých staveb (forma, hmota, půdorys, materiály, barvy, architektonické detaily). Kulturní prvky a 

jejich vazby spoluvytvářejí krajinnou scénu a podobně jako přírodní prvky dotvářejí prostorovou skladbu, 

výraznost a nezaměnitelnost scenérií. Navíc velmi výrazně spoluvytvářejí harmonii či disharmonii měřítka 

krajiny a také se výrazně projevují v harmonii či disharmonii vztahů v krajině. 

 

Těmito vlastnostmi jsou spoluurčovány také další důležité vizuální aspekty krajinné scény – prostorové 

členění krajiny, morfologie jednotlivých prostorů a uspořádání (konfigurace) jednotlivých prvků. Tak 

vznikají důležité znaky krajinného rázu, jakými je uzavřenost či otevřenost scény, způsob vymezení 

prostoru, návaznost jednotlivých prostorů, uspořádání a tvar horizontů, uspořádání dominant apod. 

 

Na základě předchozích analýz bylo ve Studii na území města vymezeno 14 oblastí krajinného rázu. 

Názvy oblastí zahrnují částečně geografické nebo geomorfologické názvy tak, aby vystihovaly jak tradiční 

označení částí města, tak zejména přírodní charakteristiky – reliéf  
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A.1.1.4.2   Popis jednotlivých oblastí  

(dle Územní studie krajinného rázu v Plzni včetně fotografií) 

 

A Plošina vnitřního města 

 

Plošina vnitřního města je ze tří stran ohraničena koridory řek. Na severu plošina mírně – avšak díky 
jasnému okraji zástavby zřetelně – vystupuje nad okraj plochého dna údolí Mže a na východě a na jihu je 
ohraničena levobřežní hranou údolí Radbuzy. Tato hrana se směrem k jihu zvýrazňuje, jak od soutoku 
Radbuzy a Mže plošina stoupá k jihu. 
 

B Borská plošina 

 
 

Území Borské plošiny je z hlediska vizuální charakteristiky krajinného rázu obtížně uchopitelné. Jedná se 

o urbanizované, resp. industrializované území s rozsáhlým výrobním územím Škoda v severní části, 

industriálními (a ve východní části i komerčními) plochami na území Borských polí a se staršími 
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průmyslovými plochami severně od Domažlické, promísenými s obytnou zástavbou v lokalitách Zátiší a 

Nová Hospoda. 

Zcela charakteristickým rysem území je hranice mezi urbanizovaným územím Borských polí a ozsáhlým 

lesním celkem Hradčínských a Sulkovských lesů, táhnoucích se od Nové Hospody k Valše a ke Lhotě. 

 

C Slovanská plošina 

 

Krajinářsky mimořádně výrazně vymezený segment urbánní krajiny, ohraničený mohutnými 

zahloubenými koridory řek Radbuzy a Úhlavy na západní straně a Úslavy na východní straně. Slovanská 

plošina tvoří i urbanisticky kontinuální celek. Tento celek se ve směru od severu k jihu mění z hlediska 

charakteru využití, charakteru zástavby i z hlediska charakteristických rysů městské krajiny. Od 

industriálního území, přes urbánní prostředí husté městské středopodlažní blokové zástavby, 

přes soustředěnou sídlištní zástavbu ke kobercové nízkopodlažní zástavbě Bručné se dostává k ozhraní 

mezi intenzivně využitou urbánní krajinou a krajinou suburbánní. Siluetu průmyslové zástavby dotváří 

dominanta Pivovarského vodojemu. Hodnoty vizuální charakteristiky krajinného rázu jsou patrné 

při pozorování oblasti z vnějších poloh – z odstupů přes krajinné koridory údolí Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. 

 

D Rokycanská pahorkatina 
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Pravobřežní výrazné hrany Úslavy a Berounky vymezují ve východní části území Plzně velmi zajímavou, 

členitou a proměnlivou krajinu Rokycanské pahorkatiny. Mírné klesání mohutného lesnatého hřbetu 

k západu a vizuální spojení komunikační osy někdejší císařské silnice vedené v blízkosti hřbetnice, 

s historickým jádrem a dominantou katedrály sv. Bartoloměje, představuje jedinečnou charakteristiku 

prostorového uspořádání krajiny a prostorově-vizuálních vztahů v rámci celého města. Od tohoto hřbetu 

se terén sklání k severu k velmi členitému údolí Hrádeckého potoka, zaústěného do Berounky v 

jedinečném krajinném prostoru pod ostrohem Pecihrádku v blízkosti kostela sv. Jiří. Za údolím potoka se 

zvedá unikátní krajinná dominanta kupovité výšiny Chlum, oddělující s masivem Zábělé dramatické 

zákruty hlubokého údolí Berounky.  Vyšší polohy umožňují vizuální vnímání krajinných panoramat a 

vedut města. 

 

E Radyňská vrchovina 

V prostoru mezi údolími Radbuzy a Úhlavy proniká do prostoru města severní okraj Radyňské vrchoviny. 

Jejím vizuálním symbolem je Radyně se zříceninou gotického hradu. Kostel sv. Petra a Pavla v Liticích 

tvoří drobnou, avšak výraznou kulturní dominantu krajiny. Příměstská zemědělská krajina s otevřenými 

plochami polí a několika lesíky umožňuje dlouhé výhledy na panorama města. Charakter příměstské 

krajiny se vzájemně oddělenými sídly, ve kterých se zachovaly fragmenty původní vesnické zástavby 

představuje svébytný rys tohoto segmentu krajiny. Typickým rysem krajiny je prostorové napojení 

otevřených náhorních poloh výběžku vrchoviny do koridorových prostorů zahloubených údolí Radbuzy a 

Úhlavy, přičemž se v těchto pohledech objevují i exponované terénní hrany plošin vnitřních částí města a 

panoramata zástavby Borů a Slovan. Historické jádro je odtud vzdáleno, je mírně výškově zanořeno a je 

zakryto novodobou zástavbou. 

 

F Plošina Valcha 

Hlavním rysem charakteru krajiny je pouze mírně zvlněný terén lesnaté plošiny, rozčleněný k východu se 

zahlubujícím údolím Lučního potoka. Kvalita prostředí lokality zástavby Valcha tkví v návaznosti na vodní 

nádrž České údolí a v uzavřenosti prostoru v údolí Lučního potoka a v krajinném rámci souvislých lesních 

porostů. 
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G Křimická plošina 

 

Oblast je tvořena třemi krajinnými segmenty, které se od sebe svým charakterem značně odlišují 

a vyznačují se velmi odlišnými znaky krajinné scény. Jedná se o otevřenou zemědělskou krajinu, 

obklopující ze západu a jihu obec Křimice a vytvářející přehledné, mírně skloněné a málo členité plochy s 

nevýrazným koridorem potoka. Druhou částí oblasti je urbanizovaná krajina, ohraničená na 

severovýchodě nevysokým terénním zlomem říční terasy, vystupující nad plochou nivu Mže. Třetím 

místem krajinného rázu je zahloubené údolí Vejprnického potoka, tvořící v krajině koridor.  

Podstatným rysem krajinného rázu této oblasti je vyzdvižení terénu nad nejnižší polohy nivy Mže a její 

„odříznutí“ od jihu koridorem údolí Vejprnického potoka. Vzniká tak segment krajiny, který je dobře 

viditelný z nivy Mže a z protějších svahů Malesické plošiny a svahů a terénní hrany Čertovy kazatelny 

a Vinice. Jak zastavěné plochy urbanizované krajiny, tak i otevřené plochy zemědělské krajiny proto hrají 

v rázu krajiny údolí Mže značnou roli.  

 

H Malesická plošina 
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Převážná většina oblasti Malesická plošina nabývá charakter členité pahorkatiny vystupující z Plzeňské 

kotliny na sever, tvořené zde mírnými svahy a návršími. Zde vyniká Malesická skála, ojedinělá skalní 

pyramida na levém břehu Malesického potoka. Ve vizuální scéně krajiny pozorované z jihu se oblast 

krajinného rázu projevuje jako segment zemědělské krajiny s velkými bloky půdy, jejíž obraz je rozčleněn 

drobnými údolími sezónních vodotečí, úvozy a úvozovými cestami, provázanými koridory stromové a 

keřové zeleně. Charakteristickým rysem krajinné scény oblasti krajinného rázu je otevřenost prostoru 

směrem k jihu do Touškovské kotliny – zejména do nivy Mže. Za Křimicemi a Vejprnicemi se objevují za 

vyvýšenou terénní hranou pravého břehu Vejprnického potoka okraje lesů plošiny mezi Lhotou, Valchou 

a Novou Hospodou, tvořící výrazný zelený horizont a uzavírající panorama Touškovské kotliny, v 

pohledech k jihovýchodu se objevuje zástavba Plzně. 

 

I Hornobřízská pahorkatina 

 

 

 

Reliéf má charakter mírně zvlněných plošin s plochými vrcholy, do kterých se pouze u okrajů zařízly vodní 

toky a vytvořily mělká otevřená údolí, zpravidla výškově asymetrická. Z hlediska prostorového uspořádání 

krajiny a z hlediska možností vizuálního vnímání krajinné scény se jedná o velmi svérázné území s 

kontrastem kompaktně zastavěných území  a krajinářsky cenného zázemí prostoru Boleveckých rybníků a 

navazujících lesních masivů. Zásadním rysem krajinného rázu je vizuální otevření Lochotínských svahů 

přes nivu Mže a Berounky na historické město a na panorama segmentů zástavby, rozčleněných údolími 

Radbuzy a Úslavy. Právě severní veduta Plzně je do určité místy v siluetárních vztazích dochována – na 

rozdíl od jiných vedut historického města. Vzhledem k výraznosti krajinného předělu se okraj Severního 

Předměstí projevuje zástavbou, vystupující výrazně nad hranu údolí Mže a tvoří tak siluetu severní části 

města. 
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a Koridor Radbuzy 

Koridor Radbuzy tvoří na území města zřetelný krajinný předěl, vymezující z jihu a východu plošinu 

vnitřního města. Od asymetrického dojmově lesnatého údolí v prostoru Lhoty se zaklesnutým meandrem 

řeky pod Liticemi se koridor otevírá do mohutného prostoru vodní nádrže České údolí. Lesnatá hrana 

ohraničuje západní břeh nádrže, ale nad pravým břehem se objevuje terénní předěl Litických pahorků, 

které uzavírají tento jedinečný prostor. Prostor soutoku je specifický v tom, že jeho charakter a krajinnou 

scénu ovládá nejenom fenomén soutoku s dominantou zelené strmé výšiny Velká Homolka, ale také 

výrazné součásti urbánní struktury. I dál k severu – až po most Milénia – má koridor Radbuzy charakter 

přírodního předělu. Dno údolí je však již zaplněno zástavbou a průmyslová zástavba východně od 

Doudlevecké se dostává blízko k levému okraji údolí. V úseku mezi mostem Milénia a ulicí Tyršova je 

koridor řeky spoután nábřežními zdmi a stává se prvkem urbánního prostředí. Severně – mezi Tyršovou a 

soutokem se Mží – je řeka sledovaná stromořadími a na západě navazuje na sportovní areál. 

b Koridor Úhlavy 

 

 

Úhlava je jedinou plzeňskou řekou, která si po celé délce zachovala svůj původní tvar koryta s četnými 

meandry, s přírodními břehy a se širokou nivou s kulturními loukami a s výraznými liniemi břehových 

porostů.  Meandrující tok řeky je výrazně ohraničen strmými zelenými svahy, čímž vzniká nejenom čitelný 

krajinný prostor, ale také výrazné terénní hrany, které se projevují v krajinné scéně a jsou typickými znaky 

krajinných panoramat. Západní okraj nízkopodlažní zástavby Bručné a Černic, rozložené v pohledově 

exponovaných západně orientovaných svazích a na terénní hraně, tvoří souvislý urbanizovaný horizont, 

projevující se v panoramatech krajiny společně s dominantou Valu v popředí a Radyně v pozadí. Terénní 

hrana, ohraničující výrazný zaklesnutý meandr řeky v prostoru Hradiště má jako protipól ostroh 
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historického hradiště nad meandrem řeky. Tento prostor je zcela pohledově uzavřený a zdánlivě dojmově 

oddělený od bezprostředně sousedící kompaktní zástavby Slovanské plošiny.  

 

c Koridor Úslavy 

Svahy vystupující z nivy jsou místy až 60 metrů vysoké, prudší především na pravém břehu, kde se 

ojediněle objevují i skalní srázy nad řekou a hluboce zaříznutá údolí. Charakter koridoru řeky je v jižní 

části výrazně příměstský, což se projevuje v prostoru Koterova, kde hluboce zaříznuté údolí pod 

Koterovskou skálou a lomem se za koterovským jezem otevírá do prostoru ploché nivy s drobnými 

meandry řeky. Nejsevernější část koridoru Úslavy se již dostává do zcela urbánních souvislostí 

průmyslové a obytné zástavby, kde poměrně široké údolí mezi průmyslovým okrajem Petrohradu 

a zástavbou Letné vytváří zřetelný nezastavěný prostor, ale severněji je již sevřeno průmyslovým 

a komerčním územím kolem Rokycanské a dále k severu je atakováno okrajem průmyslového území 

kolem Jateční a Chrástecké. Koridor Úslavy má řadu krajinářsky cenných partií řeky v drobných 

meandrech s doprovodnou zelení a skalními hranami V Závrtku a v navazujících loukách nebo v partiích 

údolí pod lomem, kde se již otevírají pohledy na dálniční most přes Úslavu. I v severnějších – více 

urbánních – partiích jsou časté drobné a velmi cenné přírodě blízké scenérie vodního toku v oprovodných 

porostech nebo vizuální vazby toku řeky na cennou zástavbu původních vesnic (Božkov, Lobzy) nebo 

prostorové a vizuální vazby na lesní nebo parkové plochy (Lobezský park) nebo na často přítomné skalní 

partie terénních hran říčních teras . 

d Koridor Mže 

Plochý reliéf široce otevřeného údolí vytváří výraznou nivu s říčními terasami. Možnost pozorování 

historického jádra Plzně přes nivu Mže a ze svahů Lochotína představuje dodnes významnou, 

resp. jedinou možnost pozorování historické veduty města. Silnice vedoucí od zámku v Malesicích přes 

Radčice do Plzně směřuje zřetelně na dominantu katedrály sv. Bartoloměje. Zde vzniká vizuální efekt 

přehlednosti nivy a jasného oddělení severní části města. V prostoru Roudné je tento efekt utvrzen 

dominantní polohou kostela Všech Svatých a dále k východu je zakončen strmými lesnatými svahy 

Mikulky (378 m n. m.). Způsob vymezení prostoru a kontrast charakteru nivy Mže s charakterem 

urbanizovaných území a siluetami vnitřního města a Severního Předměstí je jedinečným 

resp. emblematickým rysem krajinné scény. 

e Koridor Berounky 

V místě soutoku Úslavy s Berounkou se uzavírá vějířovitý systém řek přivádějících vodu do Plzeňské 

kotliny a pokračuje řekou Berounkou k severovýchodu.  Území oblasti krajinného rázu rychle opouští svůj 

charakter urbánního či suburbánního prostoru. Dále se již jedná o dramatický zářez Berounky v lesnatém 

rámci, s romantickou polohou Bukovce s cennou zástavbou v dynamických scenériích prudkých svahů. 

Krajina oblasti vyniká jedinečnými scenériemi s harmonií prostorových vztahů a rozmanitostí a 

dynamikou vizuální scény jednotlivých – od sebe vizuálně oddělených – úseků. 
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A.1.1.4.3   Rozhledová místa 

 

Bylo identifikováno celkem dvacet sedm vyhlídkových míst – viz schema. Z toho 5 má celoměstský 

význam, v tabulce jsou zvýrazněny šedou barvou. 
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1 Ostende Výhled na Malý Bolevec a sídliště Bolevec 

 

 
 

 
 

 

 

2 Vyhlídka 

Bolevák 

Výhled na sídliště Bolevec 

  

 
   

3 Pole nad 

Roudnou 

 

Možná výhled na sídliště Bolevec; nejsou fotky 
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4 Mikulka Výhled na Fakultní nemocnici a staré město 

  Průhled do sadů Pětatřicátníků a Klatovské ulice, potenciálně do aleje Svobody, 

Růženy Svobodové a Karoliny Světlé 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

5 Tvrziště 

Pecihrádek 

 

Výhled pravděpodobně na hřbitov Doubravka; nejsou fotky 
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6 Kozí bouda Výhled na Bukovec 

 

 

  

7 Holý vrch Výhled na Bukovec, Bílá hora, sídliště Bolevec 
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8 Rozhledna 

Chlum 

Výhled 360°; zejména sídliště Doubravka a Bolevec, staré město 

  Průhled do Hřbitovní, Hraniční, částečně Masarykovy 
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9 Náměstí Karla 

Panušky 

Výhled spíše omezený; nejsou fotky 

 
 
 
10   ČSPH u 

hřbitova 

Daleký pohled, zřejmě až na sídliště Bolevec; nejsou fotky 

 

 

 

11   Švábiny Výhled na staré město 

  Průhled pravděpodobně do Jubilejní 

 

   
 

 

 
 

12 Švábiny na jih Není foto 

 

13 Břeh Úslavy 

Vyšehrad 

Pravděpodobně výhled na Lobzy; není foto 



 
 

 

 
DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO 
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 
A Základní plán veřejného osvětlení – A.1 Analytická část Strana 42 (celkem 152) 
 

14 Božkov –  

K Bukové 

Pravděpodobně výhled na Slovany; není foto 

15 (vyhlídka nad 

Koterovem) 

Výhled na Božkov a nejspíš až k sídlišti Bolevec 

 

 
 

 
  

(PG Koterov) 
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16 Nad lomem 

Koterov 

Není foto 
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17 Pod lomem 

Koterov 

Výhled na Starý Plzenec 

 

 
 

 
18 Hradiště Výhled pravděpodobně na Hradiště; není foto 

19 Ostrá hůrka Není foto 

20 Nad Tyršovým 

mostem 

 

 

 

 

 

Výhled pravděpodobně na Hradiště; není foto 

21 Lom nad Výhled na Litice a pravděpodobně Šlovice 
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Liticemi 

 

 
22 Severní břeh 

Českého údolí 

Výhled na jižní břeh přehrady; není foto 

23 Sylván Výhled na sídliště Vinice až k vnitřnímu městu 

  Průhled do ulice Sedlecké, částečně do aleje Svobody na křížení s Karlovarskou 
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24 Katedrála sv. 

Bartoloměje 

Výhled na divadlo J. K. Tyla, kostel sv. Jana Nepomuckého, kostel sv. Anny, kostel 

nanebevzetí Panny Marie, komín býv. Papírny, mrakodrap Bohemia, vodárenskou věž, 

Patton Memorial, Velkou synagogu 

  Průhled do ulice Přemyslovy 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO 
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 
A Základní plán veřejného osvětlení – A.1 Analytická část Strana 49 (celkem 152) 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO 
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 
A Základní plán veřejného osvětlení – A.1 Analytická část Strana 50 (celkem 152) 
 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 



 
 

 

 
DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO 
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 
A Základní plán veřejného osvětlení – A.1 Analytická část Strana 51 (celkem 152) 
 

 
 

 

 
  

  



 
 

 

 
DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO 
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 
A Základní plán veřejného osvětlení – A.1 Analytická část Strana 52 (celkem 152) 
 

 

 
  

 

 



 
 

 

 
DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO 
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 
A Základní plán veřejného osvětlení – A.1 Analytická část Strana 53 (celkem 152) 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO 
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 
A Základní plán veřejného osvětlení – A.1 Analytická část Strana 54 (celkem 152) 
 

 

 
25 Lüftnerka ZOO Výhled na Vnitřní město, Škoda Plzeň 

 

 
26 Radyně Výhled na OC Olympia, Koterov, Vnitřní město, sídliště Bolevec 
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27 Krkavec Výhled na Bolevec, komín teplárny Plzeň 
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A.1.1.4.4   Seznam příloh k oddílu A.1.1.4 Zasazení města do krajiny 

 Přehled grafických příloh k oddílu A.1.1.4: 

 A.1.1.4.G.1 Terénní konfigurace 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě je zakreslena konfigurace terénu 

 

 

A.1.1.4.5   Zdroje 

 Územní studie Preventivní hodnocení krajinného rázu v Plzni, zprac. ATELIER V v červnu 2014 

https://ukr.plzen.eu/zivotni-prostredi/krajinny-raz/krajinny-raz.aspx 

  

https://ukr.plzen.eu/zivotni-prostredi/krajinny-raz/krajinny-raz.aspx
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A.1.1.5  Charakteristické zóny (struktury zástavby) 
 

Definované typy struktur 

1. historická kompaktní bloková 

2. rostlá městská 

3. rostlá venkovská 

4. kompaktní bloková 

5. bloková souvislá 

6. bloková izolovaná 

7. volná sídlištní  

8. areálová kompaktní 

9. areálová volná 

10. drobná izolovaná  
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1 Historická kompaktní bloková struktura zástavby 

Založená středověká struktura lemovaná parkovým, dříve hradebním pásem.  

Veřejná prostranství jsou dimenzována prostorově úsporně, výjimku tvoří rozlehlé hlavní náměstí. 

Veřejná prostranství ulic a náměstí jsou jasně vymezena a ohraničena souvislou uliční frontou.  

Na západním, severním a východním okraji historického jádra jsou veřejná prostranství nejasně 

ohraničena kvůli řadě proluk, nenavazující urbanistické struktuře a pěším bariérám.  

Jde o veřejná prostranství celoměstsky, resp. nadměstsky významná, ulice a náměstí s velkým podílem 

společenské a obchodní funkce, ve vazbě na atraktivní, živý parter.  

Sadový okruh kombinuje funkci rekreační, společenskou a obchodní.  

 

  
 

 

 

 

 

 

typický charakter veřejného prostranství 

význam: město 

měřítko: střední 

sídelní hustota: 75 obyvatel/ha 

stupeň uzavření: velký 

velikost prostoru: střední 

 

 

 

 

 

 

 

 

veřejný život: rušný 

vymezení hrany: obchodní parter 

množství zeleně: malé 

běžná uliční šířka: 13 m 

 

 

Charakteristický příklad: Historické jádro města, vyhlášená Městská památková rezervace 

2 Rostlá městská struktura zástavby 

Kompaktní zástavba původních historických předměstí vytváří nepravidelné uliční prostory a 
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prostranství. Původní struktura je často narušená a rozvolněná prolukami nebo necitlivými 

novodobými přestavbami. Veřejná prostranství jsou v části jasně vymezena uliční frontou. Ve zbývající 

části území s narušenou uliční frontou nejsou veřejná prostranství prostorově vymezena a ztrácejí 

charakter rostlé struktury. Veřejná prostranství v zachovalé rostlé městské zástavbě jsou 

charakteristická příjemným měřítkem.  

 

  
 

 

 

 

 

 

typický charakter veřejného prostranství 

význam: město 

měřítko: střední 

sídelní hustota: 60 obyvatel/ha 

stupeň uzavření: velký 

velikost prostoru: střední 

 

 

 

 

 

 

 

 

veřejný život: rušný 

vymezení hrany: obchodní parter 

množství zeleně: malé 

běžná uliční šířka: 13 m 

 

 

Charakteristický příklad: Roudná 

 

3 Rostlá venkovská struktura zástavby 

Vesnická struktura se zachovalým původním charakterem rostlé zástavby hospodářských stavení 

podél návesního prostoru a přilehlých ulic. Jedním z nejzachovalejších příkladů je Koterov, dále např. 

Božkov. Veřejná prostranství jsou většinou členěna na vozovku, chodníky a plochy zeleně doplněné 
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vzrostlými listnatými stromy v souladu s charakterem lokality; v uličních prostorech je při jejich úzkém 

profilu podíl zeleně minimální.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

typický charakter veřejného prostranství 

význam: původní obec 

měřítko: malé 

sídelní hustota: 30 obyvatel/ha 

stupeň uzavření: velký 

velikost prostoru: malá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veřejný život: klidný 

vymezení hrany: stěna usedlosti/zeď 

množství zeleně: malé 

běžná uliční šířka: 7 m 

 

 

Charakteristický příklad:  Koterov 

4 Kompaktní bloková struktura zástavby 

Městský charakter této struktury utváří uliční osnova vícepodlažní zástavby vystavěná v 19. a 20. 

století podle zastavovacích plánů vymezujících převážně uzavřené bloky se souvislou uliční čárou. 

Funkce bydlení je na hlavních ulicích doplněna obchodním parterem, a administrativou. 

Architektonicky jsou více či méně odlišeny budovy veřejné vybavenosti. Převažují veřejná prostranství 

s jasně vymezenou formou ulic a náměstí, často parkového charakteru, s jednoznačnou hranicí 
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veřejného a soukromého.  

Poměrně úzké ulice jsou často bez stromové nebo jiné zeleně. Veřejná prostranství jsou do značné 

míry využívána pro automobilovou dopravu a parkování, chodníky slouží téměř výhradně pěšímu 

pohybu, jen s minimálními podmínkami pro pobyt. Vzhledem k vysoké hustotě osídlení je intenzita 

využívání (pohybu osob) poměrně vysoká, ovšem zdaleka nedosahuje možného potenciálu. Zeleň je 

přítomná v části vnitrobloků a dále na parkových náměstích (Mikulášské nám., nám. Míru, nám. 

Milady Horákové) 

 

  
 

typický charakter veřejného prostranství 

význam: město 

měřítko: střední 

sídelní hustota: 130 obyvatel/ha 

stupeň uzavření: velký 

velikost prostoru: střední 

 

 

 

 

veřejný život: rušný 

vymezení hrany: obchodní/obytný parter 

množství zeleně: střední 

běžná uliční šířka: 15 m 

 

 

Charakteristický příklad:  Tylova 

 

5 Kompaktní souvislá struktura zástavby 

Bloková struktura spojená s rozvojem města kolem přelomu 19. a 20. století. Převážně nízkopodlažní 

rezidenční objekty ve vedlejších ulicích doplňuje pestřejší škála funkcí a podlažnosti na hlavních 

ulicích (Slovanská, Masarykova). Domy většinou navazují štítovými zdmi a tvoří vnitrobloky 

se oukromými zahradami. Díky blokovému uspořádání a převažující souvislé uliční čáře většinou 

existuje zřejmá hranice mezi veřejným a soukromým – ať už ve formě fasády nebo plotu. Uliční 
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bloková struktura je doplněna komponovanými plošnými prvky náměstí (Habrmannovo náměstí, 

Jiráskovo náměstí) nebo menších veřejných prostranství (U Bachmače).  

 

  
 

 

 

 

typický charakter veřejného prostranství 

význam: předměstí 

měřítko: střední 

sídelní hustota: 110 obyvatel/ha 

stupeň uzavření: střední 

velikost prostoru: střední 

 

 

 

 

 

 

 

veřejný život: klidný 

vymezení hrany: obytný parter 

množství zeleně: vysoké 

běžná uliční šířka: 20 m 

 

 

Charakteristický příklad:  U Bachmače 

 

6 Kompaktní izolovaná struktura zástavby 

Převážně nízkopodlažní zástavba izolovaných domů drobnějšího měřítka, s vymezenými zahradami a 

pozemky uspořádanými do bloků, s charakterem předměstí a rezidenčních zahradních čtvrtí 

vystavěných od konce 19. století do současnosti. Bloková struktura určuje většinou zřejmou hranici 

mezi veřejným a soukromým, s ohraničením ve formě zděných plotů. Téměř výhradně se v této 

struktuře vyskytují uliční prostory, případně komponované prostory (rozšířené křižovatky) na styku 

ulic (např. Na Hvězdě). Charakter uliční zeleně je různý na škále od travnatých pruhů se vzrostlými 

stromy až po ulice zcela bez zeleně.  
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typický charakter veřejného prostranství 

význam: původní obec/předměstí 

měřítko: malé 

sídelní hustota: 30 obyvatel/ha 

stupeň uzavření: střední 

velikost prostoru: střední 

 

 

 

 

 

 

 

veřejný život: klidný 

vymezení hrany: plot/živý plot 

množství zeleně: velké 

běžná uliční šířka: 12 m 

 

 

Charakteristický příklad:  Bručná 

 

7 Sídlištní volná struktura zástavby 

Zástavba tvořená bytovými domy o třech až třinácti podlažích doplněná nízkopodlažními objekty 

občanské vybavenosti. Uspořádání objektů založené na parametrech oslunění a technologie výstavby 

vytváří volně plynoucí veřejný prostor bez zřejmé hierarchie. Zatímco urbanistické soubory z období 

po 2. sv. válce naznačují vymezení uličního prostoru a vnitrobloku, případně tvoří řádkovou strukturu 

s meziprostory, panelová sídliště budovaná od 70. let 20. století vytváří volný monotematický 

neohraničený prostor mezidomí s vloženými komunikacemi, často oddělenými pro pěší a motorovou 

dopravu. Veřejný prostor ve volné sídlištní struktuře většinou opomíná přirozené lidské měřítko. 

Poválečná výstavba obsahuje formu ulice ve velkorysém měřítku, s odstupy budov od komunikace 

a chodníku, v novějších sídlištích jsou komunikace vedeny nezávisle na poloze staveb a veřejná 
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prostranství zde postrádají jak vymezení, tak i orientaci. Zeleň tvoří podstatnou složku sídlištního 

prostředí. Charakteristické jsou rozsáhlé travnaté plochy se vzrostlými stromy nebo smíšené výsadby 

s keřovým podrostem. Většina ploch se vyznačuje starší výsadbou, kterou je nutné v nejbližší době 

obnovit. Menší část ploch tvoří nedávno obnovené prvky zeleně.  

 

  

typický charakter veřejného prostranství 

význam: předměstí 

měřítko: velmi velké 

sídelní hustota: 140 obyvatel/ha 

stupeň uzavření: malý 

velikost prostoru: velmi velká 

 

 

veřejný život: klidný 

vymezení hrany: nejednoznačné 

množství zeleně: velké 

běžná uliční šířka: 43 m 

 

Charakteristický příklad:  Košutka 

 

 

8 Areálová kompaktní struktura zástavby 

Areály převážně s využitím pro produkci, relativně intenzivně zastavěné halovými i vícepodlažními 

objekty, charakteristické velkou rozlohou (Škoda, pivovar, Doudlevce), oplocené. Až na výjimky se zde 

nejedná o veřejná prostranství – jsou to plochy v soukromém vlastnictví bez přístupu veřejnosti. 

Prostory mezi budovami mají většinou racionální pragmatické uspořádání s ohledem na technologie 

a dopravu. Pouze v místech kolem administrativních nebo návštěvnických objektů jsou zohledňovány 

parametry veřejného prostoru. Tyto veřejné prostory jsou částečně vymezeny právě objekty 

souvisejícími s pohybem osob (Techmania, Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje).  
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typický charakter veřejného prostranství 

význam: periferie 

měřítko: velké 

sídelní hustota: - 

stupeň uzavření: velký 

velikost prostoru: - 

 

 

 

 

 

 

veřejný život: - 

vymezení hrany: plot/zeď 

množství zeleně: - 

běžná uliční šířka: - 

 

 

Charakteristický příklad:  Doudlevce ETD 

 

 

9 Areálová volná struktura zástavby 

Do této kategorie řadíme výrobní areály různé rozlohy, stáří i využití (Jateční, Borská Pole), ale i areály 

vybavenosti jako např. kampus Západočeské univerzity, Fakultní nemocnice nebo Světovar. 

Ve výrobních areálech je uspořádání budov a prostranství většinou podřízeno technologickým 

a technickým pravidlům. Nevýrobní areály jsou většinou také racionálně uspořádané s ohledem 

na bsluhu. V uzavřených areálech nelze hovořit o plnohodnotných veřejných prostranstvích; jejich 

potenciál spočívá v případném otevření, změně využití a začlenění do organismu města. Veřejně 

přístupné areály mají převážně pavilonový charakter ve více či méně pravidelné struktuře. Měřítko 

areálů je různorodé, od poměrně příznivého (Fakultní nemocnice Plzeň na Borech) až po takové, 

kde se s člověkem-chodcem nepočítá (průmyslová zóna Borská pole). 
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typický charakter veřejného prostranství 

význam: předměstí 

měřítko: velké 

sídelní hustota: - 

stupeň uzavření: různý 

velikost prostoru: velká 

 

 

 

 

 

 

veřejný život: různý 

vymezení hrany: plot/zeď 

množství zeleně: velké 

běžná uliční šířka: - 

 

 

Charakteristický příklad:  sportovní areály – Slovany Sport 

 

 

10 Drobná izolovaná struktura zástavby 

Jedná se převážně o chatové a zahrádkářské osady s drobnými stavbami v zeleni. Veřejná prostranství 

se zde vyskytují sporadicky, pokud ano, pak v minimálních dimenzích. Veřejná prostranství se omezují 

převážně na nezbytnou obsluhu území, případně je struktura území tvořena plochami s vnitřní 

obsluhou bez veřejné přístupnosti. 
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typický charakter veřejného prostranství 

význam: periferie 

měřítko: malé 

sídelní hustota: - 

stupeň uzavření: velký 

velikost prostoru: malá 

 

 

 

 

 

 

veřejný život: klidný 

vymezení hrany: plot/živý plot 

množství zeleně: velké 

běžná uliční šířka: - 

 

 

Charakteristický příklad:  Pode Dvory 

 

 

 

 

A.1.1.5.1   Seznam příloh k oddílu A.1.1.5  

 Přehled grafických příloh k oddílu A.1.1.5 Charakteristické struktury zástavby (zóny): 

 A.1.1.5.G.1 Struktura zástavby lokalit 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě jsou zakresleny jednotlivé lokality dle převažující struktury zástavby 

 

 A.1.1.5.G.2 Funkční využití lokalit 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě jsou zakresleny jednotlivé lokality dle převažujícího způsobu využití 

 Přehled databázových příloh (tabulek) k oddílu A.1.2.1 Struktura komunikací: 
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 A.1.1.5.T.1 Chrakterisktické struktury (zóny) 

Databáze charakteristických zón a jejich lokace 

A.1.1.5.2   Zdroje 

 Odůvodnění územního plánu Plzeň (ÚP Plzeň nabyl účinnosti v roce2016) 

https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/ 

 Generel veřejných prostranství v Plzni, zprac. Útvar koncepce a rozvoje města, 

schválen RM 2016 

https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/generel-a-principy/generel-a-

principy.aspx 

 Veřejná prostranství v Plzni – studie, Partnerství o.p.s. 2015 

https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/metodika/metodika.aspx 

 

  

https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/
https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/generel-a-principy/generel-a-principy.aspx
https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/generel-a-principy/generel-a-principy.aspx
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A.1.1.6  Typologie komunikací 
 

Typologie komunikací byla posouzena z hlediska příčného řezu, významu a struktury okolní zástavby. 

Příčné řezy komunikacemi jsou zakresleny v příloze A.1.1.6.G.1. 

Tabulka 6.1.  Typologie komunikací podle geometrie (příčného řezu), významu a struktury 

 

 

kód typická šířka typický význam příklady ulic

HKB

1 12,50 okrskový Sedláčkova, Bezručova, Dominikánská

2 12,50 celoměstský Prešovská, Zbrojnická

3 14,50 celoměstský Rooseveltova, Frant iškánská, Bedřicha Smetany

4 14,50 celoměstský Riegrova

5 14,50 celoměstský Pražská, Solní

RM
1 13,00 lokální Pod Všemi Svatými, Plánská, Bělohorská

2 15,00 okrskový Malická, Na Roudné

3 26,00 celoměstský Otýlie Beníškové

RV

1 6,00 okrskový Ve Višňovce, Okružní, K Řečici

2 13,00 okrskový Na Hradčanech, Letkovská, Štefánikova

3 10,00 lokální Na Nivách, Veská, Zářivá

4 10,00 lokální Břidlicová, Studniční

BK

1 15,00 lokální Havlíčkova, V Šipce

2 15,00 lokální Škroupova, Jagellonská, Plachého

3 18,00 okrskový Mánesova

4 18,00 okrskový Sladkovského

5 22,00 okrskový Koterovská

BS

1 10,00 lokální U Hvězdárny

2 20,00 lokální Kyjevská, Habrmannova

3 25,00 lokální Lužická

4 25,00 okrskový Částkova

5 20,00 lokální Jugoslávská, Suvorovova

BI

1 8,00 lokální Malinová, Hvozdíková, Jitrocelová

2 8,00 lokální Generála Lišky, Rozkvětlá

3 12,00 lokální Školní, Kyšická, Průběžná

4 12,00 lokální Střední cesta, Do Zámost í

5 12,00 lokální Boženy Němcové, Karolíny Světlé

6 18,00 okrskový Štefánikova

7 20,00 okrskový Mohylová, Masarykova

SV

1 43,00 lokální Komenského, Kaznějovská, Smrková

2 43,00 lokální Sokolovská, Žlut ická, Kralovická

3 42,00 okrskový Na Chmelnicích, Studentská

4 42,00 lokální

5 38,00 lokální Mutěnická, Slupská, Brněnská

6 42,00 okrskový Francouzská třída

7 38,00 okrskový Koterovská

8 28,00 okrskový náměst í Henerála Píky

AV

1 10,00 lokální Daimlerova, Teslova

2 20,00 lokální Ke Karlovu, Velenická

3 26,00 lokální Podnikatelská, U Panasoniku, Borská

4 38,00 okrskový Folmavská

navazující 
zástavba

historická 
kompaktní 
bloková 
struktura

rostlá 
městská 
struktura

rostlá 
venkovská 
struktura

bloková 
kompaktní 
struktura

bloková 
souvislá 
struktura

bloková 
izolovaná 
struktura

sídlištní volná 
struktura

areálová 
volná 
struktura
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A.1.1.6.1   Charakter jednotlivých typů komunikací podle struktury okolní zástavby 

1 Historická kompaktní bloková struktura zástavby (kód HKB) 

   

Riegrova ulice Sedláčkova ulice Pražská ulice 

 

2 Rostlá městská struktura zástavby 

   

Ulice Pod Všemi Svatými Malická ulice Ulice Otýlie Beníškové 

 

3 Rostlá venkovská struktura zástavby 

   

Okružní ulice Ulice Ve Višňovce Štefánikova ulice 
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4 Kompaktní bloková struktura zástavby 

   Nerudova ulice Plachého ulice Americká ulice 

 

5 Bloková volná (izolovaná) struktura zástavby 

 

 
 

  Ulice K Doubí Janáčkova ulice Ulice Karolíny Světlé 

6 Bloková souvislá struktura zástavby 

 

   
Sudova ulice Suvorovova ulice Částkova ulice 
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7 Volná sídlištní struktura zástavby 

   
Francouzská třída Komenského ulice Slupská ulice 

8 Areálová volná struktura zástavby 

 

   
Borská ulice Podnikatelská ulice Folmavská ulice 

 

A.1.1.6.2   Seznam příloh k oddílu A.1.1.6 

 Přehled grafických příloh k oddílu A.1.1.6 Typologie komunikací 

 A.1.1.6.G.1 Typologie komunikací – příčné řezy 

Příčné řezy komunikacemi 1:500 

A.1.1.6.3   Zdroje 

 Odůvodnění územního plánu Plzeň (ÚP Plzeň nabyl účinnosti v roce2016) 

https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/ 

 Informace o dopravě v Plzni za rok 2017, Správa veřejného statku Plzeň, veřejný přístup 

http://www.svsmp.cz/dopravni-pruzkumy/informace-o-doprave-v-plzni-za-rok-2017.aspx 

 Data GIS 

  

http://www.svsmp.cz/dopravni-pruzkumy/informace-o-doprave-v-plzni-za-rok-2017.aspx
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A.1.1.7  Symbolické objekty, prostory a panoramata 
 

Objekty vytvářející identitu města Plzně byly vybírány ze tří kategorií. První byly všeobecně známé 

a ezpochybnitelně ikonické objekty jako například katedrála sv. Bartoloměje, Velká Synagoga nebo brána 

Plzeňského pivovaru. Další skupinou jsou typologicky významné objekty, které byly již  historicky vnímány 

jako lokální dominanty, zejména se jedná o kostely, školy, či radnice, ale pro účely analýzy byl výběr 

doplněn také o kaple, nemocnice, nádražní budovy, pošty, soudní a správní budovy, divadla a muzea. 

Poslední kategorií jsou nemovité kulturní památky, které mohou, ale také nemusejí být obsaženy v 

předchozích dvou skupinách. Protože objekty vyhlášené za nemovité kulturní památky jsou zpravidla 

vnímány jako symboly bez ohledu na jejich aktuální využití, jsou do výběru zařazeny bez další selekce. 

Vzhledem k historicky průmyslovému charakteru Plzně a množství zachovaných průmyslových objektů 

jsou jako doplňková informace ve schematu zařazeny významné komíny vyšší než 20 m. 

Celkem tak vzniká databáze cca 400 objektů. Vzhledem k takto vysokému počtu nelze pro každý 

jednotlivý objekt určit hlavní směry, ze kterých se objekty uplatňují a části objektu, které se v těchto 

pohledech uplatňují. Tyto podrobné charakteristiky jsou určeny pouze pro celoměstsky nejvýznamnější 

ikonické objekty. Pro ostatní objekty lze obecně stanovit, že uplatňují zejména hlavní fasády, v případě 

kostelů a sakrálních staveb věže. Jedná-li se objekty v sídlištní zástavbě, jako například školy nebo správní 

budovy, nelze často hlavní fasádu jednoznačně určit. Tyto objekty pak budou při návrhu posuzovány buď 

individuálně, případně budou posuzovány vstupy do areálů. 

A.1.1.7.1   Ikonické stavby: 

  Hlavní směry 

viditelnosti 

Viditelné části  

(tučně části viditelné 

z dálkových pohledů) 

katedrála sv. 
Bartoloměje 

 

Náměstí Republiky 
Radčická 
Koterovská 
Martinská 
Pražská 

Věž 
všechna průčelí (z 
blízkých pohledů) 

Velká synagoga 

 

Klatovská třída 
(obousměrně) 
Prešovská 

Hlavní průčelí  
věže 
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divadlo J. K. Tyla 

 

Klatovská třída 
Husova 
Smetanovy sady 
sady Pětatřicátníků 

Přední a obě boční fasády 
(zadní fasáda je také 
viditelná 

Jubilejní brána 
Plzeňského pivovaru 

 

U Prazdroje 
Sirková 

Hlavní průčelí 

hlavní nádraží 

 

Sirková 
Americká 
Železniční 
Koterovská 
Božkovská ? 

Kopule 
hlavní průčelí 

radnice 

 

Náměstí Republiky 
Solní ? 
Pražská ? 

Hlavní průčelí 
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vodárenská 
„černá“ věž 

 

Náměstí Republiky 
Pražská 
Anglické nábřeží 
Denisovo nábřeží 
sady 5. května 

věž 

kostel sv. Jana 
Nepomuckého 

 

U Trati 
Klatovská třída 
Thámova 
Chodské náměstí 

Věže 
hlavní průčelí 
boční průčelí na Chodské 
náměstí 

Západočeské 
muzeum 

 

Anglické nábřeží 
Goethova 
Kopeckého sady 
Šafaříkovy sady 

hlavní průčelí 
boční průčelí do 
Kopeckého a Šafaříkových 
sadů 

okresní soud 

 

Šumavská 
Nádražní 
Vocelova 
Klicperova 
Sirková 

Všechna průčelí 
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hotel Continental 

 

U Zvonu 
Šafaříkovy sady 
Zbrojnická 

Hlavní průčelí 
boční průčelí do 
Zbrojnické 

mrakodrap Bohemia 

 

Božkovská 
U Prazdroje 
Anglické nábřeží 
Denisovo nábřeží 
Černická  
Luční 

Celý objekt 

Wilsonův most 

 

Anglické nábřeží 
Denisovo nábřeží 

Severní i jižní strana 

věznice Bory 

 

I/27 od Litic 
Klatovská třída 

Kopule 
křídla 
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památník Díky, 
Ameriko! 

 

Americká 
Klatovská třída 

pylony 

Panna Marie 
Růžencová 

 

Jiráskovo náměstí 
Kyjevská 
Lužická 
Houškova 
Radyňská 
Jedlová 

Věž 
všechna průčelí 

Nové divadlo 

 

Palackého náměstí 
Přemyslova 
Jízdecká 
Sady Pětatřicátníků 

Hlavní průčelí 
boční průčelí 
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Schéma významných objektů 
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A.1.1.7.2   Veřejná prostranství 

Obdobně jako u významných objektů byly významné veřejné prostory vybírány podle různých kritérií. Z 

hlediska typologie byla brána jako významná všechna náměstí, návsi a centrální prostory, parky, hřbitovy 

a předprostory budov. Dále byly do výběru zahrnuty takové ulice, nábřeží, urbanizovaná zeleň a městská 

krajina, které se nacházejí ve vyhlášených památkových zónách a památkových rezervacích. I zde tak 

vznikla databáze o několika stech položkách, kterou by nebylo efektivní popisovat podle požadovaných 

kritérií. Opět byly proto vybrány nejvýznamnější ikonické veřejné prostory, popsané v následující tabulce. 

Ikonické veřejné prostory: 

  Hlavní směry viditelnosti 

Náměstí Republiky 

 

Solní 
Riegrova 
Prešovská 
Bedřicha Smetany 
Františkánská 
Zbrojnická 
Dřevěná 
Pražská 
Rooseveltova 
Dominikánská 

Sady pětatřicátníků 

 

Klatovská 
Smetanovy sady 
Bezručova 
Prešovská 
Riegrova 
Solní 
Přemyslova 
Palackého  
Divadelní 

Smetanovy sady, Kopeckého sady, 
Šafaříkovy sady 

 

sady Pětatřicátníků 
Jungmanova 
Martinská 
Goethova 
Anglické nábřeží 
U Zvonu 
Pražská 
Pallova 
Tyršova 
sady 5. května 
Veleslavínova 
Dřevěná 
Zbrojnická 
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Františkánská 
Bedřicha Smetany 

Americká 

 

Klatovská třída 
V Šipce 
Škroupova 
Resslova 
Prokopova 
Anglické nábřeží 
Goethova 
Martinská 
Jungmanova 

Náměstí T. G. Masaryka 

 

Klatovská třída 
Bendova 
Purkyňova 
Petákova 
Jagellonská 
Nerudova 

Koterovská náves 

 

Na břehu 
Pod Chalupami 
Na Hradčanech 

Lochotínský park 

 

Karlovarská 
Pod Vinicemi 
Nad ZOO 

Borský park 

 

Klatovská třída 
U Borského parku 
Heyrovského 
Edvarda Beneše 
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předprostor hlavního nádraží 

 

Nádražní 

soutok Mže a Radbuzy 

 

 

Nábřeží Radbuzy od mostu Milénia po 
Malostranský most 

 

Most Milénia 
U Radbuzy 
Presslova 
Cukrovarská 
Doudlevecká 
Zborovská 
Zelená 
Na Roháči 
Cyklistická 
Habrová 
Liliová 
UJežíška 
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A.1.1.7.3   Panoramata 

Plzeň jako celek nemá výrazný reliéf, který by nabízel snadno identifikovatelná panoramata.  

 

Lze však popsat dva převažující směry pohledu,  ve kterých se uplatňují nejvýznamnější a nejikoničtější 

plzeňské dominanty. 

 

Prvním je pohled na Plzeň od jihu až jihovýchodu, při kterém se jako pozadí uplatňuje vrchol Krkavce a 

svahy Severního předměstí, zejména sídlišť Vinice a Bolevec.  

 

V následujícím konkrétním panoramatu se uplatňují jako dominanty také věže kostelů sv. Bartoloměje, sv. 

Jana Nepomuckého a Panny Marie Růžencové a Velké synagogy. Opominout nelze ani poměrně výrazný 

mrakodrap Bohemia a řadu pro Plzeň typických továrních komínů. 

 

 

panorama Plzně od Koterova 

 

 

Druhým typickým pohledem je pohled od severu ze svahů Severního předměstí, kde se jako významný 

orientační bod v pozadí objevuje vrch Radyně.  I zde se uplatňují kostely sv. Jana Nepomuckého a Panny 

Marie Růžencové a Velké synagogy. Katedrála sv. Bartoloměje a mrakodrap Bohemia nejsou 

v následujícím předkládaném panoramatu viditelné a nachází se těsně za levým okrajem výřezu. 

Při obvyklých pohledech jižním směrem se však uplatňují výrazně.  
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Panorama Plzně od Radčické 

zdroj: Územní studie preventivní hodnocení krajinného rázu; ATELIER V,  červen 2014 
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A.1.1.7.4   Zaniklé symboly 

 

 Zaniklé novověké obce, osady a samoty 

čtvrť Karlov – zničena částečně mezi léty 1980-90, stojí hostinec a Lidový dům, dnes areál Škoda 

 

  

Rychtářka – částečně zničena roku 1981, zbyly dva domy 

 

  

U Jána - zcela zničeno mezi léty 1980-90, dnes křižovatka 
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Skvrňany – zcela zničeny náletem roku 1945, zbyla jen škola, dnes sídliště 

 
 

 

 

Dům Matylda (také Kolonie) – zničena částečně, zbyla hornická kasárna a dům inspekce 

 

  

 Zaniklé významné objekty 

kasárna 35. pěšího pluku – zcela zničena roku 1969, dnes parkoviště při sadech Pětatřicátníků 

  

 

hotel Central –  také U zlatého orla, zcela zničen roku 1968, dnes hotel z poválečné doby 
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Pomocná synagoga a starší židovský hřbitov – částečně zničen roku 1997, zbývají obvodové zdi 

 

Malé divadlo – zcela zničeno roku 1977, dnes komerční banka 

   

hostinec U Görgů – zcela zničen roku 1985, zbývá gotické sklepení, dnes nezastavěno 

 
  

ředitelství Škodových závodů – zcela zničeno mezi léty 1945-50, dnes parkoviště na náměstí Emila Škody 

   

hostinec U Knoblochů – zcela zničen roku 1959, dnes budova z 2./2. dvacátého století 
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Císařský sál - zcela zničen roku 1979, dnes rozšířené těleso Karlovarské ulice 

 
  

 

Špačkova pivnice – zcela zničena roku 1963, dnes mrakodrap Bohemia 

 

 
 

Stalinův pomník – zničen částečně roku 1962, socha dochována jako kuriozita 

 

Nákladové nádraží – zcela zničeno roku 2006, dnes nákupní centrum U Prazdroje 

 

 

 

Dům kultury – zcela zničen roku 2012, dnes plány na obchodní centrum Corso 
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Výstaviště – zcela zničeno roku 2005, dnes obchodní centrum Plaza 

   

Bolevecký mlýn – zcela zničen po roce 2000 

Hamr v Hradišti – zcela zničen mezi léty 1960-70 

Hýrův mlýn – zcela zničen roku 2008 

Klotzova cihelna – zcela zničena roku 2016, zbyl pouze komín 

Slavíkův mlýn v Bukovci – zcela zničen po roce 2000 

Hrádecká hospoda – zcela zničena po roce 2000 

 

 Zaniklé středověké vsi a jiné lokality 

Bor, Bory 

Ves doložena v letech 1352 a 1373. Ležela někde v místech nynější stejnojmenné městské části, zanikla 

asi v předhusitské době. Roku 1413 se připomíná vinice na Borku. 

 

Borek 

Ves u Sence, v lese u Bolevce, východně od silnice k Třemošné, pod lesem Borek. Ves roku 1455 získal 

plzeňský františkánský klášter od měšťana Václava Pumby, roku 1520 patřila městu. Po roce 1560 se ves 

nepřipomíná, obyvatelé byli zřejmě přestěhování do Bolevce a pozemky byly zčásti zatopeny rybníky, 

zčásti zalesněny. 

 

Buková 

Pravděpodobně zaniklá ves v roklině nad Úslavou na katastru Božkova. 

 

Buksice 

Ves, pak les Bukřiště či Bukřice východně od Božkova, severně od cesty z Božkova do Letkova, a polní trať 

Na Zámku. Ve vsi bývala tvrz. Roku 1540 koupilo pustý statek město Plzeň. 
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Dubnice 

Ves u Božkova a Lobzů, východně od Buksic, dnes Doubí, údolí nad Božkovem a u Lobzů. Ve vsi bývala 

tvrz. Město Plzeň roku 1556 koupilo již jen les Dubnici. V místech vsi později vznikl městský dvůr Božkov.  

 

Kunčin Hrádek 

Hrádek naproti kostelu Všech svatých a zaniklé vsi Záhoří, dnes na Severním předměstí. 

 

Kostelec 

Lokalita kostela sv. Jiří u Doubravky se ve 14. století nazývala Kostelec. Není jisté, zda existovala rovněž 

ves tohoto jména. Pokud ano, pak mohla být totožná s jinou zaniklou vší, Týncem. 

 

Malice 

Ves stávala při levém břehu Mže, naproti později založenému městu, které vzniklo na jejím katastru. Roku 

1266 daroval Přemysl Otakar II. jeden lán v Malicích chotěšovskému klášteru. PO založení města se ves 

změnila na Malické (Saské) Předměstí. Jméno Malice se však v městských knihách užívalo až do poloviny 

15. století. V 16. století se předměstí nazývalo též Roudná, což bylo původně jméno tvrze a lesa, která 

stávala severovýchodně od Malic. Toto jméno dostala i v letech 1960-79 existující osada Roudná. 

 

Pecihrádek 

Na pravém levém břehu Mže, při soutoku Mže a Úslavy, zaniklá tvrz a dvůr. 

 

Roudná 

Tvrz u Bílé Hory, proti bukovské papírně 

 

Týnec 

Vesnice doložená od roku 1379, kdy patřila plzeňskému rychtáři. V 16. století, kdy čítala 11 usedlostí, ji 

vlastnila zemanská rodina Tryclarů, která se násilně zmocnila i podacího práva ke kostelu sv. Jiří (jež 

odedávna náleželo břevnovskému klášteru). V roce 1540 celý Týnec vykoupilo město Plzeň a během 

čtvrtstoletí obyvatele rozstěhovalo do jiných vesnic. Roku 1565 koupilo i podací právo od břevnovského 

kláštěra a kostel sv. Jiří se stal filiálním. Lokalizace vsi je nejasná, jisté je jen to, že stávala poblíž kostela sv. 

Jiří u nynější Doubravky, který se ve 14. století nazýval Kostelec. Nelze vyloučit, že obě lokality sousedily, 

či snad byly dokonce totožné. Roku 1406 se totiž mluví o kostele Kostelci, který se nazývá sv. Jiří v Týnci. 

Podle některých názorů ves ležela na protější straně řeky, na místě nebo ve vazbě na Pecihrádek. 

Nejnověji je lokalizována západně od kostela sv. Jiří a řeky Radbuzy, do míst čistírny odpadních vod. 

 

Záhoří, Záhorsko 
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Ves Záhoří existovala u Plzně, při kostele Všech svatých. Roku 1381 se již mluví o Záhorsku, přičemž 

přípona -sko, je obvyklá pro zaniklé vsi. Teprve v 1. polovině 15. století vyrostly na místě bývalé vsi 

chalupy podruhů, kteří zřejmě pracovali na pozemcích blízkého Kunčina Hrádku. Rovněž toto osídlení 

později zaniklo. V 19. století vznikla v těchto místech malá kolonie Amerika (Na Hrádku), kterou později 

pohltila Fakultní nemocnice. Tato část Severního Předměstí se dnes nazývá též Zadní Roudná.  

 

 Zaniklé městské hradební brány 

Malická/Saská brána – severní brána, Rooseveltova ulice 

Zbořena roku 1849. 

 

Litická brána – jižní brána, ulice Bedřicha Smetany 

Roku 1804 zčásti zbořena, její zbytek byl začleněn do areálu gymnázia (v areálu kláštera dominikánek). 

 

Skvrňanská brána – stará západní brána, Riegrova ulice 

V letech 1645-48 zaslepena, dále nazývána též branou Slepou. Zbořena roku 1828. 

 

Norimberská/Říšská brána – nová západní brána, Prešovská ulice 

Postavena po zaslepení staré Skvrňanské brány v Riegrově ulici. Zbořena roku 1832. 

Pražská brána – východní brána, Pražská ulice 

Zbořena roku 1822. 

 

 Zaniklé kaple 

kaple ve škole v Doudlevicích 

kaple sv. Anny ve vnitřním městě 

kaple v Radobyčicích 

kaple na Dubové hoře v Liticích 

kaple sv. Václava v Doudlevicích 

kaple sv. Anny v Újezdě 

kaple sv. Floriána, Šebestiána a Anny v Roudné 

 

A.1.1.7.5   Seznam příloh k oddílu A.1.1.7 

Přehled grafických příloh k oddílu A.1.1.7 Symbolické objekty, prostory a panoramata: 



 
 

 

 
DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO 
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 
A Základní plán veřejného osvětlení – A.1 Analytická část Strana 91 (celkem 152) 
 

 A.1.1.7.G.1 Významné objekty 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě jsou zakresleny významné objekty 

 A.1.1.7.G.2 Významná veřejná prostranství 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě jsou zakreslena významná veřejná prostranství 

 A.1.1.7.G.3 Zaniklé symboly 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840 x891) 

V mapě jsou zakresleny zaniklé starověké a novověké obce, místa a objekty. 

 

Přehled databázových příloh (tabulek) k oddílu A.1.2.2 Intenzita dopravy: 

 A.1.1.7.T.1 Významné symboly obce 

Databáze významných symbolů obce a jejich umístění 

 

A.1.1.7.6   Zdroje 

 Webový portál zkoumající historii Plzně 

https://zanikleobce.cz 

 Karel Kuča, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, 1996 

 

A.1.2     Dopravně bezpečnostní analýza 
 

Dopravně bezpečnostní analýza je zaměřena na strukturu komunikací, intenzitu dopravy, nehodovost a 

další aspekty, ovlivňující parametry veřejného osvětlení města Plzeň. 

Podrobný popis uspořádání a vývoje komunikační sítě a veřejných prostranství v kontextu širších 

souvislostí a urbanistické kompozice města je uveden v kapitole A.1.1 Architektonicko-urbanistická 

analýza, v oddílech A.1.1.2 Komunikační síť a A.1.1.3 Veřejná prostranství. 

 

https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/
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Obr. 1 Schéma komunikační sítě 

 

A.1.2.1  Struktura komunikací 
 

Nejdůležitějším dopravním tahem je trasa Praha – Plzeň – Norimberk, která je vedena východo-západním 

směrem po dálnicí D5 k hraničnímu přechodu Rozvadov s návazností na dálnici A6 směr Norimberk. 

Dálnice zajišťuje spojení České republiky i dalších evropských států se Spolkovou republikou Německo a 

dalšími státy Evropy. Trasa dálnice vede jižním obchvatem kolem území města. 

Další významné dopravní tahy směřují na jihovýchod do Českých Budějovic (I/20), na jih do Klatov a na 

hranice SRN v Železné Rudě (I/27), na jihozápad do Chotěšova a na německé hranice ve Folmavě  (I/26), 

na severozápad do Toužimi a Karlových Varů (I/20) a na sever do Mostu (I/28). 

Plzní procházejí tři silnice I. třídy (I/20, I/26 a I/27), dvě silnice II. třídy (II/605 , II/180), do Plzně ústí další 

tři silnice II. třídy do Plzně ústí (II/203, II/231, II/233). 

Území zahušťují silnice III. třídy, které zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu jednotlivých sídel na 

území Plzně a v okolí. 

Pro místní dopravu jsou využívány průtahy silnic I., II. a III. tříd. Na tyto silnice navazuje ve městě 

poměrně hustá síť místních komunikací různé délky a proměnlivých parametrů. 
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A.1.2.1.1   Pozemní komunikace 

 

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných 

zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. 

Kategorie komunikací podle § 2 Zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění 

 dálnice 

 silnice 

 místní komunikace 

 účelová komunikace 

 

Třídy silnic podle § 5 Zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění: 

 I. třídy (určené především pro dálkovou a mezistátní dopravu) 

 II. třídy (určené pro dopravu mezi okresy) 

 III. třídy (určené k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní 

komunikace) 

 

Třídy místních komunikací podle  § 6 Zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění: 

 I. třídy 

 II. třídy (sběrná) 

 III. třídy (obslužná) 

 IV. třídy (komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je 

umožněn smíšený provoz) 

 

Účelové komunikace podle § 7 Zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění: 

 Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí 

pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními 

pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.  

 Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží 

potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová 

komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo 

provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. 

 

Průjezdní úseky dálnic a silnic podle § 8 Zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění: 

 Dálnice a silnice mohou vést územím zastavěným nebo zastavitelným (dále jen "průjezdní úsek 

dálnice" nebo "průjezdní úsek silnice"), pokud se tím převádí převážně průjezdná doprava tímto 

územím. 

 

Funkční skupiny místních komunikací podle ČSN 73 610 Projektování místních komunikací v platném 

znění: 
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Revidovaná ČSN dělí místní komunikace na funkční skupiny, popřípadě podskupiny. 

Podle urbanisticko-dopravní funkce se místní komunikace dělí na funkční skupiny (článek 5): 

 A rychlostní, s funkcí dopravní 

 B sběrné, s funkcí dopravně-obslužnou 

 C obslužné, s funkcí obslužnou 

 D komunikace se smíšeným provozem a komunikace s vyloučením motorového provozu 

Komunikace funkční skupiny D se dále dělí na podskupiny: 

 D1 komunikace se smíšeným provozem  

 D2 komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel) 

 

Základní komunikační systém obce tvoří vybrané komunikace, které plní převážně dopravní funkci. Podle 

velikosti obce (města) to jsou komunikace funkčních skupin A a/nebo B případně C. Na komunikacích 

funkčních skupin B a C se mohou použít zklidňovací prvky podle zvláštních předpisů. 

Ostatní komunikační síť tvoří zejména komunikace funkční skupiny C a D. Na komunikacích funkční 

skupiny C a podskupiny D1 (v odůvodněných případech i funkční skupiny B) musí být v co největší míře 

aplikovány zklidňovací principy a prvky uvedené ve zvláštních předpisech 7,8 a podle článků 3.1.9, 3.1.10 

a dalších. Mezi významné zklidňovací principy patří také uplatnění plošných dopravních omezení v 

ucelených zónách obcí, např. rychlostních limitů 30 km/h. 

 

Rozdělení komunikací podle funkčních skupin v Územním plánu Statutárního města Plzeň: 

 Dálnice 

 Rychlostní komunikace a navazující úseky silnic I. tříd 

 Sběrné komunikace – městský okruh a jeho napojení  

(zahrnuje vybrané úseky se zvýšeným dopravním komfortem) 

 Sběrné komunikace s navazujícími úseky silnic II. a III. tříd 

(s vyčleněnými úseky se sníženým dopravním komfortem) 

 Obslužné komunikace, pěší a obytné zóny 
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Obr. 2 Třídy pozemních komunikací 

Legenda k Obr. 2 - Třídy pozemních komunikací 
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Rozdělení pozemních komunikací do jednotlivých oddílů: 

Dálnice a silnice Místní komunikace Účelové komunikace Ostatní 

(parkoviště apod.) 

A.1.2.1.1 A.1.2.1.2 A.1.2.1.3 A.1.2.1.4 

 
 

A.1.2.1.2   Dálnice a silnice 

 

Dálnice  

Jižně od města je vedena je vedena dálnice D5 Praha – Rozvadov s návazností na dálnici A6 směr 

Norimberk. 

Dálnice D5 prochází nezastavěným (a dle územního plánu nezastavitelným) územím jižního okraje území 

města Plzně a to pouze v pěti poměrně krátkých úsecích u exitu 80 Litice na jihu, na jihozápadě a 

po kratičkých úsecích západně od Kotěrova dálnice město Plzeň opouští. 

 

Silnice I. třídy 

Od severozápadu na jihovýchod prochází územím města silnice I/20, jedna ze základních silničních tras 

Karlovy Vary –  Plzeň –  České Budějovice, po níž je vedena evropská silnice E49 (Wien - Magdeburg). 

Silnice I/20 vstupuje do města ulicí Studentská, dále prochází v peáži se silnicí I/27 ulicemi Lidická, 

Karlovarská, překračuje mostem generála Pattona řeku Mži a pokračuje ulicí sady Pětatřicátníků. Na 

Palackého náměstí se odpojuje a v peáži se silnicí I/26 pokračuje ulicemi Jízdecká a Tyršova mostem přes 

Radbuzu. Od křižovatky s ulicí U Prazdroje pokračuje na jih ulicemi Sirková, Mikulášská s podjezdy pod 

železniční tratí a ulice U Trati, dále ulicemi Slovanská, Nepomucká, Jasmínová, Koterovská, U Seřadiště, 

od 73 Černice k exitu 76 vede souběžně s dálnicí D5 a pokračuje jihovýchodním směrem do Nepomuku. 

 

Od východu na západ prochází silnice I/26, významná silnice Plzeňského kraje, procházející v téměř celé 

délce ve stopě staré historické cesty z Plzně do Bavorska. Počátek silnice je východně od města na exitu 

67 Ejpovice dálnice D5. Odtud do Plzně tvoří v délce cca 3 km východní dálniční přivaděč k dálnici D5. Ve 

městě je vedena ulicemi Rokycanská, překračuje mostem řeku Úslavu, podjíždí železniční trať, pokračuje 

ulicí U Prazdroje, od křižovatky ulic U Prazdroje/Sirková/Pražská/Tyršova vede dále v peáži s I/20 ulicemi 

Tyršova (mostem přes Radbuzu) a Jízdecká. Od Palackého náměstí pokračuje ulicemi Přemyslova, 

Skvrňanská a Domažlická. Na západním okraji opouští Plzeň opět jako dálniční (západní) přivaděč a dále 

pokračuje do Stodu a k hraničnímu přechodu Folmava. 

 

Od severu k jihu prochází městem silnice I/27 (Dubí – Plzeň – Železná Ruda) procházející v severojižním 

směru severní a západní částí Čech. Silnice I/27 začíná na severu v Dubí na křižovatce se silnicí I/8. Od 

Plzně do Železné Rudy je po ní vedena trasa evropské silnice E53 (která z Železné Rudy pokračuje do 

Mnichova). Silnice II/27 tvoří městskou páteřní komunikaci. Na severním okraji prochází oblastí 

Boleveckých rybníků dále Plaskou ulicí. Od křižovatky se Studentskou ulicí vede v peáži se silnicí I/20 
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ulicemi Lidická Karlovarská, přechází mostem přes řeku Mži a pokračuje ulicí sady Pětatřicátníků, kde se u 

Palackého náměstí silnice I/20 odpojuje. Silnice I/27 pokračuje dále ulicí sady Pětatřicátníků, Klatovskou 

třídou s přemostěním přes železniční trať, Sukovou ulicí k okružní křižovatce Zelený trojúhelník. Odtud 

pokračuje jižním směrem, podjíždí ulici Dobřanskou, vysokým mostem překonává řeku Radbuzu pod 

hrází vodní nádrže České Údolí a pokračuje jako jižní dálniční přivaděč k exitu 80 Litice dálnice D5. Dálnici 

překračuje mostem a pokračuje jižním směrem na Přeštice a dále k hraničnímu přechodu Železná Ruda. 

 

Silnice II. třídy 

Silnice II/605 vedoucí z Prahy do Rozvadova se skládá z úseků bývalé silnice I/5 „staré plzeňské“ a je dnes 

doprovodnou komunikací k dálnici D5. Od východu přicházející silnice II/605 je napojena na silnici II/26 

u MÚK Ejpovice (exit 67) dálnice D5. Trasa přes město není definována. V západní části Plzně silnice 

II/605 začíná na křižovatce se silnicí II/26 a je vedena v krátkém úseku Vejprnickou ulicí, dále ulicí 

Křimickou a Chebská ve směru na Stříbro. 

Silnice II/180 z Chotíkova do Nevřeně tvoří velký vnější okruh kolem Plzně  o poloměru cca 12 km. 

Územím města prochází pouze v krátkém úseku jihovýchodní části u Černic. Za podjezdem pod dálnicí D5 

pokračuje Nepomuckou ulicí k okružní křižovatce a dále ulicí V Hliníku a K Cihelnám, překračuje mostem 

dálnici D5 a opouští území města. 

Silnice II/203 je vedena v západní části města, jižně od silnice II/605, z níž se na křižovatce ve Vejprnické 

ulici odpojuje (a po 32 km se na ni u Benešovic vrací). Silnice pokračuje západním směrem Vejprnickou a 

Plzeňskou ulicí směrem na Nýřany. 

Silnice II/231 vede z Kozojed do Plzně. Na území města přichází ze severu ulicí 28. října, dále pokračuje 

ulicí Na Roudné a Jateční, kde se na křižovatce s ulicí Chrásteckou napojuje na silnici II/233. 

Silnice II/233 z Rakovníka do Plzně prochází východní částí města. Přichází od severovýchodu pře 

Zábělou, pokračuje  směrem do centra ulicemi Zábělská, Masarykova, Mohylová, Chrástecká a Jateční, na 

jejím jižním konci se napojuje na silnici II/26 na křižovatce s ulicí Rokycanská. 

 

Silnice III. třídy: 

 V severní části území: 

Silnice III/1805 z Ledce (od II/180)  přichází nezastavěným zalesněným územím od severoseverozápadu, 

v lese se napojuje na III/1808. Silnice III/1808 ze Záluží (od II/180) vede od severu přes zalesněné území, 

do města vstupuje Gerskou ulicí, ke křižovatce ulic Gerská/Karlovarská/Sokolovská, kde je ukončena. 

 

 Ve východní části území: 

Silnice III/18015 vede z Dyšiny  (od II/180) do Červeného Hrádku, kam vstupuje Červenohrádeckou ulicí a 

končí na návsi u kaple napojením na silnici III/1806. Silnice III/1806 vede z Kyšic (od II/180) 

do Doubravky. Do města vstupuje od východu Vesnickou ulicí, za návsí pokračuje ulicí Červenohrádeckou 

a Hrádeckou ke křižovatce s ulicí Zábělskou, kde končí napojením na silnici II/233. Silnice III/18019a 

propojuje Červený Hrádek s Božkovem. Začíná na křižovatce Červenohrádecká/K Fořtovně (od III/1806), 

vede přes les ulicí K Fořtovně k MÚK se silnicí II/26 a pokračuje nezastavěným územím ulicí K Hrádku na 

Božkovské náměstí, kde končí napojením na silnici III/18019. Silnice III/18019 vede od okružní křižovatky 
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na II/180 u Letkova na Staré Slovany. Silnice vede z od okružní křižovatky západním směrem k Letkovské 

ulici v Božkově, za náměstím přechází mostem přes řeku Úslavu, pokračuje Sušickou ulicí, přechází po 

mostě přes železniční trať a dále Sušickou ulicí k okružní křižovatce Sušická/Částkova/Lobezská a dále 

Částkovou ulicí ke křižovatce s ulicí Slovanskou, kde je napojením na II/20 silnice III/18019 ukončena. 

Silnice III/18020 vede ze Starého Plzence přes Koterov do Bručné. Do Plzně vstupuje od jihovýchodu 

podél řeky Úslavy do ulice Na Hradčanech, prochází Koterovskou návsí, na mostě překračuje řeku Úslavu, 

podjíždí dálniční přivaděč (I/20) a končí na okružní křižovatce ulic Písecká/Barvínková. 

 

 V jižní části území 

Silnice III/18032 vede z Útušic na Staré Bory. Do města vstupuje od jihu ulicí Do Štěnovic v Radobytčicích, 

pokračuje ulicí K Doudlevcům a Zborovská, překračuje mostem řeku Radbuzu a podél Radbuzy pokračuje 

Zborovskou ulicí. Odklání se na západ ulicí Samaritskou, kříží úrovňově železniční trať, třídu Edvarda 

Beneše a ulicí 17 listopadu vede ke křižovatce ulic 17. listopadu/Klatovská/Sukova, kde napojením na 

silnici I/27 končí. 

Silnice III/18032a propojuje Útušice s Liticemi. Začíná na okružní křižovatce v Útušicích, do Plzně 

vstupuje nadjezdem přes dálnici D5, pokračuje nezastavěným územím¨m k severu, stáčí se na západ, 

mostem překračuje  dálniční přivaděč (I/27), a pokračuje   Řepnou ulicí ke křižovatce s Klatovskou ulicí, 

kde je ukončena. 

Silnice III/18043 vede z Dobřánek (II/180) do Starých Borů. Na území Plzně vstupuje za podjezdem 

dálnice D5 ulicí K Sinoru, pokračuje ulicí Dobřenskou podél vodní plochy České Údolí, překračuje mostem 

dálniční přivaděč (I/27) a pokračuje Kaplířovou ulicí ke křižovatce s Kaplířskou ulicí, kde silnice III/18043 

končí. 

 

 V západní části území: 

Radiálně vedená silnice III/18050 z Města Touškov k severozápadními okraji Vnitřního Města. Na území 

Plzně přichází nezastavěným územím od západu,  pokračuje Mlýnskou ulicí do Malesic k Malesické návsi, 

pokračuje do Radčic ulicí V Radčicích a dále Radčickou a Kalikovou ulicí ke křižovatce s ulicí  Přemyslovou 

(I/27), kde je silnice III/18050 ukončena. Silnice III/18051 propojuje Chotíkov s Malesicemi, silnice 

III/18052 vede z Dolní Vikýše do Malesic, III/18053 propojuje Křimice se silnicí III/18050. 

A.1.2.1.3   Místní komunikace 

Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě 

na území obce. 

A.1.2.1.4   Účelové komunikace 

Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro 

potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními 

komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.  

A.1.2.1.5   Ostatní  

Ostatní účelové komunikace zahrnují parkoviště (pokud nejsou součástí místních komunikací), odstavné 

plochy apod. 
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A.1.2.1.6   Seznam příloh k oddílu A.1.2.1 Struktura komunikací 

 

Přehled grafických příloh k oddílu A.1.2.1 Struktura komunikací: 

 A.1.2.1.G.1 Třídy komunikací – mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000  

(formát 750x750 mm) 

V mapě jsou zakresleny všechny pozemní komunikace a jejich zařazení do tříd podle Zákona 

č. 13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění. 

 A.1.2.1.G.2 Třídy osvětlení – mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000  

(formát 750x750 mm) 

V mapě jsou zakresleny osvětlované pozemní komunikace a jejich zařazení do tříd 

 

Přehled databázových příloh (tabulek) k oddílu A.1.2.1 Struktura komunikací: 

 A.1.2.1.T.1 Pozemní komunikace – zařazení, délky, šířky 

Databáze pozemních komunikací 

 A.1.2.1.T.2 Pozemní komunikace – třídy osvětlení 

Databáze pozemních komunikací z hlediska třídy osvětlení 

  A.1.2.1.T.2 Pozemní komunikace – geometrické uspořádání 

Databáze pozemních komunikací z hlediska geometrického uspořádání 
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A.1.2.2  Intenzita dopravy 
 

A.1.2.2.1   Intenzita dopravy na průjezdních komunikacích 

 

Tabulka 1 Přehled vybraných základních průjezdních komunikací podle funkce a intenzity dopravy: 

Funkce označení úsek denní intenzita dopravy 

 Dálnice  na správním území města Plzně (v jižní části od města) 

 D5 u exitu 73 Černice ve směru na Prahu 28 548 

  mezi exitem 73 a 76 Černice 27 544 

  západně od exitu 80 Litice 22 465 

 Rychlostní komunikace a navazující úseky silnic I. tříd 
 

Silnice I. třídy 

   

 I/20-E49 ulice U Seřadiště, úsek mezi ulicemi Velenická a K Dráze 18 174 

  úsek jižní hranice města -  napojení na dálnici D5 17 091 

 I/26 úsek ulicí K Fořtovně a napojením na dálnici 18 143 

  úsek mezi Folmavskou ulicí a jihozápadní hranicí města 18 462 

 I/27 úsek mezi zastávkou Bolevec a severní hranicí města 14 642 

  úsek mezi Sukovou ulicí a jižní hranicí města 16 360 

 Sběrné komunikace – městský okruh a jeho napojení 
úseky se zvýšeným dopravním komfortem 

 

Silnice I. třídy 

   

 I/20-E49 U Seřadiště, úsek mezi Velenickou a K Dráze 18 174 

peáž I/20 a I/27  Karlovarská, úsek mezi mostem gen. Pattona a Lidickou 44 505 

 I/20-E49 Lidická, úsek mezi Karlovarskou a Studentskou 20 202 

  Studentská, úsek mezi ulicemi Plaská, Karlovarská  

 I/26 Rokycanská, úsek mezi ulice K Fořtovně, Dlouhá 21 050 

  Rokycanská. úsek mezi Dlouhou a Jateční 25 136 

  U Prazdroje 37 886 

peáž I/20 a I/26  Tyršova (jižní část) 34 622 

 I/27 Plaská, úsek mezi Studentskou a severní hranicí města 14 642 

 

 

  



 
 

 

 
DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO 
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 
A Základní plán veřejného osvětlení – A.1 Analytická část Strana 101 (celkem 152) 
 

A.1.2.2.2   Intenzita dopravy na komunikacích podle sčítání ŘSD v roce 2010 a 2016 

 
Obr. 3 Výsledky celodenního sčítání dopravy v roce 2016 

  
Obr. 4 Intenzity dopravy ve večerních hodinách Obr. 5 Intenzity dopravy v nočních hodinách 
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A.1.2.2.3   Denní variace intenzity dopravy 

Obr. x Denní variace intenzity dopravy 

A.1.2.2.4   Seznam příloh k oddílu A.1.2.2 Intenzita dopravy 

 Přehled grafických příloh k oddílu A.1.2.2 Intenzita dopravy: 

 A.1.2.2.G.1 Intenzita dopravy ve večerních hodinách 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000  (formát 750x750 mm) 

V mapě jsou zakresleny intenzity dopravy na pozemních komunikacích ve večerních hodinách 

 A.1.2.2.G.1 Intenzita dopravy v nočních hodinách 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000  (formát 750x750 mm) 

V mapě jsou zakresleny intenzity dopravy na pozemních komunikacích v nočních hodinách 

 Přehled databázových příloh (tabulek) k oddílu A.1.2.2 Intenzita dopravy: 

 A.1.2.2.T.1 Intenzita dopravy – výsledky sčítání ŘSD v roce 2010 

Databáze intenzit dopravy (členěných na celodenní, večerní a noční)  

na vybraných pozemních komunikacích podle výsledků sčítání ŘSD v roce 2010. 

(10 stran A4) 

 A.1.2.2.T.2 Intenzita dopravy – výsledky sčítání ŘSD v roce 2016 

Databáze intenzit dopravy (členěných na celodenní, večerní a noční)  

na vybraných pozemních komunikacích podle výsledků sčítání ŘSD v roce 2016. 

(10 stran A4) 
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A.1.2.3  Kapacita komunikací 

 

Kapacita je největší počet prvků dopravního proudu (vozidel), které za jednu hodinu mohou projet 

stanoveným úsekem za ideálních podmínek. Hodinové intenzity limitované kapacitou jsou dále závislé na 

podílu nákladních vozidel v dopravním proudu, na schopnostech řidičů, na povětrnostních podmínkách, 

na podmínkách sjízdnosti a ve významné míře na neproměnných i proměnných parametrech pozemní 

komunikace. Tuto závislost lze zjistit výběrovým šetřením v dané oblasti. 

Skladba vozidel v dopravním proudu je významným faktorem, který ovlivňuje průměrnou rychlost 

dopravního proudu. 

Metodika výpočtu kapacity pozemních komunikací je uvedená v normách ČSN 736101 Projektování silnic 

a dálnic a ČSN 736110 Projektování místních komunikací. 

Pro potřeby posuzování vlivu nových komunikací na dopravní systém a pro kapacitní výpočty byl 

vytvořen matematický model dopravy města Plzeň, který je uložen u Správy veřejného statku města 

Plzně. 

Data kapacit komunikací jsou převzata z dopravního modelu města Plzně, kalibrovaného na stav 2015. Na 

aktualizaci na stav odpovídající r. 2018 se v současné době pracuje a je těsně před dokončením, nová 

verze není ještě schválena městem. Oproti roku 2015 nejsou předpokládány výrazné změny. 

 

 

 
 

Obr. 1.2.3.1 Kapacita komunikací 
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A.1.2.3.1   Seznam příloh k oddílu A.1.2.3 Kapacita komunikací 

 Přehled grafických příloh k oddílu A.1.2.3 Kapacita komunikací: 

 A.1.2.3.G.1 Kapacita komunikací 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000  (formát 840x891 mm) 

V mapě jsou zakresleny kapacity vybraných komunikací (dle dostupnosti dat) 

 Přehled databázových příloh (tabulek) k oddílu A.1.2.2 Intenzita dopravy: 

 A.1.2.3.T.1 Kapacita komunikací 

Databáze kapacity vybraných úseků komunikací 

(49 stran A4) 

A.1.2.3.2   Zdroje 

 Matematický model dopravy města Plzně (dílčí část) 
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A.1.2.4  Přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty 
 

Přechod nesmí být dlouhý. Se zvětšující se délkou přechodu se zvětšuje doba, kterou chodec tráví 

v nebezpečném pásu přechodu (na vozovce). Delší přechody (délka větší jako 7m) je třeba rozdělovat 

dělícími ostrůvky. Pokud jsou komunikace silně zatíženy motorovou dopravou, doporučuje se zřídit 

přechod pro chodce přechodovým světelným signalizačním zařízení nebo přechod rozdělit dělícím 

ostrůvkem, případně kombinaci obou opatření. 

 

Přechod pro chodce musí být řádně nasvětlen. Na nástupní ploše, ale i na přechodu pro chodce musí 

řidič i za snížené viditelnosti vidět jasně chodce a to i tmavě oděného tak, aby na jeho pohyb mohl včas 

reagovat. 

 

Zákon 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích definuje přechod pro chodce jako místo 

na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou. 

Povinností řidiče, mimo řidiče tramvaje, je podle zákona umožnit chodci, který je na přechodu 

pro chodce nebo se jej zřejmě chystá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky. Zákon dále stanoví, 

že řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním. 

Pro chodce pak podle zákona platí, že je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod 

pro chodce nebo místo pro přecházení vozovky, musí chodec přecházet jen na těchto místech. 

 

Místo pro přecházení vozovky není podle zákona 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích blíže 

specifikováno. Zákon pouze stanoví, že mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen 

kolmo k její ose. 

 

Přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizaci se mohou navrhovat jen přes dva protisměrné jízdní 

pruhy (přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci). Přechod pro chodce přes dva jízdní pruhy před 

křižovatkou, z nichž jeden je pro odbočování vlevo/vpravo se připouští. 

 

V následující tabulce je uveden přehled všech přechodů pro chodce, míst pro přecházení a přejezdů pro 
cyklisty ve městě Plzni. 
 
Seznamy přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce nebo 
sdružených s přechody pro chodce jsou uvedeny v připojených tabulkách (databázích) včetně rozlišení 
dle vybavení (s/bez SSZ, s/bez přechodového osvětlení). 
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 Tabulka 1.2.4.1   Přechody pro chodce, místa pro přecházení a přejezdy pro cyklisty 

vodorovné značení popis počet* z toho**   

V7a 

 

přechod pro chodce 

 

*data „počet“  

převzata z opendat 

 

**data „z toho“ 

převzata z GIS 

(vodorovné značení) 

 

1 057 bez SSZ 

bez přechodového 

osvětlení 

 

680  

bez SSZ 

s přechodovým 

osvětlením 

 

95  

se SSZ 270 

 

 

V7b 

 

místo pro přecházení 102 bez SSZ 14  

se SSZ 

 

110  

V8a 

 

přejezd pro cyklisty 31 bez SSZ 28  

se SSZ 3  

V8b 

 

přejezd pro cyklisty 

přimknutý  

k přechodu pro 

chodce 

87 bez SSZ 

bez přechodového 

osvětlení 

85  

se SSZ 2  

V8c 

 

přejezd pro cyklisty 

sdružený  

s přechodem pro 

chodce 

4 bez SSZ 0  

se SSZ 4  
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Obr. 5 Přechody pro chodce a světelné signalizační 

zařízení (SSZ) 

Legenda s uvedením četnosti nehod na přechodech s/bez SSZ 
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Obr. 6 Přechody pro chodce – osvětlení přechodů 

Legenda s uvedením četnosti nehod na přechodech s/bez přechodového osvětlení  
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A.1.2.4.1   Seznam příloh k oddílu A.1.2.4 Přechody pro chodce a přejezdy 

 Přehled grafických příloh k oddílu A.1.2.4 Přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty: 

 A.1.2.4.G.1 Přechody pro chodce a přejezdy pro cyklisty – SSZ, nehody  

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 750x750 mm) 

V mapě jsou zakresleny všechny přechody pro chodce, s barevně zvýrazněným odlišením 

přechodů bez/se STZ včetně vyznačení dopravních nehod na přechodech 

 A.1.2.4.G.2 Třídy osvětlení – osvětlení přechodů, nehody 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 750x750 mm) 

V mapě jsou zakresleny všechny přechody pro chodce, s barevně zvýrazněným odlišením 

přechodů bez/s osvětlením přechodů včetně vyznačení dopravních nehod na přechodech 

 Přehled databázových příloh (tabulek) k oddílu A.1.2.4: 

 A.1.2.4.T.1 Přechody pro chodce (V7a) bez SSZ a bez přechodového osvětlení 

Databáze přechodů bez SSZ a bez přechodového osvětlení s uvedením umístění přechodu 

(ulice, část města – čtvrť a souřadnice JTSK). 

14 stran A4 

  A.1.2.4.T.2 Přechody pro chodce (V7a) bez SSZ a s přechodovým osvětlením 

Databáze přechodů bez SSZ a bez přechodového osvětlení s uvedením umístění přechodu 

(ulice, část města – čtvrť a souřadnice JTSK). 

2 strany A4 

 A.1.2.4.T.3 Přechody pro chodce (V7a) se SSZ 

Databáze přechodů bez SSZ a bez přechodového osvětlení s uvedením umístění přechodu 

(ulice, část města – čtvrť a souřadnice JTSK). 

8 stran A4 

 A.1.2.4.T.4 Přejezdy pro cyklisty přimknuté k přechodu pro chodce (V8b) bez SSZ a 

bez přechodového osvětlení 

Databáze přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce bez SSZ a 

bez přechodového osvětlení s uvedením umístění  

(ulice, část města – čtvrť a souřadnice JTSK). 

2 strany A4 

 A.1.2.4.T.5 Přejezdy pro cyklisty přimknuté k přechodu pro chodce (V8b) a sdružené s 

přechody pro chodce (V8c) se SSZ 

Databáze přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce a sdružených s přechody 

pro chodce se SSZ s uvedením umístění 

(ulice, část města – čtvrť a souřadnice JTSK). 

1 strana A4 

A.1.2.4.2   Zdroje 

 Správa informačních technologií města Plzně, datové sady ve formátu GIS. 
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A.1.2.5  Dopravní nehodovost 
 
Téměř polovina smrtelných dopravních nehod se stává v noci, přestože podíl jízd v nočních hodinách 
nedosahuje ani 20% denních intenzit. Tyto drastické údaje vycházejí z výsledků vyhodnocení průzkumů 
ve Spolkové republiky Německo a dalších evropských zemí. Nejdůležitější příčinou je snížená lidská 
schopnost vidění ve tmě. Při nedostatečném osvětlení se redukuje ostrost vidění, odhad vzdáleností, 
vnímání barevností. 
Kvalitní veřejné osvětlení výrazně prokazatelně snižuje nebezpečí dopravních nehod v nočních hodinách. 

Na území města Plzeň došlo v roce 2018 k celkem jednomu tisíci dopravních nehod, při kterých přišlo o 

život 13 osob. Nejvíce dopravních nehod bylo způsobeno řidičem motorového vozidla, a to celkem v 794 

případech. Nesprávný způsob jízdy byl nejčastější příčinou dopravních nehod. Následovala nepřiměřená 

rychlost jízdy řidičů a nedání přednosti. 

Zdroj: Policie ČR – KŘP Plzeňského kraje. 

Pozn. Výše uvedené údaje zahrnují celé období bez rozlišení dne a noci. 

Dle veřejně dostupné webové stránky http://avison.cdvinfo.cz/ jsou na území města Plzeň 3 místa shluků 

nočních dopravních nehod. 

 

Radčická ulice Karlovarská ulice Zábělská ulice 

 Obrázek 2.5.1 Shluky dopravních nehod v noci 

Zdroj: Veřejně přístupná mapová aplikace AVISON 

http://avison.cdvinfo.cz/
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Radčická ulice  

u vod. Radčice 

Karlovarská ulice  

severní předpolí mostu  

generála Pattona 

Zábělská ulice 

u napojení cesty z Červeného 

Hrádku 

úsek bez veřejného osvětlení úsek s veřejným osvětlením úsek bez veřejného osvětlením 

Počet DN ve shluku:        3 
Počet DN na úseku:         7 
Síla shluku:                        0,618 
Délka shluku:                    172 
Délka úseku:                     4391 
Kolektivní riziko:               1,881 
RPDI 2010:                        4862 
Číslo komunikace:           III/18050 

Počet DN ve shluku:        4 
Počet DN na úseku:         5 
Síla shluku:                        0,295 
Délka shluku:                    108 
Délka úseku:                     473 
Kolektivní riziko:              4,010 
RPDI 2010:                       36897 
Číslo komunikace:           I/20 

Počet DN ve shluku:        3 
Počet DN na úseku:         3 
Síla shluku:                        0,597 
Délka shluku:                    172 
Délka úseku:                     3554 
Kolektivní riziko:               1,818 
RPDI 2010:                        4677 
Číslo komunikace:           II/233 

 
Tabulka 5.1 Četnost nehod na území města Plzně v letech 2016-2018 v nočních hodinách podle času 
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Zdroj: Veřejně přístupná statistika nehodovosti Policie ČR 

https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx 

 

 
 Obr. 7 Úseky komunikací podle četnosti nočních nehod 2016 - 2018 
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A.1.2.5.1   Seznam příloh k oddílu A.1.2.5 Dopravní nehodovost 

 Přehled grafických příloh k oddílu A.1.2.5 Dopravní nehodovost: 

 A.1.2.5.G.1 Dopravní nehodovost na pozemních komunikacích 

Mapa území města Plzně v měřítku 1:20 000 (formát 840x891 mm) 

V mapě jsou zakresleny úseky komunikací podle četnosti nehod  

ve večerních a nočních hodinách 

 Přehled databázových příloh (tabulek) k oddílu A.1.2.5: 

 A.1.2.5.T.1 Dopravní nehody s chodci v nočních hodinách dle komunikací 

V databázi jsou uvedeny dopravní nehody s chodci ve večerních a nočních hodinách v letech 

2016, 2017 a 2018 včetně data, času a míst nehody podle komunikací  

(se souřadnicemi místa nehody) 

 A.1.2.5.T.2 Dopravní nehodovost v nočních hodinách dle úseků komunikací 2016 – 2018 

V databázi jsou uvedeny počty dopravních nehod s chodci ve večerních a nočních hodinách 

podle úseků komunikací v letech 2016, 2017 a 2018 a součty 2016 – 2018 

A.1.2.5.2   Zdroje 

 Webová mapová aplikace AVISON - projekt VI2017201907 - Shluky DN v noci 

http://avison.cdvinfo.cz/ 

 Policie ČR, statistiky nehodovosti 

https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx 

 Ročenka 2016 

 Ročenka 2017 

 ročenka 2018 

http://avison.cdvinfo.cz/
https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx
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A.1.2.6  Kriminalita ve veřejných prostranstvích 
 

Veřejné osvětlení patří k prostředkům situační prevence kriminality ve veřejných prostranstvích. 

Veřejné osvětlení má nejméně dva pozitivní vlivy: 

 

 Zvyšuje pocit bezpečí a odrazuje potenciální pachatele 

 Podporuje pocit bezpečí a prohlubuje v místních obyvatelích pocit soudržnosti. Osvětlení 

dokládá, že je o lokalitu dobře postaráno a obyvatelé se s místem identifikují. Díky tomu se 

zvyšuje neformální sociální kontrola. 

 

V jejich důsledku klesá počet trestných činů spáchaných v noci i ve dne. 

 

Tabulka 1.2.6.1 Veřejná prostranství se zvýšeným nebezpečím kriminality v noční době 

 lokalita stávající stav VO  kriminalita, problémy pozn. 

01 Husovo náměstí pouze po obvodu 
parku (osvětlení 
vozovky 

uvnitř parku 
neosvětleno 

násilná trestná činnost, 
bezdomovci, drogy 

k prověření 

02 parkoviště  

u mostu Ge. Pattona 

pouze 2 stožáry 
podél Lochotínské 
ulice (s výložníky nad 
vozovku) 

plocha parkoviště 
zcela bez osvětlení 

cesta k Lochotínské 
lávce bez osvětlení 

vloupání do vozidel, 
krádeže 

k prověření 
včetně cesty 
k lávce 

03 U Zvonu V Křižíkových sadech 
je parkové osvětlení 
hlavních cest 

tramvajová smyčka  
U Zvonu osvětlena  
pouze po obvodě 

bezdomovci, drogy k prověření 

04 park Potoční 

(mezi ul. Potoční a 

U Panského dvora) 

osvětleny jen některé 
cesty v jižní části 
parku 

severní část parku a 
severní část ulice  
U Panského dvora 
neosvětleny 

bezdomovci, pocit 
nebezpečí, 
vloupání do garáží  
v Potoční ulici 

k prověření 

(vloupání 
do garáží) 

05 park V Homolkách 

(západně 

od Doubravky) 

osvětlení Staniční 
ulice (stožáry 
s výložníky nad 
vozovku) 

plocha parku mezi 
Staniční ulicí a 
železnicí neosvětl., 
není osvětlen ani 
předprostor MŚ 

násilná trestná činnost, 

nebezpečná cesta 
parkem podél trati 

k prověření 

06 Lobezský park 

(západně od sídl. 

Lobzy) 

osvětlena (velmi 
pěkně) cesta podél 
západního a 
severního okraje 
parku 

vnitřní park 
neosvětlen 

prostory s herními prvky 
a stánkem (v létě) 
problematické (drogy, 
nebezpečí vloupání  
do stánku) 

k prověření 
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Obr. 1.2.6.1 Výřez z mapy Plzně s vyznačením veřejných prostranství s nebezpečím kriminality 

 
Místa s vyššími bezpečnostními riziky byla vybrána na základě vyjádření Městského ředitelství policie 
Plzeň ze dne 29. 1. 2019. 
Údaje o bezpečnostním riziku jsou doplněny do databáze veřejných prostranství. 
 

A.1.2.6.1   Seznam příloh k oddílu A.1.2.6 Kriminalita ve veřejných prostranstvích 

 Přehled databázových příloh (tabulek) k oddílu A.1.2.6 

 A.1.2.6.T.1 Veřejná prostranství se zvýšenými bezpečnostními riziky v nočních hodinách 

V seznamu jsou uvedena veřejná prostranství, kde občané poukazují na nedostatečné nebo 

nevhodné veřejné osvětlení. 

A.1.2.6.2   Zdroje 

 Vyjádření Městského ředitelství policie Plzeň 
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A.1.3     Enviromentální analýza 
 

Enviromentální analýza je zaměřena na aspekty nahlížení na soustavu veřejného osvětlení z hlediska 

interakce s veřejnými prostranstvími a městskou zástavbou. 

Poukazuje na souvislosti s efektivním využitím vyzařovaného světla, na možnost vzniku rušivého světla a 

na některé dopady na životní prostředí. 

A.1.3.1  Úvod 
 

Veřejné osvětlení je jedním z prvků, které ovlivňují vzhled veřejných prostorů měst a obcí. Jsou to vlivy 
na noční prostředí a nepřímo také vlivy na prostředí v denních hodinách. Vliv veřejného osvětlení (dále 
též VO) není omezován pouze na jeho světelné působení na osvětlované plochy. Ve dne je prostředí 
dotvářeno také tvarem svítidel.  

Z pohledu ekologického jsou zvažovány různé aspekty. Například volba svítidla pro veřejné osvětlení 
podle jeho clonění. Svítidlo plně cloněné vyzařuje světelný tok pouze do dolního poloprostoru (při 
vodorovné instalaci). Svítidlo bez clonění svítí všude kolem dokola. S rostoucím cloněním svítidla často 
klesá jeho účinnost, resp. činitel využití. To znamená, že při návrzích osvětlovacích soustav může 
docházet k nárůstu příkonu osvětlovací soustavy. To se projeví buď navýšením příkonu jednotlivých 
svítidel, nebo nárůstu jejich počtu a v každém případě tak vzroste příkon soustavy svítidel. Z porovnání 
vzorových výpočtů svítidel „plně“ cloněných se svítidly s mírným vyzařováním (v řádu procent) do 
horního poloprostoru vyplývá, že nárůst příkonu je od 5 do 35 % [14]. To podle typu komunikace a 
geometrických poměrů.  

Proto je také v [11] i [1] uvedeno, že jakákoliv necertifikovaná úprava svítidla, jehož cílem je snížit 
vyzařování nebo charakter rušivého světla, nesmí být na úkor celkové energetické účinnosti zařízení, pro 
něž je určeno. Analogicky totéž platí i pro osvětlovací soustavy.  

Z ekonomického pohledu se pak při posouzení zátěže obecního rozpočtu při použití plně cloněných 
svítidel projeví nejen nárůst investičních prostředků, ale také navýšení provozních nákladů – jak v podobě 
spotřeby elektrické energie, tak i údržby rozsáhlejších osvětlovacích soustav. Nutno dodat, že s nástupem 
používání svítidel s LED je třeba ještě pečlivěji taková ekonomická hodnocení zpracovávat, a to vzhledem 
k rozmanitosti nabízených typů a vzhledem k tomu, že stejná čísla u různých výrobců mohou 
představovat různé hodnoty. 
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Noční pohled na centrum města Plzeň 

 

Je pochopitelné, že rozsáhlejší osvětlovací soustavy mají díky náročnější výrobě, dopravě a instalaci také 
větší dopad zátěže životního prostředí. Příkladně osvětlovací stožár, který váží 63 kg (výška 8 m). Podle 
různých zdrojů (je závislé i na státu, ve kterém je vyroben) je při výrobě produkováno různé množství 
CO2. Podle Ocelářské unie (www.ocelarskaunie.cz) to je 1,328 tun na tunu oceli (tekutý kov). Při dalším 
zpracování se samozřejmě vyprodukuje další množství kysličníku uhličitého. Každý jeden uspořený stožár 
tak v důsledku znamená, že se vyprodukuje přibližně o 90 kg CO2 méně. 

Osvětlovací soustavy ovlivňují životní prostředí také tím, že jsou spotřebičem elektrické energie. Ta se 
musí vyrobit a přenést po VN a NN vedeních až do místa spotřeby. Přitom pochopitelně dochází k další 
zátěži životního prostředí. 

Podle ČSN 36 0455 je nezbytné při návrhu osvětlovacích soustav z environmentálního pohledu brát 
v úvahu všechny vlivy. 

 

A.1.3.2  Světlo vyzářené mimo osvětlovaný prostor  
 

Světelný tok vyzářený ze svítidla dopadá nejen na osvětlovanou plochu (srovnávací rovinu), ale i mimo ni. 
Do určité míry to může být žádoucí. Například při návrhu osvětlení komunikace je normou požadováno 
také osvětlení okolí pozemní komunikace. Osvětlení omezené pouze na jízdní pás neumožňuje 
dostatečně dobře vnímat bezprostřední okolí, ani účastníky, kteří se pohybují po okraji pozemní 
komunikace. Řidič musí být informován nejen o dění na vlastní vozovce, ale i v jejím okolí. Musí s 
předstihem vidět, že se například nějaký chodec chystá vstoupit do vozovky. Kdyby jej řidič včas 
nezaznamenal, tak by již bylo pozdě v okamžiku, kdy by mu dotyčný vstoupili do cesty. Nestačil by 
dostatečně včas a správně reagovat. Proto je v normách pro osvětlování definováno a předepsáno 
osvětlení okolí pozemní komunikace. 
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Podobně důležité je osvětlení okolí také jiných v případech. Pokud bude okraj osvětlované plochy 
(příkladně parkoviště) ostře ohraničen, tak temná místa mohou skýtat prostor pro nenechavce nebo jiné 
živly. Byť v mnoha případech takové situace normy výslovně neřeší, je vhodné, aby byl přiměřeně 
osvětlen také pás kolem osvětlovaného prostoru. 

Světlo, které je vyzářeno mimo osvětlovaný prostor rozšířený o pás osvětleného okolí je světlo nežádoucí, 
rušivé. 

Rušivým může být také světlo odražené. Světlo vystupující ze svítidla dopadá na plochy v okolí a od nich 
se odráží. A to jak do horního poloprostoru, tak i do dolního. Není zcela správné považovat za závažnou 
pouze složku emitovanou do horního poloprostoru. Často se projeví nežádoucím způsobem právě složka 
vyzářená směrem do dolního poloprostoru. Tam může například nadměrně pronikat do oken okolních 
budov, dopadat do oblastí s citlivou faunou nebo florou. Nadhodnocení složky směřující k obloze je 
pravděpodobně důsledkem toho, že v řadách ekologických aktivistů byla do nedávna většina 
zúčastněných ze zájmové skupiny hvězdářů. Světlo směřující do horního poloprostoru je snadným terčem 
i z důvodu, že je vidět nad městy již z velké dálky, a tak se snadněji prezentuje jako světlo „škodlivé“. 

Světlo, které je vyzářeno do horního poloprostoru je často považováno za jednoznačně škodlivé. Jak již 
bylo řečeno, není to však vždy pravda. V řadě případů je zapotřebí směrovat světlo i nad vodorovnou 
rovinu. Nejčastěji taková situace nastává v případě, kdy je žádoucí osvětlit fasády historických budov, 
jiných i nehistorických budov v centrech měst, budovy architektonicky zajímavé, nebo významné z 
nějakého jiného důvodu. A nejen budovy. Je známý případ mostu, který byl oproti původnímu záměru 
osvětlen – na žádost ochránců přírody. Světlo zajistilo, že nedocházelo ke střetu ptactva s konstrukcí 
mostu [15]. 

V souvislosti s osvětlením zmíněného mostu (most přes Odru na dálnici D47 – obr. 1) je zajímavé 
poznamenat, že navrhovaná osvětlenost 2 luxy byla konzultována s nezávislým odborníkem z oboru 
ornitologie, který prohlásil (citace z [15]): „…žádná naše právní norma neřeší vztah ptáků a světla. 
Většina ptáků v noci spí a pouze při vyplašení může dojít ke kolizi. Nočním ptákům světlo nevadí. K 
určitým problémům může dojít pouze na velkých, popř. neonových reklamách v době jarního tahu“. 

 

 
Obr. 1 – Most přes Odru na D47 (www.asb-portal.cz) 

 

http://www.asb-portal.cz/
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Bohužel, striktní požadavek ekologických skupin, aby svítivost ve vodorovném směru (a nad něj) byla 
nulová a světelný tok vyzářený do horního poloprostoru byl tedy nulový, je po léta šířeným omylem. 
Celkem překvapivě se tato chyba objevuje i v pracích světelných techniků.  

Jakékoliv omezení vyzařovaní je provázeno snížením účinnosti svítidla, resp. zhoršením činitele využití. V 
důsledku toho je zapotřebí použít svítidla s větším světelným tokem, nebo jejich větší počet. Lze pak 
odvodit, že v případě použití hodně cloněných svítidel s vyšším světelným tokem pravděpodobně bude 
větší množství světla dopadat do nevhodných míst v dolním poloprostoru. To je prvý důvod, proč je 
nezbytné zvážit vhodnost použití příliš cloněných svítidel. 

Pokud jde o horní poloprostor, není do něj v případě „plně“ cloněných svítidel přímo vyzářený žádný 
světelný tok. Světlo se však odráží od terénu a v mnoha případech pak nastává, že množství světla 
odraženého k obloze je pro soustavu s „plně“ cloněnými svítidly větší než množství světla, které na 
oblohu vyzáří osvětlovací soustava, jejíž svítidla vyzařují určitou část světelného toku na oblohu přímo. To 
z důvodů již uvedených (horší činitel využití „plně“ cloněných svítidel). Vzhledem k optimálnímu 
zpracování světelného toku je v některých případech součet přímé a nepřímé složky menší než odražená 
složka svítidel „plně“ cloněných. 

V současné době, kdy začínají převažovat svítidla využívající světelné diody (LED), se zdá polemika 
clonění svítidel a směrování světelného toku jako zbytečná. Drtivá většina svítidel vyzařuje pouze do 
dolního poloprostoru. Je to však dáno nedostatečně dlouhým vývojem svítidel pro světelné diody. Po 
prvotním nadšení je očekávána doba, kdy se opět budou vyvíjet svítidla využívající reflektory, první se již 
na trhu objevují (obr. 2 vlevo). Další technikou zpracování světelného toku jsou objemné čočky 
z plastových nebo skleněných materiálů, které se využívají u tzv. COB čipů (obr. 2 vpravo). Taková svítidla 
mohou vyzařovat určité (byť malé) množství světla do horního poloprostoru a mohou tím pádem být 
vyloučena z některých projektů, kde se požaduje nulová světelná svítivost pro 90° a větší úhel. 

 

   
Obr. 2 – LED svítidlo s reflektorem a COB čipem 

Poznámka: COB čip je tvořen vysokým počtem jednotlivých světelných diod (desítky až stovky) 
koncentrovaných na keramickém plošném spoji a pokrytých vrstvou luminoforu. 

 

A.1.3.3  Plzeň – světlo vyzářené mimo osvětlovaný prostor – stávající stav 
 

Na území města Plzně se objevují všechny obvyklé typy osvětlovacích soustav VO. Hlavní ulice a průtahy 
městem (místní rychlostní a sběrné) jsou osvětleny v naprosté většině svítidly s vypouklou mísou 
(difuzorem) osazenými vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Tak je dosaženo optimálních světelných 
výkonů nezbytných pro dosažení požadované úrovně a kvality osvětlení.  
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Obr. 3 – Osvětlení hlavních ulic (Google) 

 

Vliv na životní prostředí je minimalizován. Svítidla sice vyzařují určité množství světla do horního 
poloprostoru, resp. i mimo osvětlovaný prostor (případně i mimo okolí), avšak v přijatelné míře (Obr. 3).   

V oblastech s vyšší zástavbou (centrum města nebo jednotlivých čtvrtí) světlo přímo vyzařované do 
horního poloprostoru dopadá na fasády okolostojících domů a není tedy přímo vyzářeno k obloze. 
Významně se tak snižuje složka nežádoucího světla směřujícího vzhůru. 

Ostatní ulice v běžné zástavbě (místní obslužné) jsou osvětlovány podobně jako místní komunikace 
rychlostní a obslužné. I zde jsou použity především svítidla s výbojovými světelnými zdroji uzavřené 
vypouklou mísou. V řadě případů se využívá svítidel umístěných na převěs, která nepotřebují stožáry. Viz 
obr. 4. U svítidel na převěs však nastává problém s právy vlastníků objektů, které nejsou v majetku 
Města. Vliv těchto osvětlovacích soustav na míru rušivého světla podobný jako je tomu v případě 
rychlostních a sběrných komunikací. S tím rozdílem, že v tomto případě je častější situace, kdy 
komunikace prochází mezi dostatečně vysokou zástavbou (vyšší, než výška umístění svítidel). 

 

  

Obr. 4 – Osvětlení ulic – místních obslužných (Google) 

 

Ostatní ulice v historickém centru (místní obslužné) od předešlých místních obslužných komunikací se liší 
tím, že je žádoucí, aby svítidla vyzařovala dostatečné množství světla do horního poloprostoru. Tak se 
nasvětlí historická průčelí, která dotváří charakter historického centra města (Obr. 5 vlevo). Pokud by 
světlo do horního poloprostoru nebylo vyzářeno, tak by nastala situace naznačená na obr. 5 vpravo.  
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Obr. 5 – Osvětlení ulic – historické centrum (Google) 

 

I zde platí, že světlo emitované do horního poloprostoru dopadá na fasádu, nikoliv přímo vzhůru na 
oblohu a rušivý element je minimalizován. 

Ostatní ulice v rezidenčních čtvrtích (místní obslužné) jsou osvětleny podobně jako jiné místní obslužné 
komunikace, avšak zde je kladen důraz na estetické působení osvětlovacích soustav, které přispívají k 
intimnějšímu charakteru těchto částí města. Vhodná jsou proto tzv. svítidla parková (obr. 6). 

 

 

Obr. 6 – Osvětlení ulic – rezidenční čtvrti (Google) 

 

Zde samozřejmě již dochází k určitému nárůstu množství světla vyzářeného k obloze. Protože se však 
jedná o prostory s nižšími nároky na osvětlení (často třídy osvětlení skupiny P) a světelné zdroje mají nižší 
světelný výkon, tak lze tento způsob řešení osvětlení považovat za přijatelný. V řadě případů jsou použity, 
nebo lze použít, clony směrující světlo do dolního poloprostoru. Dále jsou tyto komunikace často 
lemovány vzrostlou zelení, která omezuje vyzářené světlo. Kromě toho se svítidla s nižším světelným 
tokem neposuzují tak přísně (viz [1, 11]). 

Parky a prostory obdobného charakteru (místní komunikace IV. třídy). Charakter těchto prostor je 
podobný jako rezidenční čtvrti s tím rozdílem, že je zde vyloučen provoz motorových vozidel. Nebo 
alespoň silně omezen. Požadavky na osvětlení jsou dány třídou osvětlení skupiny P. Nízké požadavky 
umožňují osvětlení pomocí svítidel s nižším světelným tokem. Není kritická rovnoměrnost osvětlení. 
Oproti pozemním komunikacím pro motorovou dopravu je požadavek na rovnoměrnost až poloviční. 



 
 

 

 
DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO 
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 
A Základní plán veřejného osvětlení – A.1 Analytická část Strana 123 (celkem 152) 
 

Důležité je rozpoznání obličejů potkávaných chodců. To především z hlediska bezpečnosti. Toho se 
dosahuje svítidly s výraznější vodorovnou složkou charakteru vyzařování světla. Příklad je na obr. 7. 

 

 

Obr. 7 – Osvětlení – parky, pěší zóny (Google) 

 

Méně příznivý environmentální vliv takového osvětlení je otupen použitím svítidel s menším světelným 
tokem, zastíněním vyzařování mimo komunikaci nízkou i vzrostlou zelení. V důsledku toho není vliv na 
okolí tak významný.  

 

Světlo vyzářené mimo osvětlovaný prostor – Závěr: 

 

V Plzni jsou stávající osvětlovací soustavy v základu vyhovující z pohledu omezení světla obecně 
vyzářeného mimo osvětlovací prostor.  

 

Na komunikacích s vysokou hustotou dopravy, jako jsou místní rychlostní a sběrné komunikace, jsou 
použita svítidla s mírným příspěvkem do horního poloprostoru. Protože se jedná vesměs o kvalitní 
svítidla, tak jejich nežádoucí působení na okolí je minimalizováno. Podobně je tomu i u obslužných 
komunikací.  

 

V historickém centru, rezidenčních čtvrtích, parcích a podobných prostorách jsou použita svítidla s vyšším 
podílem světelného toku do horního poloprostoru. Důvody jsou uvedeny v předešlém textu. Přesto lze 
považovat svítidla použitá v uvedených lokalitách za vhodná a jen minimálně navyšující nežádoucí účinky 
světla. Je však třeba přistupovat k řešení osvětlovacích soustav komplexně. Nemálo důležitý je také 
vzhled osvětlovacích soustav a osvětlovaného prostředí. Je zcela nepřijatelné, aby byl striktně omezován 
světelný tok do horního poloprostoru. Dopady jsou zjevné z příkladu na obr. 5. 

 

Osvětlovací soustavy VO v Plzni jsou v současné době dobře řešené z pohledu omezení vyzařovaného 
světla mimo osvětlovaný prostor. 
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A.1.3.4  Kritéria posouzení osvětlovacích soustav  
 

V současné době jsou rušivé účinky světla řešeny v několika technických normách a jiných předpisech 
[1,2,3,10,11,16]. V dalším textu jsou uvedena jednotlivá kritéria s patřičným komentářem. V [10] jsou 
uvedena environmentální kritéria.  

Požadavky jsou přehledně shrnuty do následující tabulky 1: 

Tabulka 1 – Přípustné maximum rušivého světla ve venkovních osvětlovacích soustavách 

Zóna 
prostředí 

Světlo na objektech 

Ev 

lx 

Svítivost svítidla 

I 

cd 

Podíl horního 
toku 

RUL 

% 

Jas 

Lb 

cd∙m–2 

fasády 
budov 

Ls 

cd∙m–2 

Znaky 
informační 
a reklamní 

mimo 
noční klid 

v době 
nočního 

klidu 

mimo noční 
klid 

v době 
nočního 

klidu 

E1 2 0 2 500 0 0 0 50 

E2 5 1 7 500 500 5 5 400 

E3 10 2 10 000 1 000 15 10 800 

E4 25 5 25 000 2 500 25 25 1 000 

 

E1 představuje velmi tmavé oblasti jako národní parky a chráněná území; astronomické 

observatoře mezinárodního a celonárodního významu (v ČR to je Ondřejov a Kleť); 

E2 představuje oblasti s velmi malým jasem jako průmyslové a obytné venkovské oblasti;  

E3 představuje středně světlé oblasti jako průmyslová a obytná předměstí;  

E4 představuje velmi světlé oblasti jako městská centra a obchodní zóny;  

 
 

Ev je největší hodnota svislé (vertikální) osvětlenosti na objektech v luxech,  

I svítivost každého zdroje světla v potenciálně rušivém směru,  

RUL poměrná část světelného toku svítidla (svítidel) vyzařovaného nad horizont v jeho 

(jejich) pracovní poloze a umístění, udává se v %, 

Lb největší průměrný jas fasády budovy v cd∙m-2,  

Ls největší průměrný jas značek (reklamních tabulí) v cd∙m-2. 

 
Vzhledem ke geografii ČR je velikost zóny 1 km od hranice kritického objektu. Tato vzdálenost se dále 
nezvyšuje. V zastavěné části je možné tuto zónu omezit. Je zřejmé, že ve větších městech by se tak zónou 
E4 stalo celé, protože vzdálenost mezi obchodními zónami může být do 2 km. Je poměrně zarážející, že 
některé požadavky, které jsou ve zmíněných materiálech uvedeny, jsou nepodložené, dokonce mohou 
vyvolat vyšší nežádoucí účinky než v případě jejich nerespektování. To je také uvedeno na pravou míru v 
[1] a v následujícím textu. 
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A.1.3.5  Světlo na objektech 
 

Označení je poněkud nepřesné. Je celkem lhostejné jak moc nebo málo bude osvětleno průčelí objektu. 
To je řešeno v posledním parametru „Jas“. Důležité je však rušení světlem pronikajícím do interiéru, tedy 
světlo dopadající na okna. Posuzuje se svislá osvětlenost na jednotlivých oknech obytných místností. V 
případě kancelářských a podobných objektů bez pobytu osob v nočních hodinách se tato veličina 
neposuzuje. 

Definice – svislá osvětlenost okna je normálová osvětlenost svislé plochy vnějšího zasklení v místě středu 
okenního otvoru.  

 

Pochopitelně, objekt je obvykle osvětlován nejen posuzovanou osvětlovací soustavou, ale také dalšími 
zdroji světla v okolí. Pak je nezbytné posoudit každý zdroj nežádoucího světla zvlášť. To v případě, že 
výsledná hodnota je vyšší než přípustná. Je absurdní, aby nějaký zdroj světla osvětloval okno v zóně E4 
na hodnotu 24,9 lx a proto nebylo možné realizovat rozumným způsobem soustavu veřejného osvětlení, 
protože dosažení hodnoty 0,1 lx je vyloučené. V takové situaci je nezbytné zpracovat rozbor příspěvků 
jednotlivých zdrojů rušivého světla a hledat východisko. Řešení takové situace vyžaduje individuální 
přístup ke každé situaci. 

Podle [10] tam, kde se neuplatňuje noční omezení, nesmí být větší hodnoty překročeny a menší se mají 
upřednostňovat.  

Požadavek na nulové hodnoty v době nočního klidu znamenají de facto vypnutí osvětlovací soustavy, 
nebo alespoň její části. To se v mnoha případech dá považovat za nerozumné, protože se tím ohrozí 
bezpečnost dopravy i bezpečnost obecně. Je tedy nezbytné zvážit, zda takové omezení má smysl. Často je 
požadováno, aby osvětlenost na oknech byla ve večerních hodinách 2 luxy, v době nočního klidu pouze 1 
lux [17]. To je prakticky vyloučené. I v oblastech E3, resp. E4 jsou hodnoty požadované normou (25 lx, 
resp. 5 lx) velmi obtížně splnitelné.  

V oblasti s astronomickými aktivitami to nezbytné může být. Ne vždy jsou podmínky pro pozorování 
přijatelné, ne vždy k pozorování vůbec dojde i za příznivých povětrnostních podmínek. Takové případy je 
třeba řešit individuálně, a především s vysokou dávkou vzájemné tolerance. Podobným řešením je 
například to, že na hvězdárně na pražském Petříně je k dispozici vypínač od nejbližších dvou svítidel 
veřejného osvětlení. Měření, které je k dispozici, ukázalo, že tato dvě svítidla způsobují více jak 95 % 
nežádoucí záře oblohy.  

 

Jiným příkladem je analýza plánovaného osvětlení části sjezdovky na Kleti. Ukázalo se, že ke střetu zájmů 
lyžařů a astronomů dochází maximálně 40 hodin v roce. Ze strany investora padla nabídka právně 
přizpůsobit provoz sjezdovky případným potřebám v době pozorování oblohy. Je třeba poznamenat, že 
sjezdovka měla být na severní stráni hory, hluboko pod jejím vrcholkem (hvězdárna je na jižní stráni, 
rovněž pod vrcholkem). 

 

A.1.3.6  Plzeň – světlo na objektech 
 
V současné době je v Plzni situace obdobná jako v jiných městech. Díky tomu, že se však používají 
poměrně kvalitní svítidla s dobrou charakteristikou vyzařování, tak případy extrémně osvětlených objektů 
(oken) je přiměřené množství.  
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Kritické jsou případy, kdy je svítidlo na vyšším stožáru a blízko oknům obytných budov. Takové situace 
bude nutné řešit použitím svítidel cloněných ve směru k fasádě. V krajním případě se nepříznivé 
působení osvětlovací soustavy dá odstranit použitím žaluzií v oknech dotčeného objektu. Takové mezní 
řešení je v některých městech používáno.  

Jiným příkladem je osvětlení v historickém centru, kde jsou použita svítidla evokující historické lucerny. 
Taková svítidla, jak již bylo uvedeno, do historických oblastí patří. Tam je pochopitelně světlo na 
objektech vyšší (obr. 8). V případě, že by bylo narušeno soukromí osob žijících v přilehlých bytových 
domech, tak je nutné postupovat, jak již bylo uvedeno. Použitím clon nebo příspěvkem na pořízení 
žaluzií. V současné domě nám není známo, že by někde taková kritická situace nastala. 

 

 
Obr. 8 – Osvětlení historického centra (Plzeňský deník) 

 

A.1.3.7  Svítivost svítidla 
Požadavek na omezení svítivosti v potenciálně rušivém směru je zcela pochybný údaj. Rozhodující je 
působení na pozorovatele. Tak například zdroj světla s malou svítivostí a vzdáleností vyvolá mnohem 
větší nepříznivý počitek než mnohem silnější zdroj světla ve velké vzdálenosti. 

Pro ilustraci zdroj se svítivostí 100 cd ve vzdálenosti jednoho metru vyvolá osvětlenost 100 lx. Zdroj se 
svítivostí stokrát větší (10 000 cd) umístěný 100 m od kritického místa vyvolá osvětlenost pouhého 
jednoho luxu. Protože nepříznivé působení (například oslnění) je úměrné osvětlenosti, je zřejmé, že 
vzdálený silný zdroj má vliv stokrát menší. Měsíc v úplňku má svítivost 3,5 až 4,5 ×1016 cd. Přesto je jeho 
vliv přijatelný (ve skutečností má svítivost ještě vyšší, protože se část světla utlumí průchodem 
atmosférou). Hvězdy nejsou často vůbec pozorovatelné, přestože mají svítivost mnohonásobně vyšší než 
Měsíc. 

Z uvedeného vyplývá nevhodnost kritéria svítivosti. Také proto se poslední dobou objevují práce, které 
toto kritérium doplňují ještě údajem o vzdálenosti a velikosti zdroje světla. Takové hodnocení se 
přibližuje realitě, do určité míry je kritériem míry oslnění. Protože se však jedná o kritérium, které není 
zatím zavedeno v normách, tak je ani nelze přijmout jako měřítko pro hodnocení osvětlovacích soustav 
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veřejného osvětlení. Ostatně, v současné době se zpracovává revize normy [1], ve které bude požadavek 
na omezení svítivosti vypuštěn. Nadále se s ním tedy bude pracovat v případě soustav pro osvětlování 
venkovních pracovišť nebo sportovišť, kde tento parametr přetrvává. 

A.1.3.8  Plzeň – svítivost svítidla 
 

Jak bylo uvedeno, jedná se v případě veřejného osvětlení o irelevantní požadavek.  

V případě, že v nějakém případě bude zdroj osvětlení rušivě působit v nějakém místě, pak lze jeho vliv 
vyhodnotit pomocí kritéria světla na objektu.  

Kritickým místem může být například kopule hvězdárny, kde je jakékoliv vnější světlo nežádoucí. Žel, v 
Plzni žádná hvězdárna není. Existuje sice jako instituce Hvězdárna a planetárium Plzeň, avšak 
nedisponuje objektem observatoře.  

 

Obr. 9 – Hvězdárna a planetárium Plzeň (Google) 

Zde lze poznamenat, že pro případnou pozorovatelnu by bylo třeba hledat příhodné místo mimo město 
Plzeň, lépe ve vzdálenější lokalitě. V jiném případě není možné zajistit přijatelné pozorovací podmínky. 
Pozorovací podmínky není v současnosti reálné výrazně vylepšit.  

Zvýšenou záři oblohy nemá na svědomí jen veřejné osvětlení, to se na onom navýšení podílí nejvýše 
třetinou. Dalšími zdroji jsou průmyslové závody, obchodní centra, sportoviště (obr. 10), reklamy, okna 
osvětlených místností apod.  

 

 
Obr. 10 – Fotbalový stadion Plzeň (VencaL) 
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A.1.3.9  Podíl horního toku 
Údaje v [10] lze přijmout pouze v případě osvětlení venkovních pracovišť. Ale i tam v případě pozemních 
komunikací je platný soubor norem pro veřejné osvětlení, tedy požadavky uvedené v [1], které vycházejí 
z [11]. 

 

Tabulka 2 – Maximální přípustná horní účinnost svítidla v návrhové poloze (ULOR) 

Třída osvětlení Světelný tok zdroje  (klm) ULOR (%) 

M1 až M6 libovolný 3 

C0 až C5 

P1 až P6 

12 ≤  5 

8,5 ≤ < 12 10 

3,3 ≤ < 8,5 15 

<3,3 20 

 

Přísnější požadavek je kladen v místech, kde je ve společenském zájmu důležité omezit množství světla 
emitovaného do nočního prostředí. Tam se připouští maximální horní účinnost svítidla v návrhové poloze 
u všech silničních tříd a světelných výkonů nejvýše 1 %. Takové oblasti se v Plzni nevyskytují. 

 

Hodnoty uvedené v tabulce 2 lze překročit jen v odůvodněných případech. Například tam, kde je to 
žádoucí z urbanistického nebo architektonického hlediska. Rovněž to je možné v případech, kdy jde o 
osvětlovací soustavy, které slouží současně k osvětlení pozemní komunikace i přilehlých objektů. 
Například osvětlení náměstí nebo ulic historického centra města. Konečně nedodržet požadované 
hodnoty lze v případě, že se prokáže, že jejich nedodržení vede ke snížení zátěže nočního prostředí 
umělým světlem. Takové případy skutečně mohou nastat. Čím více je svítidlo cloněné, tím nižší je jeho 
činitel využití, pak osvětlovací soustava s takovými svítidly může být oproti méně cloněné 
naddimenzována. Pak je celkem pochopitelně i množství nežádoucího světla vyšší. 

 

Poznámka: Horní účinnost svítidla ULOR se vztahuje se světelnému toku zdroje (zdrojů), zatímco podíl 
horního toku RUL je vztažen ke světelnému toku svítidla. To znamená, že hodnota ULOR je nižší 
než hodnota RUL. Například svítidlo s účinností 60 %, které je osazeno světelným zdrojem 1000 lm 
a do horního prostoru emituje 50 lm má hodnotu ULOR = 50/1000 × 100 = 5 % a RUL = 
50/(1000×0,6) × 100 = 8,3 %.  Svítidlo podle [10] splňuje požadavek pro environmentální třídu 
E3, resp. E4, ale podle [1, 11] je nepřijatelné pro komunikace třídy osvětlení skupiny M. 
Požadavky [1] jsou tedy přísnější oproti [10]. 

 

A.1.3.10  Plzeň – Podíl horního toku  
V Plzni se vesměs používají svítidla pro osvětlování pozemních komunikací, která mají malá světelný tok 
vyzařovaný do horního poloprostoru. Obě hodnoty, tedy horní účinnost svítidla i podíl horního toku je u 
většiny z nich pod hodnotou 1 %. Jsou to tedy svítidla z hlediska environmentálního naprosto vyhovující.  
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V historických částech Plzně se používají svítidla parafrázující (plynové) lucerny. Ta pochopitelně vyzařují 
část světla do horního poloprostoru, což je v tomto případě žádoucí. Nadměrné množství je eliminováno 
pomocí clon přesměrujících světlo do dolního poloprostoru. 

 

 

Obr. 11 – Lucerny v centu města Plzeň – v okně je zjevně obyvatel, který může být ovlivněn světlem 
vyzařovaným do horního poloprostoru (Google) 

 

A.1.3.11  Jas na objektech 
 

Posuzování jasů na objektech se problematiky veřejného osvětlení dotýká spíše okrajové. Budovy 
historické, nebo nějakým způsobem významné, se osvětlují samostatným osvětlovacími soustavami, 
které primárně neslouží k osvětlování pozemních komunikací.  

 

Proto se jas vyhodnocuje podle tabulky 1 převzaté z [10]. V publikaci [17] jsou požadováno extrémně 
nízké jasy 1, výjimečně 2 cd.m-2, což jsou s největší pravděpodobností hodnoty zcela nereálné. Hodnota 
jasu 1 cd.m-2 odpovídá požadavku na komunikaci třídy osvětlení M3. Objekt stojící u takové vozovky bude 
mít řádově jas podobný, tedy by jeho osvětlení nebylo nikterak zdůrazňující.  

 

Přitom příspěvek slavnostního osvětlení není zas tak vysoký. Obvykle se jedná o tzv. lambertovské plochy, 
které rozptylují světlo rovnoměrně všemi směry. Příkladně na objekt s povrchem s hodnotou činitele 
odrazu 0,35 (obvyklá hodnota) osvětlený na jas 5 cd.m-2, dopadá na 1 m2, světelný tok 45 lm. Polovina se 
odráží do horního poloprostoru. Protože v okolí jsou jistě nějaké stínící překážky, tak to nebude celá 
polovina, ale o něco méně. Například 20 lm. Kdyby se takto osvětlila plzeňská Velká synagoga s plochou 
průčelí (velmi hrubě) 120 m2, tak by k obloze odrazila cca 2 400 lm. To je asi tolik, kolik vyzáří čtyři 
lucerny osazené světelným tokem 3 000 lm. Směšně málo na to, jak ohromná synagoga je.  
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Obr. 12 – Velká synagoga Plzeň (Norbert Aepli) 

 

Smyslem předešlého odstavce bylo ukázat, že osvětlování památek není až takový zlořád, za jaký je někdy 
pokládán. Samozřejmě, je nezbytné, aby byly použity kvalitní světlomety a kvalitní řešení, které 
minimalizuje množství světelného toku směrovaného mimo osvětlovaný objekt.  

A.1.3.12  Plzeň – Jas na objektech 
V Plzni se nacházejí objekty osvětlované úmyslně soustavou slavnostního osvětlení pomocí samostatných 
světlometů. Mezi takové budovy patří Velké divadlo, Muzeum, chrám sv. Bartoloměje, Masné krámy a 
řada dalších. Patří sem i památníky, například generálu Pattonovi, nebo památník Díky Ameriko (obr. 13). 

 

 

Obr. 13 – Památník Díky Ameriko (Imont) 
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Pro úmyslně osvětlené objekty platí, že jejich nežádoucí vliv na noční prostředí je prakticky zanedbatelný 
oproti ostatním zdrojům rušivého světla. A to platí i pro objekty osvětlované zemními svítidly, jako je 
tomu u chrámu sv. Bartoloměje nebo památníku generálu Pattonovi.  

V případě, že se objekty osvětlují jakoby mimochodem, tedy svítidly sloužícími primárně k osvětlování 
pozemních komunikaci (ul. B. Smetany, nám. Republiky a další), tam dochází ke zvýšení podílu světla do 
horního poloprostoru. Nežádoucí účinky jsou převáženy estetickým působením osvětleného města. Viz 
obr. 5.  
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A.1.4     Provozní analýza 
 

A.1.3.1  Úvod 
Provozní analýza se zabývá současným stavem veřejného osvětlení v kontextu existujících a 

připravovaných projektů v koncepci „Smart city“.  

Analýza dále popisuje možnosti ovládání a řízení veřejného osvětlení, souvislosti bezpečného provozu 

nosných konstrukcí veřejného osvětlení s jednotlivými fázemi výstavby a s požadavky na dodatečné 

využití těchto konstrukcí k dalším účelům. 

A.1.3.2  Zapojení města Plzeň do koncepce „Smart city“ 
 

A.1.3.2.1   Smart City Plzeň 

 

Smart City (dále též SC) je v posledních letech stále častěji zmiňovaný pojem. Toto slovní spojení je 

dáváno do souvislostí takřka se všemi oblastmi života a chodu měst a obcí. Také město Plzeň není 

pozadu. A tak vzniká řada projektů přímo pod záštitou města, ale také pod záštitou organizací 

hospodařících na území města a městem spravovaných.  

Jako příklad lze uvést: “Koncept Smart City Plzeň”. Budeme-li citovat, jde o soubor chytrých a moderních 

řešení, s jejichž pomocí se snaží město Plzeň zpříjemňovat a zlepšovat život svých občanů, ale i 

návštěvníků. Některé “technické vymoženosti” jsou již aplikovány a fungují, jiné jsou zaváděny do praxe a 

na přípravě řady dalších pracují skupiny odborníků z různých oborů. Tento koncept vytvořený a 

spravovaný Správou informačních technologií města Plzeň (dále též SITMP) chápe dlouhodobý projekt 

Smart City zejména jako příležitost pro zlepšení kvality života obyvatel Plzně prostřednictvím efektivního 

využívání moderních informačních technologií a důrazu na vzdělávání, a to při současném respektování 

pravidel udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. To vše pomocí rozšíření a propojení IT 

technologií. 

Počátkem roku 2017 zprovoznila SITMP společně s partnery komunikační síť IoT na otevřené platformě 

LoRaWAN v nelicencovaném pásmu 868 MHz. Jedná se o bezdrátovou síť založenou na LPWAN (Low 

Power Wide Area Network) technologii, která umožňuje jednoduchou a energeticky nenáročnou 

komunikaci s velkým dosahem. Pomocí této sítě lze zajistit připojení a komunikaci senzorových jednotek 

z lokalit, ve kterých není dostupná jiná vhodná přístupová technologie nebo napájení elektrickou energií, 

a následně umožnit zpracování dat zaslaných senzory. 

A.1.3.2.2   Kamery v MHD 

 

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) plánují nainstalovat postupně do svých autobusů, trolejbusů 

a tramvají kamery sledující dění uvnitř vozů. Cílem je zvýšit bezpečnost cestujících i zaměstnanců PMDP a 

působit tak zejména preventivně. Ve vozech bude vždy rozmístěno několik kamer (pravděpodobně 5 až 8 

kamer dle velikosti vozidla). Kamery budou lokálně nahrávat záznam na vnitřní SD kartu a nahrávky uloží 

na centrální městské úložiště vždy na konečné stanici, případně v depu, pomocí Wi-Fi připojení 

(napojeno na existující metropolitní optickou síť města) . Záznamy se tak z kamer dostanou na pult 
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městské policie většinou s nejdéle půlhodinovým zpožděním. Do budoucna se počítá s online přenosem 

dat (záznamů), takže bude možné zajistit přímé spojení například také s policií. 

A.1.3.2.3   Moje PMDP 

 

Cílem tohoto projektu je vytvořit aplikaci pro mobilní zařízení s iOS/Android, která cestujícím poskytne 

informace pro výběr vhodného spojení v rámci MHD. 

A.1.3.2.4   Dynamický dispečink PMDP 

 

Dynamický dispečink představuje nový dispečerský systém pro sledování, řízení a vyhodnocování veřejné 

dopravy a ostatních prostředků Plzeňských městských dopravních podniků. Cílem projektu bylo zvýšit 

atraktivitu, spolehlivost a přesnost veřejné dopravy, vybudovat moderní nezávislé dispečerské pracoviště, 

zajistit přenosy hlasu i dat v celém systému veřejné dopravy, vytvořit dobrý základ pro navazující systémy 

řízení Integrované dopravy Plzeňska a pro spolupráci se záchrannými složkami.  

 

Na I. etapu navazují další projekty:  

II. Preference na světelně řízených křižovatkách,  

III. Inteligentní zastávky,  

IV. Informační servis pro cestující ve vozidlech.  

 

Pracoviště Dynamického dispečinku je vybaveno pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Na zobrazovací stěně a pracovních stanicích sledují dispečeři v reálném čase GPS polohy vozidel, mají 

přehled o odchylkách od jízdního řádu a další informace o vozidlech. Kromě možnosti přímé hlasové 

komunikace s vozidly a cestujícími mají možnost odesílat na vozy textové zprávy, na dálku měnit 

informace na světelných panelech vozů, apod. Pro přenosy dat byla vybudována radiová síť nezávislá na 

provozu a výpadcích veřejných sítí. 

A.1.3.2.5   Inteligentní zastávky 

 

Jde o elektronický informační systém, který poskytuje cestujícím na zastávce aktuální textové a zvukové 

informace o dopravě. Panely zobrazují čísla linek, směr, čas do skutečného odjezdu nejbližších spojů a 

dále textové zprávy z dispečinku informující o změnách provozu. Časy předpokládaných odjezdů zasílá 

dispečink přímo po vlastní rádiové síti, zahrnují tedy aktuální zpoždění jednotlivých spojů. Při výlukách, 

uzavírkách, nehodách apod. budou panely zobrazovat informace o příčinách přerušení provozu, 

předpokládané době jeho obnovení, trasách náhradních spojů atd. Pro zobrazení se využívá technologie 

LED diod s řízením jasu, která má zaručit dobrý kontrast za všech světelných podmínek, a tím i čitelnost 

zobrazovaných textů. 

A.1.3.2.6   Smart VODÁRNA 
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Dalším příkladem rozvoje technologií SC je projekt Smart VODÁRNA, který se zabývá dálkovými odečty 

nové generace. Výhledově tento systém dálkových odečtů umožní občanům nejen sledování okamžité 

spotřeby vody, ale i sledování dlouhodobé spotřeby vody v průběhu daného časového období a v 

neposlední řadě možnost upozornění na zvýšenou spotřebu vody, a díky tomu i včasné odhalení úniku 

vody. 

 

A.1.3.2.7   Metropolitní Dispečink 

 

Spojujícím článkem všech výše uvedených studií a pilotních projektů by do budoucna měl být 

Metropolitní dispečink (dále též MeDi). Vizí projektu MeDi je vytvoření integrační platformy, ve které se 

budou sbíhat všechny informace relevantní k aktuální situaci v Plzni, a to zejména ty, které mohou 

ovlivnit aktuální či budoucí dopravní situaci ve městě a okolí. Informace budou buď přebírány z již 

existujících zdrojů (obvykle dispečinky zainteresovaných stran), nebo budou nově sbírány pomocí 

různých typů senzorů. 

Sebrané informace budou dále online vyhodnocovány, nestandardní situace detekovány a automaticky 

nebo po vyhodnocení dispečerem budou poskytnuty vrstvě aktorů. 

Dopravní situaci ve městě a okolí lze obecně ovlivňovat dvěma způsoby: informacemi a regulací. 

Základem fungování MeDi bude informování aktuálních a budoucích účastníků dopravy v Plzni a okolí o 

aktuální a predikované situaci tak, aby mohli učinit kvalifikované rozhodnutí o pro ně nejvhodnějším 

dopravním módu a konkrétní trase pro jejich cestu. Využití regulací (např. zákazy vjezdu v různých 

podobách, omezení rychlosti, zpoplatnění průjezdu a parkování) je druhou vrstvou, která je ale 

podmíněna jak legislativním omezením, tak politickým rozhodnutím. Nedílnou součástí funkce MeDi by 

pak mělo výt začlenění struktury VO a tím například zrychlení informací pro zásah údržby, lepší orientace 

a zrychlení dojezdů IZS. V neposlední řadě po dobudování možnosti dynamického VO aktuálně reagovat 

na potřeby úpravy intenzity osvětlení v problematických úsecích. 

Projekt MeDi uvažuje tři hlavní skupiny aktérů: 

 

 Producenti informací – producenti informací jsou existující zdroje informací skrze zapojené 

organizace a nově vybudované systémy (zejm. inteligentní počítače dopravy ITC/IPC). 

Významným producentem dopravních informací je JSDI, z tohoto důvodu je explicitně uveden. 

 Zpracovatelé informací – zpracovateli informací v projektu MeDi jsou tři entity: integrační 

platforma, PoliVisu a Analytický systém. Tito aktéři na základě dostupných informací vytváří 

informace nové. 

 Konzumenti informací – konzumenty informací lze dále rozdělit do dvou skupin: zařízení 

zobrazující informace (SSZ, ZPI/PDZ a C-ITS) a klíčoví uživatelé výstupů z projektu MeDi 

(Veřejnost, zapojené organizace, JSDI a e-commerce subjekty). 

 

Výsledkem projektu má být systém, který umožní proaktivně reagovat na mimořádné události mající vliv 

na dopravu na území města Plzeň a širšího okolí, o těchto mimořádných událostech informovat veřejnost 

a zapojené organizace, poskytovat podklady pro informovaná rozhodnutí, tato rozhodnutí navrhovat a 
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predikovat budoucí stav a následky mimořádných událostí. Rámcová architektura projektu je naznačena 

na Obr.1. 

 

Obr.1 Rámcová architektura projektu MeDi 

 

Projekt Městského dispečinku si klade za cíl: 

 rozšířit síť senzorů v Plzni o nové typy (zejm. ITC1 a IPC2, senzory kvality ovzduší), 

 efektivně rozmístit senzory po území města pro získání informací o dopravních tocích, 

 vytvořit potřebnou HW infrastrukturu pro přebírání dat z ostatních existujících systémů a pro 

sběr dat z nově nasazených senzorů, 

 vytvořit SW vrstvu pro detekci dopravní excesů, predikci stavu dopravy v následujících minutách 

a hodinách a návrh vhodných informačních opatření a nasazení regulací, 

 vytvoření sítě ZPI3 na území Plzně a okolí, 

 mobilní PDZ4, 

 zpřístupnění jak původních nezpracovaných informací, tak výsledků ze zpracování třetím 

stranám. 

 

A.1.3.3  Možnosti integrace veřejného osvětlení do systémů Smart City 
 

                                                           
1
 Intelligent Traffic Counter 

2
 Intelligent Parking Counter 

3
 Zařízení pro Provozní Informace 

4
 Proměnné Dopravní Značení 
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A.1.3.3.1   Všeobecný popis soustavy veřejného osvětlení 

 

Veřejné osvětlení je jednou z několika strategických municipálních aktiv, která přispívá k bezpečnému 

provozu na komunikacích, zvyšuje atraktivitu městského prostředí a přispívá k prevenci kriminality. Dá se 

říci, že veřejné osvětlení je jednou z páteřních infastruktur města. Současně je toto aktivum zdrojem 

poměrně vysokých energetických a servisních nákladů. Z tohoto důvodu je vždy důležité provádět 

optimalizaci nákladů na provoz veřejného osvětlení k intenzifikaci využití této soustavy. A nejen to. Síť VO 

je třeba koncipovat tak, aby bylo dosaženo nejen optimalizace provozu a nákladů, ale i zvýšení 

bezpečnosti občanů na celém území města. 

Soustava veřejného osvětlení (dále též VO) města Plzeň sestává  z 20 310 světelných míst (dále též SM), 

na kterých je instalováno 21 872 světelných bodů - svítidel (dále též SB). Dále je v rámci soustavy VO 

připojeno dalších 334 světelných míst jako slavnostní osvětlení. Každé světelné místo je na stožáru 

opatřeno trvanlivým štítkem s pětimístným číselným kódem. V současnosti je těchto štítků využíváno 

převážně k lokalizaci závady na osvětlení. Po plánovaném zapojení soustavy VO do celkového projektu 

“Smart City”  a po doplnění souřadnic umístění (GPS) k jednotlivým SM dle pasportu VO, tato 

identifikace místa umožní mimo jiné zpřehlednit orientaci v rámci celého integrovaného záchranného 

systému.  

 

A.1.3.3.2   Popis struktury a funkce světelných bodů (SB) 

 

Na svítidla instalovaná na území města Plzně lze nahlížet z několika úhlů pohledu. 

a) Podle využítí jejich světelně-technických vlastností a vzhledu. 

i) Uliční/technická/ svítidla určená k instalaci na stožáry 6 m a vyšší (na dřík, výložník, konzolu).  

ii) Uliční/technická/ svítidla na převěs určená k zavěšení na nosné lano. 

iii) Přechodová svítidla s asymetrickou charakteristikou vyzařování určená k přisvětlení přechodů 

pro chodce. 

iv) Sadová/dekorativní/ svítidla používaná k osvětlení chodníků, parků, veřejných prostranství a 

pěších zón. 

v) Historizující svítidla používaná k osvětlení oblastí památkových zón, historického centra a 

individuálně vybraných oblastí. 

b) Podle použitého světelného zdroje. 

i) Svítidla výbojková, která jsou v absolutní většině osazená vysokotlakými sodíkovými 

výbojkami výkonové řady 50 W až 250 W. V minoritním počtu případů jsou použity 

halogenidové a rtuťové výbojky, případně také zářivky. 

ii) Svítidla s LED, ta jsou od roku 2012 instalována v rámci “pilotních projektů”. Bližší specifikace 

optické části podléhá v současnosti režimu individuálního schvalování. Doporučené teploty 

chromatičnosti použitých zdrojů světla jsou 3000 K a 4000 K a index podání barev je 

požadován minimálně 70 % a vyšší. 

c) Podle použitého napájecího zdroje. 
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i) Svítidla s konvenčním předřadníkem. Většina starších svítidel je vyzbrojena tlumivkou (nebo 

nízkoztrátovou tlumivkou), z nichž některé jsou vybaveny přepínatelnou odbočkou, což 

umožňuje využít režim s regulací výkonu 50 % / 100 %. 

ii) Svítidla s elektronickým předřadníkem pro výbojkové zdroje. Nejčastěji se ve svítidlech 

vyskytují předřadníky od výrobců Osram, Philips. Ty jsou předurčeny pro použití v systémech 

regulace DALI, 1 – 10 V, případně pro využití některého z autonomních způsobu řízení 

výkonu svítidla. 

iii) Svítidla s elektronický předřadníkem pro LED. Zde lze uvést pouze preference, které vyplývají 

z dosud použitých svítidel v rámci pilotních projektů. Předřadníky musí být plynule 

regulovatelné v plném rozsahu výkonu. Regulace světelného toku se děje na bázi 

autonomního (pomocí vnitřních „hodin“) nebo skupinového ovládání (pomocí řídícího 

systému). Požadována je rovněž funkce konstantního světelného toku (dále též CLO), který 

zajišťuje stálou (neklesající) osvětlenost po celou dobu předpokládaného provozu svítidla. 

Přepěťová ochrana musí splňovat požadavek minimálně na 6 kV s možností dodání i ve 

variantě 10 kV. 

 

Princip skupinového řízení je v současnosti aplikován pouze v jedné lokalitě, a to v ulici Strnadova, kde 

jsou instalována svítidla Philips s využitím systému CityTouch. 

 

A.1.3.3.3   Popis struktury a funkčnosti zapínacích a rozpojovacích bodů  

 

V rámci celé sítě VO města Plzně je použito 188 kusů rozvaděčů veřejného osvětlení (dále též RVO, 

rozvaděč-zapínací bod) a cca 2 270 kusů rozpojovacích skříní (dále též RS, rozvaděč-rozpojovací skříň). 

Celková koncepce rozvodu a napájení soustavy a jednotlivých SM je dlouhodobě koncipována pro 

možnosti spínání po jednotlivých větvích (skupinách světelných míst). Z toho důvodu jsou jednotlivá SM 

pod napětím pouze v čase potřebném pro napájení SB. Tento systém dosud nepočítá s možností trvalého 

napájení nejen nově instalovaných SB s možností individuální komunikace, ale ani připojení dalších 

periferních zařízení (jako například kamerové systémy, čidla a další komunikační jednotky). Dlouhodobá 

koncepce využití soustavy veřejného osvětlení jako nosných prvků pro další zařízení vyvolá trvalou změnu 

principu napájení. Do úvahy přicházejí tři varianty: 

 

a) Celková integrace napájecí soustavy VO do konceptu Smart City a propojení projektu Městského 

dispečinku (dále též MeDi). V tomto případě musí být řešena i centrální kontrola o koordinace 

všech takto umístěných systémů. Dále pak postupný přechod na systém trvalého napájení SM. 

b) Oddělený provoz VO a k němu příslušných zařízení od zařízení instalovaných na SM. V tomto 

případě je nutné vyřešit samostatné napájení těchto periferií tak, aby nezatěžovalo samotné SM 

a rovněž nerušilo vzhled, obzvláště v oblastech památkové zóny a historického centra. 

c) Třetí variantou je kombinace dvou výše uvedených systémů. Zde vše vyžaduje důslednou 

koordinaci všech složek již při vytváření studií a projektů jak nových, tak i rekonstruovaných částí 

veřejného osvětlení. 
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A.1.3.3.4   Zapínací body, řízení, monitorování a případná regulace 

 

Koncepce rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení existuje již od roku 2007. Již v tehdejší době byla 

zpracována s ohledem na uvažované integrování rozvaděčů do centralizovaného dohledu. Ze současného 

počtu 188 rozvaděčů VO je 174 rozvaděčů s možností vzdáleného dohledu.  

V letech 2007 - 2010 byly rozvaděče osazovány systémem MegaSX. Dohled a řízení sítě veřejného 

osvětlení je zde po hardwarové stránce řešen pomocí PLC automatů a elektroměrů vybavených 

komunikačním modulem. Jako PLC automat byl zvolen kompaktní programovatelný automat MegaSX, 

vybavený modemem GSM. Přenos dat mezi rozvaděčem a centrálou je zprostředkován přes SMS zprávy, 

prostřednictvím SIM karty operátora. Funkce dozoru a řízení mohou být u tohoto systému následující:  

 

 zapínání a vypínání RVO na základě astronomického kalendáře nebo dálkového povelu 

 blokování RVO na základě dálkového povelu 

 nahození hlavního jističe 

 dozor nad stavem hlavního jističe 

 dozor nad stavem dveřního kontaktu 

 dozor nad napájecím napětím a jeho hodnotou 

 dozor nad stavem hlavního stykače v závislosti na provozním stavu 

 odečet stavu elektroměru 

 měření proudu a napětí společné pro jednotlivé vývody s možností uživatelsky (dálkově) měnit 

hraniční stavy dozoru. 

 řízení a dozor nad regulátorem napětí 

 

Tento systém Mega SX je v současnosti aplikován ve 108 ks rozvaděčů veřejného osvětlení. 
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Obr.1 - Ilustrační obrázek zapojení RVO se systémem MegaSX  

 

Od roku 2012 je jako komunikační jednotka používán modul DATMO. Tento modul umožňuje následující 

funkce dozoru a řízení:  

 

 bezdrátovou komunikaci se servisním PDA v každého RVO 

 dálkové zapínání a vypínání sítě VO pomocí astronomického kalendáře,  

 dálkový odečet stavu elektroměru 

 signalizace neoprávněného otevření skříně rozvaděče 

 signalizace přítomnosti napájecího napětí RVO 

 signalizace výpadku hlavního jističe 

 signalizace stavu hlavního stykače 

 měření proudů v jednotlivých větvích VO 

 signalizace výpadků úsekových jističů 
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Obr.2 - Ilustrační obrázek zapojení RVO se systémem DATMO 

 

Systém DATMO je v současnosti instalován v 66 ks rozvaděčů veřejného osvětlení. Zbylých 14 ks 

rozvaděčů VO není vyzbrojeno žádným dálkovým řízením. Tyto jsou ovládány místně pomocí 

soumrakových čidel a/nebo spínacích hodin. 

Ve 25 ks rozvaděčů je aplikována regulace pomocí reduktorů napětí  “SALICRU”. Prakticky je však funkce 

snižování napětí v současné době funkční přibližně v polovině z těchto 25 rozvaděčů.  

 

A.1.3.3.5    Možnosti současného systému a jednotlivých komponentů VO v součinosti s 

koncepcí projektů “MeDi” a “Smart City Plzeň”. 

 

U soustav veřejného osvětlení lze definovat tři základní úrovně využití „smart“ možností: 

i. technika řízení a dozorování provozu veřejného osvětlení 

ii. aditivní technologie rozšiřující kompetenci veřejného osvětlení 

iii. autonomní energetická řešení se „smart“ prvky 

Úroveň „i.“ můžeme rozdělit na dvě části.  

První část se týká sběru dat (informací) z jednotlivých rozvaděčů a světelných bodů.  

Druhá část na základě vyhodnocení informací umožňuje ovládání až po úroveň jednotlivých svítidel. 

S ohledem na začlenění soustavy veřejného osvětlení do systému „SmartCity“ je třeba vyřešit několik 

zásadních technických aspektů.  

Pro provoz „Smart“ technologií napojených na veřejné osvětlení je třeba trvalé napájení 24 hodin denně, 

7 dnů v týdnu, které dosud není V České republice zavedeno. Další alternativou pro bezproblémový 
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provoz je vybudování odděleného a samostatně měřeného napájení technologií navázaných na 

jednotlivá světelná místa (dohledové kamerové systémy, kamerové systémy s analytikou, senzorové 

prvky na měření hluku a kvality ovzduší,  informační systémy, dobíjecí místa, IOT prvky - Wifi, Bluetooth, 

atd.). 

Při realizaci nových projektů a instalací veřejného osvětlení, resp. při hromadné výměně svítidel v určité 

oblasti, bude třeba používat vhodných svítidel, která jsou vyzbrojena plně programovatelným a 

regulovatelným elektronickým předřadníkem. Tato svítidla pak budou umožňovat provoz s autonomním 

řízením podle vnitřního definovaného schématu (naprogramovaného ve svítidle), stejně tak i provoz v 

soustavě veřejného osvětlení trvale napájené (24/7) pro účely aplikace smart city prvků. 

Další vyvolanou úpravou je přezbrojení nebo doplnění stávajících rozvaděčů technikou omezující spínací 

proudy elektronických předřadníků LED svítidel tak, aby bylo umožněno standardní využití jističů s 

charakteristikou B o nízkých hodnotách proudu. Tímto technickým opatřením je cíleno na optimalizaci 

platby za rezervovaný příkon a současně na ochranu spínacích prvků, například stykačů, před 

nadměrným spínacím proudem LED svítidel. 

V rámci velmi rozsáhlé sítě optických kabelů na území města Plzně bude zřejmě preferováno připojení 

dálkové komunikace s RVO pomocí těchto optických kabelů. Optická síť bude prioritně ukládána 

souběžně s vedením pro napájení VO. V reálných podmínkách města bude nutno řešit řadu majetko – 

právních vztahů, jelikož většina optických sítí je (nebo může být) v majetku soukromých subjektů. Jedním 

z úkolů tedy bude připravit rozvaděče veřejného osvětlení na možnost bezdrátové komunikace (RF nebo 

4G). Zároveň, obzvláště u instalací s budováním nového napájecího vedení, bude možné využít systému 

komunikace po silovém vedení, tzv. “powerline”.  

V neposlední řadě bude nutná koordinace a harmonizace všech projektů “Smart City” v rámci města 

Plzně. Při této harmonizaci a využití struktury sítě veřejného osvětlení je však stále třeba mít na paměti 

dodržení platných technických norem, zejména základního souboru norem ČSN EN 13201 pro 

osvětlování komunikací. Přece jen soustava veřejného osvětlení je budována zejména 

 pro osvětlení veřejných prostorů a komunikací. 

 

A.1.3.4  Mechanická bezpečnost nosných konstrukci na veřejných 

prostranstvích 
 

A.1.3.4.1   Veřejné prostranství 

Veřejným prostranstvím se dle zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích (obecní zřízení) rozumí všechna 

náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 

tedy prostory sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Plochy 

veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných 

prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, 

slučitelné s účelem veřejných prostranství. Ve vztahu k existenci a užívání jakéhokoliv zařízení, zejména 

elektrického zařízení nebo stavebního výrobku, které se na veřejných prostranstvích vyskytuje, je třeba 

mít na paměti, že jakékoliv pochybení vedoucí k tomu, že bude způsobena nějaká újma na zdraví nebo 

cizím majetku, může vést k naplnění skutkové podstaty obecného ohrožení dle příslušných paragrafů 



 
 

 

 
DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO 
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni 
A Základní plán veřejného osvětlení – A.1 Analytická část Strana 142 (celkem 152) 
 

zákona č. 40/2009 Sb. Zákona trestního zákoníku. Jedním z takových zařízení je stožár nesoucí svítidla 

veřejného osvětlení. Pro minimalizaci uvedeného nebezpečí je třeba vynaložit maximální úsilí směřující k 

naplnění všech požadavků, které jsou stanoveny dotčenými zákony a normami. 

 

A.1.3.4.2   Stožár jako konstrukční prvek 

 

Obecně řečeno je světelné místo tvořeno základem stožáru, stožárem s elektro výzbrojí, výložníkem a 

jedním nebo více svítidly. Světelné místo může také tvořit samostatný výložník upevněný na jiném 

podpěrném místě, než je vlastní stožár veřejného osvětlení (např. výložník na zdi, na stožáru jiné sítě 

apod.) nebo na převěsovém laně. 

Stožár pro osvětlení veřejných prostranství je zejména nosným prvkem. Je tvořený podpěrou, jejíž 

hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel a sestává z jedné nebo více konstrukčních částí. 

Kromě svítidel může stožár nést ještě další prvky, například reklamní panely, informační tabule, vánoční 

osvětlení, slavnostní osvětlení, dopravní značky, informační systém, kamerový systém atd. Součástí 

stožáru dále může být nástavec nebo výložník různých tvarů a velikostí. Z pohledu všech těchto 

zatěžujících prvků je třeba před jejich doplněním a instalací na stožár veřejného osvětlení posoudit 

všechny související aspekty, zejména dále popsané skutečnosti a v rozhodovacím procesu stanovit 

vhodnost a možnost přidání takových prvků. 

    

Obr.1 - Příklad stožáru VO, Sady Pětatřicátníků, Náměstí Republiky, trakční stožár, jehlanový, hraněný 

(Google) 

 

Pro výrobu stožárů se používá ocel, beton, plast, hliník, a další materiály mající různé vlastnosti 

pevnostní, mechanické i různou odolnost proti korozi. Stožár musí vyhovovat požadavkům souboru 
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norem ČSN EN 40 Osvětlovací stožáry, které nahradily dříve platnou ČSN 34 8340, případně podmínkám 

TKP 18 (Technické kvalitativní podmínky). Požadavky na kvalitu pro stožáry z jiných materiálů (např. 

hliníkové, plastové aj.) musí být uvedeny v ZTKP (Zvláštní technické kvalitativní podmínky). 

  

Pozn.: Ustanovení ZTKP platí pro danou stavbu a jsou TKP nadřazena. ZTKP obsahují požadavky 

zadavatele/objednatele v případech, když jsou požadovány jiné práce než práce obsažené v TKP, když je 

potřebné změnit (zejména zpřísnit) a/nebo doplnit ustanovení TKP a/nebo charakter staveniště, 

případně když jsou jiné okolnosti dané stavby odlišné, než je předpokládáno v TKP. 

 

Každý stožár musí být opatřen neodnímatelným štítkem výrobce s udáním základních technických 

parametrů výrobku a podle souboru norem ČSN EN 40 označením a doprovodnou dokumentací. Ocelové 

stožáry musí mít povrchovou úpravu minimálně na úrovni žárového zinkování podle “norem” TKP 19 a TP 

84. Přednostně se používají stožáry bezpaticové. Bezpaticové stožáry musí mít opracované otvory pro 

vstup kabelů. Životnost betonových a ocelových stožárů je určena TKP 18 a TKP 19. 

 

 

Obr.2 - Příklad stožáru VO, Náměstí Republiky – dekorativní / historizující stožár (Google) 

 

Výložník musí být k dříku stožáru nebo k jiné nosné konstrukci upevněn bezpečně a rozebíratelně. Musí 

být zajištěn šrouby proti samovolnému pootočení a spojení zajištěno proti vniknutí vody. Upevňovací a 

zajišťovací spojovací materiál (šrouby, matice, podložky) musí být v provedení s protikorozní ochranou 

(případně nerez). Protikorozní ochrana světelných míst je dána TKP 19 a TP 84, případně doplněnými 

ZTKP stavby. Stožáry musí být žárově zinkované ponorem s tloušťkou vrstvy 60µ nebo 80µ (podle 

korozního zatížení podle TKP 19 a TP 84) a nevyžadují další protikorozní nátěr, pokud není v ZTKP 

uvedeno jinak. Ze vzhledových důvodů lze pro takto upravený povrch v dokumentaci navrhnout doplnění 

ochranných nátěrů s obsahem zinku podle TKP 19.  
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Obr.3 - Příklad výložníku VO, okolí Náměstí Republiky – dekorativní / historizující výložník na budově 

(Google) 

 

A.1.3.4.3   Zatížení konstrukce stožáru 

 

Naprosto marginální část stožárů osazených na území města Plzně jsou ocelové. Ocelové osvětlovací 

stožáry jsou stavební výrobky vyráběné podle ČSN EN 40-5, které jsou dodávané na trh na základě 

nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR), kterým se stanovují harmonizované 

podmínky pro uvádění všech stavebních výrobků. Základní požadavky na vlastnosti stavby jsou 

formulovány tak, aby stavby jako celek i jejich jednotlivé části vyhovovaly zamýšlenému použití, a to jak 

při běžné údržbě, tak po celou dobu ekonomicky přiměřené životnosti. Nařízení specifikuje sedm 

základních požadavků, z nichž nejdůležitější pro ocelové osvětlovací stožáry jsou mechanická odolnost a 

stabilita, bezpečnost při užívání a životnost. 
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Obr.4 - Příklad stožáru VO, Klatovská třída – silniční stožár, bezpaticový, vícestupňový (Google) 

 

Bezpečnost osvětlovacího stožáru je charakterizována jeho vlastnostmi, které vyplývají z návrhu jeho 

konstrukce jako kompletního stavebního výrobku, který plní ještě další funkce. Jde o elektrické zařízení, 

které také funguje jako nosná konstrukce svislého dopravního značení a dalších dodatečných zatížení 

(signalizace, reklamy, závěsy, výzdoba). Hlavními z požadavků na bezpečnost konstrukce je mechanická 

odolnost a stabilita, které jsou spolu s dalšími základními požadavky na stavební výrobek deklarovány v 

prohlášení o vlastnostech. Prohlášení o vlastnostech, které zavádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady EU č. 305/2011 (CPR) prostřednictvím novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

jako nezbytný předpoklad pro označení výrobku CE, uvádí vlastnosti stavebního výrobku ve vztahu k 

základním charakteristikám daného výrobku, a to v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou 

specifikací. Nařízení tímto respektuje zvláštní povahu stavebních výrobků, které jsou v podstatě 

meziprodukty určené k zabudování do staveb. 
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Obr.5 - Příklad umístění VO na převěsovém lanu, Škroupova ulice (Google) 

 

Návrh konstrukce v podstatě spojuje dva stavy, a to zatížení a únosnost, jejichž výsledkem je bezpečnost. 

Charakteristické zatížení osvětlovacích stožárů stanovuje ČSN EN 40-3-1, která definuje zatížení větrem 

pro návrh osvětlovacího stožáru nepřesahujícího výšku 20 m. Základní publikací je ČSN EN 1991-1-4 

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Zatížení větrem a splnit její hlavní požadavky je nezbytné pro 

vypracování návrhu konstrukce. Tyto požadavky úzce souvisejí s použitím stožáru. Optimalizace návrhu 

vychází ze zadání větrné oblasti, kategorizace terénu (zastavěnosti) a topografie terénu (členitosti). 

Zatížení osvětlovacího stožáru je dáno silami od tlaku větru a stálého zatížení. Stálé zatížení představuje 

tíhu výložníku a svítidel, popř. dalších přídavných zatížení.  

 

A.1.3.4.4   Bezpečnost provozu stožárů veřejného osvětlení 

 

Za návrh konstrukce osvětlovacího stožáru zodpovídá výrobce, a to po dobu jeho návrhové životnosti. Z 

uvedeného vyplývají dvě možnosti, jak zajistit bezpečnou instalaci osvětlovacího stožáru. Zaprvé výrobce 

deklaruje v prohlášení o vlastnostech základní charakteristiky, které vycházejí z návrhu konstrukce a 

obsahují dovolené zatížení (náporovou plochu větru a tíhu na vrcholu) a dále lokalitu použití podle mapy 

větrných oblastí (referenční rychlost větru odpovídající konkrétní oblasti a kategorii terénu). Zadruhé 

projektant nebo investor definuje všechny nezbytné parametry pro kontrolní návrh konstrukce, která 

opět vychází ze základních charakteristik, tj. skutečné zatížení konstrukce a lokalitu použití podle mapy 

větrných oblastí. 
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Obr.6 - Příklad stožáru VO, převážně pěší komunikace, stožárky paticové a bezpaticové (Google) 

 

Nesplnění základního požadavku na bezpečnost při užívání mohou zapříčinit vady na různém stupni 

procesu: návrh, zadání, projekt, realizace, užívání, údržba. Některé vady, nikoliv neobvyklé, jsou dále 

popsány. 

 

Vada zadání nastane zejména, když zadavatel dostatečně neuvede všechny nutné vstupní informace a 

požadavky, které mají na návrh stožárů vliv nebo když nemá projektant dostatek informací a musí 

některé předpoklady odhadovat. 

 

Vada projektu může nastat, když projektant například zvolí nevhodnou kombinaci stožáru, výložníku a 

svítidla, přičemž nerespektuje hodnoty doporučené výrobcem. Výsledná instalace pak může vykazovat 

nebezpečné překročení návrhové únosnosti stožáru, nedovolený průhyb stožáru nebo v důsledku 

trvalého zatížení (od hmotnosti výložníku včetně svítidla) i naklopení v základu stožáru. Stejné nebezpečí 

vzniku vady hrozí při změně specifikací v průběhu jednotlivých fází projektu.  

 

Jestliže realizátor stavby poruší doporučení výrobce pro instalaci stožáru nebo změní projekt zakládání 

stavby, jde v konečném důsledku o nebezpečnou stavbu. Pro příklad v okamžiku nedodržení instalační 

hloubky je přetěžována konstrukce stožáru v místě vetknutí, které je jedno ze dvou nejvíce namáhaných 

míst stožáru. Každý otvor v průřezu způsobuje jeho zeslabení a zvyšuje vrubové napětí. Absence 

betonového základu, což lze charakterizovat jako skrytou vadu, způsobí, že nelze přenést klopný moment 

v patě stožáru do zeminy a vlivem dynamického zatížení od větru se stožár časem může naklánět. V 

těchto případech lze mluvit o selhání dozoru stavby investora. 
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Obr.7 - Příklad stožáru pro přisvětlení přechodu pro chodce (Google) 

 

Hlavním zatížením stožáru je vítr, proto je rozhodujícím faktorem plocha všech instalovaných prvků. 

Pokud vlastník stavby připustí změnu užívání osvětlovacího stožáru, který podle ČSN EN 40-1 slouží jako 

podpora, jejímž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel, a k tomuto účelu je navrhován, a 

dovolí na něj instalovat další prvky, pak například v případě reklamních panelů může docházet k 

výraznému překročení návrhové únosnosti stožárové konstrukce. Výpočet je proveden pro stožár 

konkrétní výšky, případně pro vyložení konkrétního tvaru a délky, a pro svítidlo s definovanou plochou a 

hmotností. Reklamní cedule o větší ploše může mít za následek, že výsledná instalace vykazuje 

překročení návrhové únosnosti stožáru, a to jak v místě instalačního otvoru, tak v místě vetknutí do 

základu.  

Vlastník stavby je povinen provádět údržbu na základě stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dále je povinen plnit požadavky normy ČSN 73 2604 Kontrola a 

údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb a současně normy ČSN ISO 13822 Zásady 

navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí. Tato posledně jmenovaná norma obsahuje 

požadavky a postupy hodnocení existujících konstrukcí, které vycházejí ze zásad jejich spolehlivosti a z 

následků jejich případné poruchy. K potřebě hodnocení existujících konstrukcí mohou vést zejména 

okolnosti, jako je prodloužení návrhové životnosti (v případě očekávané změny v používání), ověření 

spolehlivosti (např. s ohledem na zvýšená zatížení, která požadují úřady, pojišťovny, vlastníci apod.), 

degradace konstrukce vlivem časově závislých zatížení (např. koroze, únava materiálu) nebo poškození 

konstrukce od mimořádných zatížení, viz. ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí. Není 

nezajímavé, že zásady této mezinárodní normy lze použít i na jednotlivé po sobě jdoucí etapy výstavby, 
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pro manipulaci s konstrukčními prvky, na montáž a všechny práce na staveništi a také na užívání 

konstrukcí během jejich cyklu životnosti, včetně údržby, obnovy a případného odstranění. 

 

     

Obr.8 - Příklad stožáru VO, rezidenční oblasti, stožárky jedno a vícestupňové (Google) 

 

Je nasnadě, že k časové degradaci konstrukce stožárů dochází. U nových stožárů to bývá jev pomalejší 

díky novému stavu povrchové úpravy a větší odolnosti povětrnostním a jiným negativním vlivům. U 

starých stožárů může dojít k progresi a degradace vezme rychlejší spád. Povrch se postupně 

opotřebovává, ochranná vrstva se ztenčuje (velmi zatěžované povětrnostními vlivy jsou sváry 

konstrukce). Stav stožáru se časem zhoršuje a rychleji podléhá degradaci. Vzhledově může konstrukce 

vypadat subjektivně dobře, nicméně skutečný stav stožáru může být výrazně horší. Takové vady je možné 

monitorovat a odhalit některou z metod testování, například nedestruktivní defektoskopií. Jedná se o 

soubor metod, které jsou na základě měřitelných, nebo sledovatelných fyzikálních jevů schopny odhalit 

vady ve výrobku bez jeho porušení nebo poškození.  

 

U nosných prvků veřejného osvětlení bývá hlavním důvodem destrukce materiálu koroze. Ta vzniká při 

existenci vnitřní vlhkosti (zapříčiněná vzlínáním), vnější vlhkosti (zapříčiněná povětrnostními vlivy), 

bludných proudů, přetížením stožáru (například při nerovnoměrném vrcholovém zatížení), nemalý vliv 

má také hodnota kyselosti půdy. Pro potřeby veřejného osvětlení se nejčastěji využívají dvě metody 

nedestruktivního měření, a to vizuální metoda a měření ultrazvukovými přístroji. U destrukce stožárů 

veřejného osvětlení se posuzuje stav konstrukce ve třech místech, v nadzemní části stožáru, v místě 

vetknutí stožáru a těsně pod povrchem. 
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Obr.9 - Příklad nedestruktivní defektoskopie (jkvopava) 

 

Úlohou a cílem defektoskopie je prokázat a potvrdit, že zkoušený výrobek nemá nepřípustné vady. 

Prokáže-li se během zkoušek přítomnost vad nebo defektů, pak musí zpracovatel zodpovědně v 

protokolu a zprávě o provedení zkoušek zhodnotit, zda se jedná o vadu slučitelnou nebo neslučitelnou s 

bezpečným provozem výrobku. V druhém případě se stav stožáru označí jako havarijní. Proto je pro 

defektoskopického pracovníka nezbytně nutné znát příslušné normy a standardy, které určují přípustnost 

vad a způsoby provádění defektoskopických zkoušek. Pokud z relevantních důvodů není možné zjednat 

nápravu ihned, je zcela nezbytné takový stožár opravit nebo vyměnit neprodleně. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že vada údržby nebo její absence povede ve většině případů k havarijnímu 

stavu. Úkolem údržby je tedy, mimo jiné, mírou přiměřenou poměrům odhalovat vady již zmíněných 

procesů (návrh, zadání, projekt, realizace, užívání a údržba) a zjednávat jejich nápravu tak, aby byl provoz 

konstrukčních prvků (stožárů, výložníků, převěsových lan, atd.) bezpečný. 

 

     

Obr. 10 - Příklad stožáru betonového (energetického) s osazeným svítidel VO (Google) 
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Bezpečnost lze také chápat jako subjektivní pocit důvěry v projektanta, výrobce, realizátora a vlastníka 

stavby. Ocelové osvětlovací stožáry z 95 % využívá veřejná správa, která na základě zákona č. 134/2016 

Sb. o veřejných zakázkách, vypisuje veřejné zakázky. Jejich hlavním hodnotícím kritériem bývá cena. Při 

porovnání původní předpokládané (rozpočtové) ceny zakázky s vítěznou cenou se často mluví o rozdílu až 

60 %. Trh je tak veřejnými zakázkami cenově deformovaný, a to nikoliv nevýznamně. Výrazný tlak na cenu 

se projevuje nejen v kvalitě projektové a inženýrské práce, ale následně i v kvalitě výroby a montáže. Je 

tedy možné doporučit, aby cena nebyla nejvýznamnějším faktorem při výběru dodavatele a aby bylo 

přihlédnuto k doporučení České komory architektů (ČKA) a České komory autorizovaných inženýrů a 

techniků (ČKAIT), aby již na úrovni projektu byl používán termín „bezpečná cena“, nikoliv „cena obvyklá“. 

Bezpečnou cenu lze chápat jako cenovou hladinu, kdy lze se zárukou vyprojektovat, popř. realizovat 

kvalitní, bezpečnou stavbu (www.ckait.cz). Předpokládá se, že objekty projektované, popř. realizované za 

bezpečnou cenu budou mít zaručenou užitnou hodnotu v čase a že u takových staveb nebudou následně 

navyšovány náklady na stavbu a její provoz. 

 

 

Obr.11 - Příklad stožáru VO, atypické provedení (Google) 

 

  

http://www.ckait.cz/
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