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Zadávací podmínky
Cílem je návrh základního plánu veřejného osvětlení města Plzně.

Návrh vzhledu města ve večerních a nočních hodinách bude podkladem pro zadání dalších stupňů 
projektových dokumentací vycházejících z jednotných specifikovaných parametrů.
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Použité pojmy a zkratky

OSVĚTLENÍ

venkovní osvětlení veškeré venkovní osvětlení bez ohledu na účel, správce, umístění a charakter

veřejné osvětlení/VO veřejné osvětlení – veřejný statek

speciální osvětlení zahrnuje scénické, slavnostní a příležitostné osvětlení (v zadání 
„architekturní“)

scénické osvětlení stálé (každodenní) osvětlení významných prostranství, staveb a objektů

slavnostní osvětlení slavnostní (dočasné) osvětlení vybraných významných prostranství, staveb a 
objektů

příležitostné osvětlení příležitostné osvětlení vybraných veřejných prostranství (např. vánoční)

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A POZEMNÍ KOMUNIKACE

veřejné prostranství veřejné prostranství ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění

pozemní komunikace pozemní komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění

TYPY SVÍTIDEL

komunikační zahrnuje osvětlení pozemních komunikací (vč. přechodů)
v ZD uvedeno „technické“

parková určená pro pěší a cyklistické trasy na veřejných prostranstvích vč. parků

speciální P vhodná pro památkové reservace a zóny (dle zásad památkové péče)
v ZD uvedeno „historizující“

speciální I specifické významné oblasti (např. Denisovo nábřeží)
v ZD uvedeno „designové“

TŘÍDY OSVĚTLENÍ uvedené v přílohách A.2.M.2 a A.2.K.2 a v databázi A.2.D.1

0 úseky, které je doporučeno neosvětlovat 
(osvětlení je v těchto úsecích nežádoucí z hlediska provozního, 
environmentálního a ekonomického)

Základní podklady
 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce KA-2: Koncepce veřejného osvětlení, červenec 2018
 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

Východiska návrhu
Návrh je vypracován na základě provedených průzkumů, analýzy podkladů, jejich vyhodnocení 
a posouzení hledisek architektonicko-urbanistických, dopravně bezpečnostních, enviromentálních 
a provozních, podrobně uvedených v Analytické části A.1.
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Mezi obrazem denního a nočního města je mnoho výrazných rozdílů.

Denní scenérie města je proměnlivá, nestálá, závislá na počasí, roční i denní době a na selektivním 
výběru pozorovatele. Denní obraz celoplošně rovnoměrně osvětleného města poskytuje nepřeberné 
množství podnětů, z nichž každý podle vlastních preferencí vytváří vlastní vnímaný celek. Výsledný 
dojem má každý člověk ve své vlastní osobní a jedinečné režii. 

V dálkových pohledech 
a v nadhledech se ve dne 
výrazně uplatňuje morfologie
terénu, plochy městské 
zeleně, vodoteče a krajinné 
prvky.

Městská zástavba, střešní 
krajina a hmoty budov jsou 
vnímány trojrozměrně a jsou 
integrální součástí krajinné 
scenérie.

Denní nadhledová fotografie od jihu Zdroj: Mapy.cz

Po setmění jedním ze základních plnohodnotných prvků kompozice města a jeho veřejných 
prostranství stává venkovní osvětlení 

Setmění a tma obraz města zásadně promění. Přírodní prvky ustoupí do pozadí, městská zeleň s parky
je nezřetelná, konfigurace terénu zůstává čitelná pouze prostřednictvím linií osvětlených ulic.

Stavby ztratí svůj objem,
barevnost a strukturu 
materiálu. Zmizí střešní 
krajina.
Budovy se stanou 
nehmotnými kulisami, 
prozrazujícími tajemství 
interiéru osvětlenými okny.
Dominantní roli převezme 
umělé osvětlení, 
zprostředkující vizuální 
vnímání vybraných prvků.
Pozorovatel je odkázán 
pouze na uměle osvětlené 
podněty a informace.

Noční nadhledová fotografie od jihu Zdroj: Plzeňský deník 31.3.2016
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Základní údaje o účelu, charakteru a vlivu venkovního osvětlení.

 Současné veřejné osvětlení plní ve večerních a nočních hodinách několik funkcí:
 Bezpečnostní (bezpečnost obyvatel a dopravy ve večerních a nočních hodinách)
 Psychologická (pocit bezpečí obyvatel a návštěvníků, orientace, zapamatování města)
 Estetická (vnímání vizuálních, kulturních, sociálních a přírodních hodnot města v noci)

 S veřejným osvětlením a osvětlením města souvisí další návazné funkce, např.:
 Informační a dopravní systém
 Reklama
 Speciální osvětlení

Nezávisle na základním „provozním“ veřejném osvětlení je od 20. století scéna nočního města 
doplňována speciálním scénickým, slavnostním a příležitostným (dočasným) osvětlením, které 
zvýrazňuje kulturně historické a estetické hodnoty města a podporuje vnímání kompozice města 
ve večerních a nočních hodinách.

Veřejné osvětlení spolu se zařízením pro související funkce jsou veřejným statkem, „neplacenou 
službu veřejnosti“ hrazenou z obecních rozpočtů, z jehož provozování neplynou městu žádné přímé 
příjmy. Osvětlení však může významně ovlivnit kvalitu života obyvatel města v mnoha ohledech 
a může tak synergicky zvýšit hodnotu prostředí a jeho atraktivitu, která se promítá do pozitivních 
(i negativních) externalit.

Veřejné a slavnostní osvětlení tvoří pouze část osvětlovacích prvků večerního a nočního města. 
Dalšími spolupůsobícími prvky venkovního osvětlení jsou zařízení zřízená a provozovaná jinými 
subjekty (státními, právnickými a soukromými), jimiž jsou např.:

 Osvětlení obchodních komplexů a výkladních skříní prodejen v ulicích
 Osvětlení sportovišť
 Osvětlení venkovních pracovních prostranství (včetně dopravních zařízení)

Všechna noční osvětlení existují paralelně, vzájemně se doplňují, nejsou však komplementární.

Venkovní osvětlení může mít zároveň i nepříznivé vlivy na město a jeho okolí:

 Rušivý dopad večerního a nočního osvětlení na kvalitu vnitřního prostředí pobytových budov
 Rušivý dopad na životní prostředí (na biorytmus člověka, na faunu a floru)
 Rušivý dopad světelného toku do horního poloprostoru
 Oslňování obyvatel a účastníků dopravy (pěší, cyklistické a motorové)
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Cíle návrhu
Cílem základního návrhu osvětlení je přispět k dalšímu zlepšení kvality večerního a nočního života 
ve městě Plzni a k zvýraznění jeho civilizačně-kulturních a krajinných hodnot.
Návrh veřejného osvětlení je řešen koncepčně s ohledem na širší souvislosti a komplexně v kontextu 
celého města a jeho okolí v souladu se všemi složkami osvětlení.

Koncepce venkovního osvětlení je soubor dokumentů zajišťující koncepční a komplexní obnovu, 
údržbu, provoz správu a rozvoj veřejného a slavnostního osvětlení. V rámci koncepce je definováno, 
jak má město ve večerních a nočních hodinách působit, jak má být osvětleno. Obsahuje soubor 
pravidel a parametrů, který zajistí zachování definované podoby nočního obrazu města a zamezuje 
nekoordinované a obnově a rozvoji veřejného a speciálního osvětlení. 

Návrh a struktura výstupu
Komplexní návrh venkovního osvětlení města je výsledkem mezioborové spolupráce urbanistů, 
architektů, dopravních inženýrů, světelných techniků a inženýrů elekro.

Výstup je syntézou všech sledovaných hledisek v kontextu celého města a jeho okolí v souladu 
se všemi složkami osvětlení dle požadavků a cílů zadání.

Navržené parametry osvětlení splňují požadavky pro osvětlování pozemních komunikací 
dle normových požadavků. Podkladem pro návrh parametrů osvětlení veřejných prostranství (včetně 
pozemních komunikací) bylo zatřídění pozemních komunikací dle ČSN (Přílohy A.2.P.1 a A.2.P.2). 
Výsledné parametry veřejného osvětlení byly následně upraveny dle dalších sledovaných hledisek.

Navržené parametry zohledňují komplexně hlediska architektonicko-urbanistická, kompoziční, 
estetická, enviromentální, dopravně-bezpečnostní a provozní.
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A.2.1     Architektonicko-urbanistické řešení
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ÚVOD
Plzeň, čtvrté nejlidnatější město v České republice, je  vnímáno jako jedno z nejdůležitějších a 
nejkrásnějších měst v zemi.  Hlavním cílem této práce je přispět k vytvoření podmínek, zajišťujícím 
všem lidem (obyvatelům i návštěvníkům Plzně) vysokou kvalitu života. Mezi faktory, které kvalitu 
zásadně ovlivňují, patří celkový obraz města, městské prostředí, veřejná prostranství a jejich 
vybavení. Plnohodnotným prvkem kompozice veřejných prostranství je venkovní osvětlení.

Pojem veřejné prostranství definuje zákon č. 128/2000 Sb. O obcích v § 34: 
„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu 
na vlastnictví k tomuto prostoru.“

Součástí veřejných prostranství města jsou i veřejně přístupné pozemní komunikace. Požadavky 
na veřejné osvětlení pozemních komunikací jsou stanoveny normovými hodnotami. Daleko větší 
rozlohu veřejných prostranství zaujímají plochy mnoha dalších prostor, pro které normové požadavky 
osvětlení stanoveny nejsou. Osvětlení těchto veřejných prostranství,  využívaných především chodci a 
cyklisty, je navrženo na základě předchozí analýzy charakteru, struktury a dalších parametrů prostředí.

Bezpečnost a funkce pozemních komunikací a převážné části dalších veřejných prostranství jsou  
objektivně hodnotitelná hlediska. Funkční požadavky sítí technické a především dopravní 
infrastruktury je nutné koordinovat se základní rolí veřejného prostranství jako pobytového místa.

Vizuální kvalita je naopak pojem značně subjektivní. Závisí na vnímání pozorovatelů, z nichž každý cítí 
vizuální kvalitu jinak. Přesto lze najít společného jmenovatele. Veřejné osvětleni spoluvytváří podobu 
a atmosféru nočního města a přispívá k identifikaci obyvatel s prostředím, ve kterém žijí.

Návrh noční scény prostřednictvím umělého venkovního osvětlení umožní čitelné vnímání struktury, 
členitosti a uspořádání města s jeho důležitými prvky v nočních hodinách a přispěje k jejich pobytové 
hodnotě a k orientaci v nočním městě.

Návrhová část architektonicko-urbanistického řešení Základního plánu veřejného osvětlení města 
Plzně, zpracovaná na základě podrobné architektonicko-urbanistické analýzy a dalších podkladů 
souvisejících s veřejným osvětlením předkládá reálnou vizi večerního a nočního vzhledu města Plzně.
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A.2.1.1.1   Starověk
Nejstarší technicky trvalejší řešení venkovního osvětlení je známo z Číny, kde byl v době zhruba 
400 let př. n. l. bambusovým potrubím veden zemní plyn, unikající z geologicky aktivních sopouchů 
a trhlin, využívaný pro osvětlení města Pekingu.

Jeden z prvních archeologicky podložených nálezů a důkazů venkovního osvětlení je znám z Pompejí, 
kde bylo při vykopávkách nalezeno na 510 kusů lamp, které zřejmě osvětlovaly ulici dlouhou 700 m. 
Při délce ulice a počtu lamp byly rozestupy mezi lampami zřejmě 2,8 metrů, což mohlo poskytovat 
velmi adekvátní úroveň osvětlení (Pompeje byly zasypány r. 79 př.n.l.).

Zprávy o osvětlení v Řecku a v Říši římské lze nalézt také v literatuře; například okolo roku 110 n. l. 
se Římský satirik Junius Juvenalis nelichotivě zmiňuje o osvětlení města Říma, které označuje 
za nedostatečné, až nebezpečné. Systém osvětlení ulic Říma dle všeho navazoval na již v té době 
750 let starou konstrukci olejových svítidel, původně z Řecka, které představovaly déle trvající zdroj 
světla než do té doby užívané louče. Technologický rozvoj umělého osvětlení končí v období stěhování
národů, další zmínky o venkovním osvětlení se objevují až zhruba o tisíc let později.

A.2.1.1.2   Středověk
Ve středověku vycházely  systémy osvětlení  zpravidla z technologie olejových lamp, které vyžadovaly 
pravidelnou obsluhu. Okolo roku 1000 n. l. lze pozorovat tendence v technologických inovacích 
v Arabské říši (Káhira v Egyptě nebo Bagdád v Iráku), kde se k zapalování knotů lamp využíval 
samočinný systém rozsvícení. 

První zprávy o osvětlení středověké Evropy pochází z Paříže z roku 1319, kde na hlavních náměstích 
byla trvale udržována tři světla. V Praze v roce 1329 vstoupilo v platnost nařízení o nočním osvětlení. 
Každý, kdo šel po noční Praze, měl povinnost nést s sebou vlastní lucernu, a v případě porušení 
nařízení byl sankcionován; o veřejné osvětlení v současném smyslu tedy nešlo. 
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A.2.1.1.3   Novověk
Nařízení, které nařizovalo každému majiteli domu mít v přízemí za oknem zapálenou alespoň jednu 
svíci či kahan, vstoupilo v platnost v Paříži v roce 1525, a ve stejné době také v Londýně. Jednalo se 
tedy zejména o veřejně vyžadované a prosazované svícení.

Veřejné osvětlení v současném smyslu bylo zavedeno v roce 1558 v Paříži, kde bylo po městě 
(zpravidla na křížení ulic) rozmístěno několik stovek železných košů, ve kterých museli majitelé 
okolních domů po soumraku zapalovat nachystané palivo, které vydrželo zhruba do půlnoci. 
Mimo participaci obyvatelstva pak byly hmotné prvky soustavy zajišťovány veřejnou správou.
Podobný systém byl zaveden ve Starém městě v Praze mezi lety 1606 – 1610. 

Olejové lampy
Největší rozmach technologicky pokročilejšího olejového osvětlení se dostavil až v sedmnáctém 
století (r. 1667 v Paříži, r. 1669 v Amsterodamu, r. 1675 v Hamburgu, r. 1675 v Turíně, r. 1682 v Berlíně,
r. 1693 v Kodani či mezi lety 1684 – 1694 v Londýně).

V Praze bylo zavedeno první trvalé osvětlení olejovými lucernami až v roce 1723, kdy Královskou cestu
mezi Prašnou Bránou a Hradčanským náměstím osvětlovalo na 121 luceren. Tato soustava se 
postupně rozšiřovala, v roce 1823 již Prahu osvětlovalo na 1050 luceren.

 Plzeňské ulice se poprvé rozsvítily v roce 1804, kdy se na několika místech objevily olejové 
lampy. Během následujících tří desetiletí byla většina nároží v centru Plzně opatřena většími 
lampami, jejich světlo však bylo stále slabé.

Plynové lampy
Stále rostoucí požadavky na osvětlenost měst vedly k nalézání nových technologií, zejména 
po zavedení svítiplynu. První plynové osvětlení bylo zavedeno ve Filadelfii v roce 1803, téhož roku 
v Londýně na třídě Pall Mall.

V Praze byla tato technologie zavedena v roce 1847, kdy na 200 ks plynových svítidel, napojených 
na soukromou plynárnu, svítilo na oslavu narozenin císaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Tato síť pak 
prošla v následujících letech modernizací a výrazných rozvojem po přechodu na veřejnou plynárnu.
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 V Plzni začali představitelé města uvažovat 
o zavedení plynového osvětlení v roce 1858. 
V roce 1859 projednalo městské zastupitelstvo 
návrh místních podnikatelů na stavbu plynárny
a v červnu roku 1860 zazářily na Štěpánském 
náměstí (dnes Smetanovy a Kopeckého sady) 
hořáky plynových lamp. Na konci července pak 
ozářily plynové lampy poprvé také plzeňské 
náměstí. V říjnu 1860 byl uprostřed plzeňského
náměstí vztyčen ozdobný čtyřramenný sloup 
se světly objednanými v Berlíně. Postupně bylo
plynové osvětlení zaváděno i do dalších částí 
města. Plynové lampy tehdy osvětlovaly ulice 
od soumraku do 23 hodin.
O rozsvěcování lamp v historickém jádru 
se staral první lampář, který měl na dvoře 
vedle stáje v domě U Šteklů v Sedláčkově ulici 
strážní komůrku. 

V roce 1901 bylo už po Plzni rozmístěno 
1 206 večerních a 347 nočních 
svítiplynových lamp.

Veřejné osvětlení před budovou vojenské pekárny
na Radeckého (Masarykově) náměstí.

Budovu později nahradily budovy obchodní
akademie filiálky Národní banky Československé a

Mandlova škola
Zdroj: Foto archiv Radničních listů leden 2014

Elektrické osvětlení
Po vstupu elektřiny do osvětlování v roce 1842 v Paříži se technologie plynového a elektrického 
osvětlení v oblasti veřejného osvětlení dlouho prolínaly.

O rozvoj elektrického osvětlení pro použití ve veřejných prostranstvích v našich zemích nejvíce 
zasloužil František Křižík (1847 – 1941).

 František Křížek, tvůrce obloukové lampy, se významným způsobem podílel na rozvoji 
elektrického osvětlení Plzně.
V listopadu 1878 se František Křižík v hotelu Waldek v Plzni setkal s Ludvíkem Piettem, 
vlastníkem papírny na břehu Radbuzy v Plzni-Slovanech. Ludvík Piette si stěžoval na 
nedostatečné plynové osvětlení, které znemožňovalo správné rozeznávání barev při noční 
práci. Vzápětí 9. listopadu 1878 dostal tehdy jednatřicetiletý František Křižík od Ludvíka 
Pietteho objednávku na elektrické osvětlení v továrně. František Křižík nabídku přijal a rozhodl
se pro stejnosměrné dynamo od Johanna Sigmunda Schuckerta z Norimberka a jednou 
Siemensovou obloukovkou. Použití elektrického osvětlení bylo významným krokem Ludvíka 
Pietta k rozvoji plzeňské papírny. Piette byl s výsledkem spokojen a přál si mít lepší osvětlení 
i v koutech dílny. 
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 Proto se znovu obrátil na svého přítele Křižíka a žádal o instalaci 
ještě jedné lampy. To bylo technologicky obtížnější, pro dvě 
lampy bylo potřeba dokonalejší regulace obloukovky.
Tento Piettův podnět byl impulzem pro Křižíkovu práci 
na zdokonalení obloukové lampy. Ludvík Piette ponechal Křižkovi 
naprostou volnost při jeho práci na vývoji zdokonalení obloukové
lampy a umožnil mu experimentovat ve své továrně, podporoval 
ho morálně i finančně. Po úspěšném dokončení lampy pak Křižík 
nechal zdokonalenou obloukovou lampu patentovat, lampa nesla
označení 
„Křižík-Piette“, jelikož si Křižík vážil součinnosti s Piettem. 
Nadto byla jejich spolupráce korunována úspěšným prodejem 
patentu i do zahraničí.
Během krátké doby Křižík s Piettem přibrali do svého podnikání 
i úspěšného německého podnikatele Schuckerta, který převzal 
výrobu lamp pro Německo a Rusko. Produkci lamp pro domácí 
trh (Rakousko-Uherskou monarchii) si ponechal pro sebe 
František Křižík.
S tímto novým vynálezem se poměrně brzy seznámila plzeňská 
veřejnost. Už 9. listopadu 1879 se mohli v Piettově papírně 
Plzeňané zúčastnit zkoušek s obloukovou lampou.
Další vítanou možností pro plzeňskou veřejnosti k seznámení s 
Křižíkovým dílem bylo použití obloukové lampy na plese sboru 
profesorů plzeňského vyššího reálného gymnázia v Měšťanské 
besedě v poslední lednový den roku 1880.

Oblouková lampa „Křižík-
Piette“ Západočeské muzeum v

Plzni

 Zdroj: Foto archiv Radničních
listů leden 2014.

 V červenci 1880 byla uspořádána pro plzeňskou veřejnost další exkurze do Piettovy papírny, 
doplněná bohatým kulturním programem. O této společenské akci přinesly Plzeňské listy 
zprávu: „Vycházku do papírny br. Piette za sv. Mikulášem podnikl v úterý večer náš spolek 
literární, byv k tomu majetníky této továrny zvláště vyzván. Členové spolku měli býti přítomni 
zkoušce, kteráž v týž večer s patentovanou elektrickou svítilnou Piette-Křižíkovou měla býti 
podniknuta. (…) nadešlo již šero, načež přikročeno k vlastnímu účelu vycházky, totiž 
ku zkoušce s elektrickou svítilnou. Zkouška dála se se 3 svítilnami, jež byly v jedné 
prostrannější místnosti tovární umístěny a p. inž. Křižíkem rozžaty. Výsledek byl úžasně skvělý;
byloť světlo lamp tak intensivní a jasné, že o tom šel mezi přítomnými jeden hlas: hlas obdivu 
a nejživější pochvaly. 

 První čtyři obloukové Křižíkovy lampy byly v Plzni na náměstí před radnicí instalovány už 
v roce 1880.
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 K největšímu úspěchu a mezinárodní mu uznání obloukové 
lampy „Křižík-Piette“ nazývané též „Plzeňská lampa“, později i 
zkráceně „Plzeňka“ přispěla mezinárodní elektrotechnická 
výstava v Paříži roku 1881. „Plzeňské lampy“ osvětlovaly v Paříži 
společně s Edisonovými žárovkami hlavní schodiště výstavního 
paláce a další čtyři lampy byly instalovány v rakouském pavilonu. 
Křížík-Piettova oblouková lampa na výstavě získala prvenství mezi
ostatním dalšími obloukovkami a byla oceněna zlatou medailí.

 V prosinci roku 1881 si Křižík najal prostory v domě „U Zvonu“, 
kde vznikla jeho dílna, později přesunutá do Cukrovarské ulice.
Františku Křižíkovi byla v Plzni ještě za jeho života roku 1936 
na domě „U Zvonu“ odhalena busta. Při povodni v roce 2002 byl 
dům poškozen a 30.8.2002 byl zbourán. 
Zrekonstruovaná busta je dnes umístěna v Křižíkových sadech. Foto: Plzeňský deník/

Milan Říský

 V roce 1881 instaloval František Křižík v Plzni obloukové lampy 
v Měšťanském pivovaru, kde bylo zpočátku šest lamp. V roce 
1889 spolupracoval Křižík s Emilem Škodou, který chtěl zavést 
elektřinu do svého domu na Klatovské třídě. Jednalo se vůbec 
o první soukromý dům, který byl v Plzni osvětlený elektřinou.

V roce 1881 pak Křižík předvedl v Praze na Hradčanském náměstí první elektrické osvětlení 
obloukovou lampou. Jednalo se však pouze o demonstrativní, dočasnou instalaci.

První trvalé elektrické venkovní osvětlení na našem území bylo zavedeno v Jindřichově Hradci v roce 
1887, a později téhož roku v Písku, kde svítily čtyři obloukové lampy. Praha se dočkala trvalého 
obloukového osvětlení až o dva roky později, v roce 1889.

 Přestože v Plzni byly první obloukové Křižíkovy lampy instalovány už v roce 1880, trvalo 
ještě dlouho, než se elektrického osvětlení ve městě rozšířilo. Došlo k tomu až roku 1905. 
Plyn však byl ještě dlouho výrazně levnější (ale nebezpečnější) než elektřina. 
V roce 1938 proto v Plzni svítilo ještě 1181 plynových lamp. 
Poslední zhasla 28. prosince 1969.

Náročnost údržby a nízká životnost obloukových elektrických svítidel vedla k rozvoji technologie 
žárovkového osvětlení a později výbojek. 

Již v 90. letech 19. století byly bílé i barevné pásy žárovek využity vedle slavnostního osvětlení 
i v reklamě pro upoutání pozornosti na zboží ve výlohách obchodů. 

V menší míře se také zaváděly halogenidové světelné zdroje, zejména v oblasti reklamy a osvětlení 
budov. Když se někdy na konci 20. let začaly v našich městech objevovat první neony, byla to velká 
událost. Z barevných skleněných trubic se daly vytvářet nápisy i nejrůznější obrazce.
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 Příklady použití neonového osvětlení v Plzni:

 V roce 1936 neonovými pásy osvětlen interiér vstupní 
haly kavárny Continental 

Vstupní hala kavárny Continental v Plzni
Zdroj: archiv PhDr. Jitky Lněničkové

 V 50. letech minulého století byla na prodejně hraček 
v Plzni instalována dvoustranná pohyblivá světelná 
reklama. Reklama byla známá především díky své 
technice. Jednalo se o trubkovitý rám, na kterém byla 
napnuta ocelová síť. Na té byla pak připevněna světelná 
trubice. Podklad byl velice jednoduchý, kresba byla vidět
z obou stran, tyto vlastnosti jí přidávaly na úspěšnosti. 
Většina pohyblivých neonů se skládala ze dvou až tří fází.
Výjimkou není ani tento příklad, který tvořily fáze dvě. 
Měnil se tu pohyb předních tlapek a střídavě se 
rozsvěcoval a zhasínal míč, tím vznikal dojem, že jej 
medvídek vyhazoval. 

Pohyblivá neónová reklama
Praporec nad prodejnou hraček v Plzni   

Zdroj: Balák Jaromír, Světelná reklama,
1962

Přes počáteční pokusy o využití nízkotlakých sodíkových výbojek se v 50. letech 20. století 
začaly rozšiřovat vysokotlaké rtuťové zdroje, a v 70. letech dodnes ještě používané vysokotlaké 
sodíkové výbojky.

Současnost je popsána podrobně v dalších kapitolách.
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A.2.1.2 Zdroje

 Plzeňská papírna rodiny Piette, Bc. Kateřina Dýkorová, Diplomová práce, Západočeská 
univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, 2013

 Veřejné osvětlení jako veřejný statek, Diplomová práce, Bc. Vojtěch Návělek, Universita 
Palackého v Olomouci, 2013

 Plzeňské listy. 15. 7. 1880, roč. 6, č. 57, s. 2. 

 Radniční listy, Zpravodaj města Plzně, ročník XIX, leden 2014

 Jaromír Balák, Světelná reklama, Vydavatelství obchodu, 1962
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A.2.1.2 Koncepce nočního vzhledu města
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Venkovní osvětlení je jedním z plnohodnotných prvků kompozice města a veřejných prostranství.

Noční vzhled města a jeho veřejných prostranství ovlivňuje především venkovní osvětlení, které 
po setmění přebírá roli nejvýznamnějšího kompozičního prvku scenérie města.

Atmosféru nočního města spoluvytváří celý komplex elementů venkovního osvětlení (veřejné 
a speciální osvětlení, osvětlení sportovišť a pracovišť, obchodních zařízení, budov, výkladců, osvětlení 
reklam apod.). Venkovní osvětlení vytváří podmínky pro aktivity lidí ve venkovních prostorech 
ve večerních a nočních hodinách a současně ovlivňuje vzhled i atmosféru města.

Venkovní osvětlení ovlivňuje podobu veřejných prostranství nejen v noci, ale i ve dne, kdy jsou 
světelná zařízení vnímána jako součást městského mobiliáře.

Návrh osvětleni je řešen koncepčně s ohledem na širší souvislosti. Komplexně zohledňuje všechna 
hlediska (bezpečností, psychologická, kompoziční a estetická) a eliminuje negativní účinky (rušivé 
světlo, oslňování).

Osvětlení je navrženo s ohledem na charakter a funkci jednotlivých veřejných prostranství, 
na strukturu navazující městské zástavby, kompozici a obraz města v širších vztazích. Funkční 
a normové požadavky jsou zkoordinovány se základní rolí veřejného prostoru jako pobytového místa.

A.2.1.2.1   Funkční požadavky

Veřejné osvětlení

Primární funkcí veřejného osvětlení je vytvoření všestranně příjemného světelného prostředí města, 
zajištění bezpečnosti uživatelů veřejných prostranství města, prevence proti kriminalitě a zlepšení 
bezpečnosti pěší, cyklistické a motorové dopravy. Úkolem veřejného osvětlení je mj.:

 zajistit uživatelům města dostatečné osvětlení povrchu cest a komunikací (horizontální 
osvětlenost) a osvětlení jejich okolí a ostatních osob (vertikální osvětlenost). 

 Významné veřejné prostory (náměstí, nákupní a pěší zóny) je vhodné osvětlit včetně 
vertikálních ploch přilehlých fasád.

 V blokové kompaktní zástavbě vnitřního města by měly být fasády přilehlých budov 
osvětleny do výše prvního nadzemního podlaží.
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  V ostatních ulicích by mělo být vertikální osvětlení vymezujících prvků (fasády, oplocení) 
minimálně do výšky 1 m

  pro dobrou orientaci v nočním městě je třeba zajistit nejen dostatečné osvětlení komunikací, 
ale také názvů ulic, čísel domů, dopravního značení a informačního systému

 přispět k ochraně osob a majetku před všemi vlivy kriminality

 zajistit pro motorovou dopravu dostatečné osvětlení povrchu vozovky a jejího 
bezprostředního okolí (horizontální osvětlenost)

Speciální osvětlení 

Speciální osvětlení, Scénické a slavnostní osvětlení významných prvků a částí města, příležitostné 
osvětlení) spoluvytváří obraz nočního města, přispívá k orientaci a především k identifikaci obyvatel 
a návštěvníků s místem.

V oblastech s bytovou zástavbou je třeba zajistit, aby světlo z venkovního osvětlení nedopadalo 
do obytných místností budov. 

A.2.1.2.2   Kompozice

Veřejné osvětlení významným způsobem ovlivňuje atmosféru a vzhled nočního města. 
Návrh vychází ze základních principů městské struktury, definované šesti základními elementy:

1 Topografie místa
morfologie krajiny: kopce, svahy, údolí a jejich ohraničení, vodní toky a plochy, břehy,
kopce, údolí a jejich ohraničení, vodní toky, plochy, břehy...
Obraz Plzně je primárně definován geografickou polohou a topografií. Reliéf se svahy a toky 
řek a potoků se od provopočátku propisují do vývoje a struktury města. Řeky jsou 
historickými tepnami města Plzně. Prostor města se svými diferencovanými kontrastujícími 
částmi umožňuje vnímání z různých úhlů pohledu se všemi panoramaty a siluetami.

2 Linie pohybu (dopravní, uliční a cestní síť)
Dopravní linie zahrnující příjezdové a průjezdné trasy, hlavní ulice, městské bulváry a nákupní 
ulice, trasy veřejné hromadné dopravy jsou denně využívány mnoha tisíci účastníky pěšího, 
cyklistického a motorového provozu.
Sdílené komunikace jsou dopravním prostorem všech účastníků dopravy, kde motorová 
vozidla nesmí pěší a cyklisty ohrozit.

3 Uzlové a body a vstupní prvky městských částí (křižovatky, mosty, podjezdy, nádraží apod.)
Uzly a vstupní prvky oblastí jsou elementy městské struktury, propojující městské části.
Uzly jsou zároveň místy přeměn vstupy do různých charakterů a zón.

4 Identifikační celky a oblasti
Identifikační celky a oblasti jsou části města, které celostátně a internacionálně representují 
město Plzeň (např, vnitřní město), a dále bloky a části čtvrtí, které jsou kulturními a 
společenskými centry, vytvářejícími primárně identitu míst pro jejich obyvatele.
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5 Identifikační (ikonické) znaky (věže, objekty)
Význačné dominanty, významné krajinné body, důležité budovy, mosty a objekty
Identifikační ikonické znaky znaky jsou objekty, se kterými jsou jejich obyvatelé identifikováni 
a které jsou vnímány jako součást charakteristického obrazu města Plzně, vtisknuté do jeho 
jeho paměti a jedinečnosti. Nadřízené identifikační znaky (např. katedrála sv. Bartoloměje, 
Velká synagoga) representují město v mezinárodním měřítku, podřízené (např. kostel Panny 
Marie Růžencové a další) jsou významné přednostně jako identifikační znaky města pro jeho 
obyvatele.

6 Plochy rekreace a zeleně
Parky a oddechové prostory jsou základem pro zajištění dlouhodobé kvality života ve městě.

Těchto šest základních elementů města musí spolupůsobit ve vzájemném vztahu jako jednotlivé části 
celku tvořícího městskou strukturu. Při návrhu večerního a nočního osvětlení je nutné respektovat 
jejich umístění, vazby a kontext. Hierarchizace prostor vycházející ze struktury města je jedním 
z prvků, na který musí koncepce veřejného osvětlení reagovat.

A.2.1.2.3   Postup stanovení charakteristických zón a specifických oblastí. 

Na území města Plzně je vymezeno 14 oblastí krajinného rázu. Oblasti krajinného rázu jsou dále 
rozděleny na lokality dle platného Územním plánu Plzeň. Lokality jsou dále podrobněji členěny 
do deseti charakteristických zón definovaných v analytické části v kapitole A.1.1.5.

Napříč zónami probíhá pět specifických oblastí.

A.2.1.2.4   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

 Územní plán Plzeň vydaný OOP č. 1/2016
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A.2.1.3 Charakteristické zóny a specifické oblasti
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Vymezení jednotlivých 14 oblastí krajinného rázu bylo převzato z Územní studie Preventivní 
hodnocení krajinného rázu v Plzni. Názvy oblastí zahrnují částečně geografické nebo geomorfologické 
názvy vystihující tradiční označení částí města a jejich přírodní charakteristiky. 

Popisy jednotlivých oblastí 
jsou podrobně popsány 
v analytické části A.1,
kapitole A.1.1.4 
Zasazení města v krajině.

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

Oblasti krajinného rázu jsou rozděleny do lokalit, vymezených v platném Územním plánu Plzeň.

DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni
A Základní plán veřejného osvětlení – A.2 Návrhová část
A.2.1. Architektonicko-urbanistické řešení Strana 18 (celkem 72)



A.2.1.3.1   Charakteristické zóny

Lokality jsou dále členěny dle deseti charakteristických zón, podrobně definovaných v analytické části 
v kapitole A.1.1.5 Charakteristické zóny (struktury zástavby).

Charakteristické zóny
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A.2.1.3.2   Specifické oblasti

V území města Plzně je návrhem vymezeno pět specifických oblastí procházejících napříč zónami. 

Specifické oblasti
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A.2.1.3.3   Parametry osvětlení přiřazené jednotlivým zónám

1 Zóny historické kompaktní blokové struktury zástavby

 úroveň jasu: vysoká
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 70
 charakter osvětlení: horizontální osvětlení ulice a prosvětlení celého uličního prostoru
 maximální výška světelných míst: typicky 4 m
 typologie svítidel: speciální památkové, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva mechově zelená, 

dle Plzeňského standardu komunikací

2 Zóny rostlé městské struktury zástavby

 úroveň jasu: střední
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 40
 charakter osvětlení: horizontální osvětlení ulice a přilehlého parteru
 maximální výška světelných míst: typicky 8 m
 typologie svítidel: komunikační, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva šedá, 

dle Plzeňského standardu komunikací

3 Zóny venkovské struktury zástavby

 úroveň jasu: nízká
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 70
 charakter osvětlení: horizontální osvětlení ulice
 maximální výška světelných míst: typicky 6 m
 typologie svítidel: komunikační, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva šedá, 

dle Plzeňského standardu komunikací

4 Zóny kompaktní blokové struktury zástavby

 úroveň jasu: střední
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 40
 charakter osvětlení: horizontální osvětlení ulice a přilehlého parteru
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 maximální výška světelných míst: typicky 8 m
 typologie svítidel: komunikační, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva šedá, 

dle Plzeňského standardu komunikací

5 Zóny kompaktní souvislé struktury zástavby

 úroveň jasu: nízká
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 40
 charakter osvětlení: horizontální osvětlení ulice
 maximální výška světelných míst: typicky 6 m
 typologie svítidel: komunikační, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva šedá, 

dle Plzeňského standardu komunikací

6 Zóny kompaktní izolované struktury zástavby

 úroveň jasu: nízká
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 40
 charakter osvětlení: horizontální osvětlení ulice
 maximální výška světelných míst: typicky 6 m
 typologie svítidel: komunikační, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva šedá, 

dle Plzeňského standardu komunikací

7 Zóny volné sídlištní struktury zástavby

 úroveň jasu: střední
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 40
 charakter osvětlení: horizontální osvětlení ulice
 maximální výška světelných míst: typicky 8 m a 4 m pro pěší cesty
 typologie svítidel: komunikační, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva šedá,

dle Plzeňského standardu komunikací
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8 Zóny areálové kompaktní struktury zástavby

 úroveň jasu: nízká až střední
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 40
 charakter osvětlení: horizontální osvětlení ulice
 maximální výška světelných míst: typicky 8 m
 typologie svítidel: komunikační, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva šedá, 

dle Plzeňského standardu komunikací 

9 Zóny areálové volné struktury zástavby

 úroveň jasu: nízká až střední
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 40
 charakter osvětlení: horizontální osvětlení ulice
 maximální výška světelných míst: typicky 8 m
 typologie svítidel: komunikační, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva šedá, 

dle Plzeňského standardu komunikací

10 Drobná izolovaná struktura zástavby
(v této zóně je veřejné osvětlení navrženo pouze v plochách, 
určeným územním plánem k zastavění)

 úroveň jasu: nízká
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 40
 charakter osvětlení: horizontální osvětlení ulice
 maximální výška světelných míst: typicky 6 m
 typologie svítidel: komunikační, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva šedá, 

dle Plzeňského standardu komunikací
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A.2.1.3.4   Specifické oblasti

V území města Plzně je návrhem vymezeno pět specifických oblastí procházejících napříč zónami. 
V úsecích a plochách specifických zón jsou upraveny vybrané  parametry veřejného osvětlení.

1 Specifické oblasti náměstí, návsí a centrálních prostorů

 úroveň jasu: vysoká
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 70
 charakter osvětlení: horizontální osvětlení ulice a prosvětlení celého uličního prostoru
 maximální výška světelných míst: dle zóny
 typologie svítidel: komunikační, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva šedá, 

dle Plzeňského standardu komunikací 

2 Specifické oblasti památkových rezervací a památkových zón

 úroveň jasu: dle zóny
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 70
 charakter osvětlení: dle zóny
 maximální výška světelných míst: dle zóny
 typologie svítidel: speciální P (památková), dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva mechově zelená, 

dle Plzeňského standardu komunikací 

3 Specifické oblasti hlavních dopravních tahů uvnitř města

 úroveň jasu: vysoká
 teplota chromatičnosti: < 4000 K
 minimální index podání barev: 40
 charakter osvětlení: dle zóny
 maximální výška světelných míst: typicky 10 m
 typologie svítidel: komunikační, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva šedá, 

dle Plzeňského standardu komunikací 
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4 Specifické oblasti parků

 úroveň jasu: nízká
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 40
 charakter osvětlení: horizontální osvětlení pěších cest
 maximální výška světelných míst: typicky 4 m
 typologie svítidel: parková, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva šedá,

dle Plzeňského standardu komunikací 

5 Specifické oblasti hřbitovů

 úroveň jasu: nízká
 teplota chromatičnosti: < 3000 K
 minimální index podání barev: 40
 charakter osvětlení: horizontální osvětlení pěších cest
 maximální výška světelných míst: typicky 4 m
 typologie svítidel: parková, dle Plzeňského standardu komunikací
 materiál nosných konstrukcí: ocel, dle Plzeňského standardu komunikací
 povrchová úprava nosných konstrukcí, příp. barva: žárově zinkováno, barva šedá,

dle Plzeňského standardu komunikací 

A.2.1.3.5   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

 Územní plán Plzeň vydaný OOP č. 1/2016
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A.2.1.4 Parametry osvětlení pozemních komunikací
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Pozemní komunikace uvnitř města jsou obvykle ulice a jsou součástí veřejných prostranství města. 

Ulice jsou členěny na základě urbanistického typu v hierarchii města a dopravního zatřídění. 
V ideálním případě by mělo dopravní zatřídění dle Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
v platném znění vycházet z urbanistického typu ulice a podporovat jeho charakter.

Role uličního prostranství ve struktuře města určuje základní požadavky na uspořádání prostoru. 
Odvíjí se od postavení ulice ve významové hierarchii veřejných prostranství. Hlavní parametry uličního
profilu, jako je jeho šířka, jsou dány urbanistickou strukturou města. Způsob uspořádání uličního 
profilu organizuje pohyb, by měl vycházet z prostorových limitů a odpovídat významu ulice.

Se stoupající intenzitou a rozdílnou rychlostí jednotlivých druhů pohybu stoupá požadavek na jejich 
vzájemné oddělování. Naopak čím nižší jsou intenzity a rozdíl rychlostí, tím snazší je jejich sbližování. 
Vyšším zastoupením šetrnějších způsobů pohybu lze snáze umožnit sdílení veřejného prostranství, 
které je optimálnější pro pobytovou kvalitu městského prostředí a je prostorově úspornější.

Segregace pohybu nepřispívá k obyvatelnosti města. Při vymezení vlastních koridorů pro jednotlivé 
druhy pohybu může u uživatelů docházet k pocitu, že mají ve svém prostoru přednost před ostatními. 
Naopak při smíšení více druhů pohybu se nikdo necítí být pánem situace, ale o to víc dává pozor 
na ostatní uživatele. Pocit subjektivní bezpečnosti může být sice nižší, ale objektivní bezpečnost bývá 
zpravidla vyšší.

Dopravní zatřídění by mělo být odůvodněno nezbytnou rolí ulice v celkové hierarchii dopravního 
systému města. Tam, kde dochází k výraznému rozporu mezi požadovaným dopravním zatížením 
na jedné straně a urbanistickým významem či pobytovým potenciálem na straně druhé, by mělo být 
zváženo jeho přehodnocení.

Při zohlednění prostorových možností a dopravního zatížení by měla být současně vyhodnocena 
výsledná pobytová kvalita.

Praktickým dopadem důsledného uplatnění uvedených zásad by měly být úpravy stávajících ulic, 
které však přesahují rámec této práce.

Zatřídění komunikací, kapacity komunikací a další parametry jsou převzaty z výsledků analytické části, 
uvedené v jednotlivých kapitolách oddílu kapitole A.1.2 Dopravně bezpečnostní analýza. Typologie 
jednotlivých komunikací jsou podrobně popsány v kapitole A.1.2.6 Typologie komunikací.
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A.2.1.4.1   Návrh přiřazení tříd osvětlení jednotlivým komunikacím

Navržené parametry osvětlení splňují požadavky pro osvětlování pozemních komunikací 
dle normových požadavků. Podkladem pro návrh parametrů osvětlení veřejných prostranství (včetně 
pozemních komunikací) bylo zatřídění pozemních komunikací dle ČSN (Přílohy A.2.P.1 a A.2.P.2). 
Výsledné parametry veřejného osvětlení byly následně upraveny dle dalších sledovaných hledisek 
(environmentální, kompoziční, prevence proti kriminalitě).

Návrh přiřazení tříd osvětlení jednotlivým komunikacím
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A.2.1.4.2   Zdroje

 Protokoly o zatřídění pozemních komunikací do tříd osvětlení dle ČSN
Příloha A.2.P.1

 Databáze komunikací se zatříděním pozemních komunikací podle ČSN
Příloha A.2.P.2

 Posouzení z hlediska enviromentálního, kompozičního, prevence proti kriminalitě,
provedené na základě souhrnu informací z analytické a návrhové části
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A.2.1.5 Speciální osvětlení (scénické, slavnostní a příležitostné)

Obsah

A.2.1.5  Speciální osvětlení (scénické, slavnostní a příležitostné)....................................................29

A.2.1.5.1   Scénické osvětlení......................................................................................................29
A.2.1.5.2   Slavnostní osvětlení...................................................................................................30
A.2.1.5.3   Příležitostné (např. vánoční) osvětlení.......................................................................30

Speciální venkovní osvětlení je poměrně nová „nadstavba“ nad rámec základního provozně-funkčního 
veřejného osvětlení. Teprve od 20. století je scéna nočního města doplňována speciálním scénickým, 
slavnostním a příležitostným (dočasným) osvětlením, které zvýrazňuje kulturně historické a estetické 
hodnoty města a podporuje vnímání kompozice města ve večerních a nočních hodinách.
Slavnostní osvětlení neslouží primárně k osvětlení veřejného prostoru. Může však významně ovlivnit 
kvalitu života obyvatel a jeho návštěvníků města v mnoha ohledech (vizuální vnímání, orientace) 
a může tak synergicky zvýšit hodnotu prostředí a jeho atraktivitu, která se promítá do pozitivních 
(i negativních) externalit.

Speciální osvětlení může (ale nemusí) zahrnovat:

 Scénické osvětlení (osvětlení významných budov, objektů, prostranství a dalších prvků
(obvykle trvalé, provozované každý večer)

 Slavnostní osvětlení, spočívající ve změně provozního režimu stávajícího osvětlení, změně 
času nebo intenzity nebo případně zapojení dalších zařízení

 Dočasné osvětlení – např vánoční osvětlení a jiné příležitostné instalace (např. Festivaly světla 
v Plzni)

Rozvíjející se technické možnosti v oblasti osvětlení skýtají předpoklady pro další rozvoj a možnosti 
využití speciálního osvětlení.

A.2.1.5.1   Scénické osvětlení

Přehled objektů navržených k osvětlení je uveden v příloze A.2.D.2 Databáze osvětlovaných prvků 
(scénické osvětlení). Jeho podoba je pro významné dominanty města Plzně zpracována v příloze 
A.2.K.4 Karty osvětlovaných prvků (scénické osvětlení).

Provozní režim je navržen jednotně v době od setmění (zároveň s veřejným osvětlením) do 24 hodiny 
každodenně.
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V návrhu jsou zohledněny pozorovací 
směry, prostorové a kompoziční vztahy, 
úhly a vzdálenosti. Jsou určeny pohledově 
exponované části, navržené k osvětlení, 
chromatičnost, typ svítidel a další 
parametry.

A.2.1.5.2   Slavnostní osvětlení

Slavnostní osvětlení je navrženo změnou provozního režimu – prodloužení provozu dle charakteru 
svátku - např. do 2 hodin po půlnoci.

A.2.1.5.3   Příležitostné (např. vánoční) osvětlení

Vánoční osvětlení historického jádra Plzně rozsahem odpovídá významu centrální části města. 

Některé prvky (např. „praporky“ 
na sloupech veřejného osvětlení, 
jsou neobvykle elegantní. 
je doporučeno jejich zachování a zvážení 
jejich využití v širším rozsahu.
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Návrh rozšíření rozsahu vánočního osvětlení je podrobně popsán v databázi A.2.D.1 Komplexní 
databáze a zakreslen v mapové příloze A.2.M.4.

Návrh rozšíření rozsahu vánočního osvětlení
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Příklady vhodně řešeného vánočního osvětlení

Rapperswil (Švýcarsko)

Vídeň, Kohlmarkt (Rakousko) Betlémské hvězdy (Herrnhut)
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A.2.2     Dopravně bezpečnostní analýza

A.2.2.1 Zatřídění komunikací podle jejich parametrů do tříd osvětlení
OBSAH

A.2.2      Dopravně bezpečnostní analýza..............................................................................................33
A.2.2.1  Zatřídění komunikací podle jejich parametrů do tříd osvětlení..........................................33

A.2.2.1.1   Skupina M..................................................................................................................33
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A.2.2.1.4   Zatřídění komunikací do tříd M, C, P..........................................................................35
A.2.2.1.5   Závaznost norem.......................................................................................................36

A.2.2.2  Doplňující parametry pro veřejná prostranství se specifickými požadavky.........................37
A.2.2.2.1   Požadavky na kvalitu osvětlení a osvětlení vertikálních rovin....................................37
A.2.2.2.2   Požadavky na zamezení oslnění (clonění)..................................................................37
A.2.2.3  Charakteristické moduly specifikující geometrické uspořádání.....................................39
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V normách řady 13201 je zaveden způsob zatřídění komunikaci do tříd osvětleni 
(ČSN CEN/EN 13201-1), a požadavky na kvalitu a kvantitu osvětleni (ČSN EN 13201-2). 
U skupiny C a P se nově objevuje požadavek na hodnoceni psychologického oslněni.

A.2.2.1.1   Skupina M

Třídy osvětlení M jsou určeny pro řidiče motorových vozidel na pozemních komunikacích. Použití 
těchto tříd závisí na geometrii relevantní oblasti a na dopravních a časových okolnostech. Konkrétní 
třída osvětlení se volí podle funkce pozemní komunikace, návrhové rychlosti, celkového uspořádání, 
intenzity dopravy, složení dopravy a podoby okolního prostředí. Pokud uspořádání pozemní 
komunikace neumožňuje vyhodnotit jas povrchu pozemní komunikace, použije se, při dodržení 
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pravidel uvedených v EN 13201-2, třída osvětlení C a pro řidiče motorových vozidel při nízkých 
rychlostech na krajnici nebo parkovacích pruzích se použijí třídy osvětlení P.

A.2.2.1.2   Skupina C

Třídy osvětlení C jsou určeny pro konfliktní oblasti na pozemních komunikacích, kde je složení dopravy
převážně motorové. Konfliktní oblasti se vyskytují tam, kde se proudy vozidel vzájemně kříží nebo kde 
ústí do oblastí se zvýšeným výskytem chodců, cyklistů nebo dalších uživatelů pozemní komunikace. 
Za konfliktní oblasti se považují také místa, kde dochází ke změně geometrie pozemní komunikace, 
jako je snížení počtu jízdních pruhů nebo zúžení jízdního pruhu nebo pásu. U konfliktních oblastí je 
zvýšená pravděpodobnost srážky mezi vozidly, mezi vozidly a chodci, cyklisty a dalšími uživateli 
pozemních komunikacích a/nebo mezi vozidly a pevnými objekty. Při návrhu osvětlení konfliktních 
oblasti se jako hodnoticí kritérium doporučuje jas. Při krátkých pozorovacích vzdálenostech nebo 
dalších faktorech, kdy nelze jako hodnoticí kritérium použít jas, lze pro část nebo celou konfliktní 
oblast použít jako hodnoticí kritérium osvětlenost.

A.2.2.1.3   Skupina P

Třídy osvětlení P jsou určeny převážně pro chodce a cyklisty pohybující se po chodnících a 
cyklostezkách a pro řidiče motorových vozidel pohybujících se nízkou rychlostí v zónách s převažující 
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funkcí bydlení, po krajnicích, parkovacích pruzích a v dalších dopravních prostorech, které leží 
odděleně nebo podél vozovky pozemní komunikace. Používá se také na komunikacích souběžných 
s „nadřazenou“ vozovkou, ať už oddělených, nebo souvislých jako zvláštní pruh (např. pro cyklisty). 
Podmínkou je, že se na nich pohybuji účastníci rychlosti chůze nebo maximálně do 40 km/hod.

Třídu osvětleni P je možné zvolit také v případě oddělených oblastí, kde lze oprávněně předpokládat, 
že se účastníci dopravy nebudou pohybovat vyššími rychlostmi než 40 km/h. To je případ, komunikací 
v rezidenčních oblastech, které však přímo nenavazují na sběrné nebo rychlostní komunikace, nebo 
slepých komunikaci, neprůjezdných oblastí nebo parkovišť.
V případě, že komunikace zatříděná do skupiny P navazuje na komunikaci s větším provozem 
(třída M, C), pak je vhodné posílit na styku těchto komunikaci úroveň osvětleni. Tak se účastník 
provozu lépe zadaptuje na oblasti z rozdílnými hladinami osvětlení. Není pak nutné zařazovat vedlejší 
komunikaci do třídy M (C), která je investičně i provozně náročnější.
Pozn.: Třída P7 nemá žádné požadavky. Je vyloučeno, aby byla korektně vybrána pro zatřídění 
komunikace, spíše slouží pro popis nevyhovujícího stavu v případě vyhodnocovaní nějakého osvětleni.

A.2.2.1.4   Zatřídění komunikací do tříd M, C, P

Většina komunikaci s povolenou rychlosti nad 40 km za hodinu je zařazena do skupiny
tříd osvětleni M. Je zřejmé, že ne vždy je možné navrhnout nebo provést kontrolní měření podle jas 
komunikace. Např. když je úsek krátký, nerovný (např. kruhový objezd), není dostatečný odstup apod. 
Potom se takový úsek posuzuje podle požadavků skupiny tříd osvětleni C. 
Přeřazení z M do skupiny tříd osvětleni C se provede podle tabulky 4 (v obci se uvažuje se zeleně 
podbarvený řádek).

Zatřídění uvedené zde pro město Plzeň odpovídá stavu v době zpracování generelu. V případě, že 
se změní některý z ukazatelů ovlivňující zatřídění, pak je nutné provést revizi daného úseku.

Zatřídění jednotlivých pozemních komunikací ve městě Plzni podle ČSN je uvedeno v přílohách A.2.P.1
Protokoly zatřídění komunikací podle tříd osvětlení a A.2.P.2 Databáze komunikací se zatříděním 
pozemních komunikací dle ČSN.
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Příklad zatřídění
Příklad zatřídění komunikace podle ČSN CEN/TR 13201-1, resp. ČSN P 36 0455:

A.2.2.1.5   Závaznost norem

Kvalitativní a kvantitativní požadavky pro osvětlování komunikaci jsou specifikovány v technické 
normě ČSN EN 13201-2. Pro jednotlivé pozemní komunikace se zmíněné požadavky stanoví 
na základě jejich zařazeni do tříd osvětlení podle ČSN CEN/TR 13201-1.

Tyto evropské předpisy jsou doplněny národní technickou normou ČSN P 36 0455: Osvětlení 
pozemních komunikací – Doplňující informace. Zde jsou uvedeny upřesňující pravidla pro stanovení 
tříd osvětlení.

Normy nejsou obecně závazné. Některé z nich jsou ovšem citovány vyššími právními předpisy a tím 
se stanou závaznými. To platí také v případě silnic nebo dálnic, které se nacházejí v zastavěném území 
obce. Konkrétně to vyplývá z Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích. V §25 se praví „Dálnice a silnice se vždy osvětluji 
v zastavěném území obcí.“ Ve vyhlášce je uveden odkaz na technické normy: ČSN 36 0400 Veřejné 
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osvětlení, ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací a ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic. Tyto 
normy sice již neplatí, ale jsou nahrazeny zmíněnými normami řady 13201 a národní normou 
ČSN P 36 0455. Z toho důvodu se mají tyto nahrazující normy za závazné v případě, že se jedná 
o osvětlování silnic nebo dálnic v zastavěném území obce.

Normy jsou závazné také tehdy, když zaměstnanci obce plní pracovní úkoly na pozemních 
komunikacích ve večerních a nočních hodinách. To vyplývá z Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V něm jsou zezávazněny požadavky ČSN EN 12464-2 – 
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory. Takovým 
pracovníkem může například být policista vykonávající noční obchůzku nebo popeláři, kteří v zimním 
období provádějí svoz odpadků mimo denní dobu.

Ale i tam, kde je závaznost norem sporná, či nevymahatelná, je vhodné a doporučené je dodržovat. 
Nastavují totiž minimální požadavky, které za daných okolností zajistí co nejbezpečnější provoz 
na komunikacích. Pokud nejsou dodržena pravidla stanovená normami, vzrůstá nebezpečí dopravní 
nehody a také hrozí nárůst kriminality. Z různých studií vyplývá, že zlepšením veřejného osvětlení 
dojde ke snížení počtu dopravních nehod na polovinu i méně a současně významně klesá „zločinnost“.

Dále je vhodné normy dodržovat proto, že Ústavní soud se k dodržování technických norem vyjádřil 
prostřednictvím jejich účelu takto: Účelem splnění detailních právních nároků je především jakost 
výrobků, ochrana zdraví a života lidí, bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, tvorba
a ochrana životního prostředí, ochrana majetku a dalších zájmů. Viz nález pléna Ústavního soudu 
ze dne 26.5.2009, sp. zn. Pl. ÚS 40/08.

Také v případě, kdy bude k vyšetřovaní nějaké nehody nebo násilného činu přizván soudní znalec 
z oboru osvětlovaní, tak ten bude vždy zkoumat, zda je v daném místě veřejné osvětlení vyhovující 
a posouzení tohoto učiní podle dříve citovaných norem.

V zájmu všech zúčastněných subjektů i v zájmu bezpečnosti silničního provozu, pohyb osob 
nevyjímaje, je tedy kvalitní osvětlení veřejných prostor odpovídající požadavkům technických norem.

A.2.2.2 Doplňující parametry pro veřejná prostranství se specifickými 
požadavky

A.2.2.2.1   Požadavky na kvalitu osvětlení a osvětlení vertikálních rovin

Na základě výsledků analytické části A.1 a jejich posouzení byla stanovena veřejná prostranství 
se specifickými požadavky (kulturní a společenský význam, zvýšené nebezpečí kriminality apod.). 
Specifické požadavky (na vyšší kvalitu osvětlení, osvětlení vertikálních rovin a požadavky a na clonění) 
jsou promítnuty do návrhu parametrů osvětlení a jsou uvedeny v příloze A.2.K.1 Karty 
charakteristických modulů v příloze A.2.D.1 Komplexní databáze.

A.2.2.2.2   Požadavky na zamezení oslnění (clonění)

Veřejné osvětlení obecně nemá omezovat vidění osob, které se v prostoru pohybují, ať už jako pěší 
nebo jako řidiči. Především to znamená, že nemají být oslněni nadměrným jasem svítidel veřejného 
osvětlení. 
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Omezit nepříznivé účinky lze polohou svítidel, volbou jejich vhodných fotometrických vlastností 
včetně clonění. V místech, kde jsou svítidla umístěna dostatečně vysoko je riziko oslnění nižší. Pokud 
je soustava pravidelná a jsou splněny požadavky pro stanovení míry oslnění podle ČSN EN 13201-3, 
pak je dostatečné, pokud nebude překročena předepsaná hodnota zvýšení prahu rozlišitelnosti, 
resp. prahového přírůstku TI. Ten je v normě ČSN EN 13201-2 předepsán závazně pro komunikace 
třídy osvětlení skupiny M. Pro třídy C a P je to doporučený parametr, avšak v ČSN P 36 0455 je tento 
požadavek uvedeny v normativní příloze B jako povinný:

Tab. A.2.2.2.1 Hodnoty prahového přírůstku pro jednotlivé třídy osvětlení

Třída osvětlení M1 M2 M3 M4 M5 M6
Prahový přírůstek fTI (%) 10 10 15 15 15 20
Třída osvětlení C0 C1 C2 C3 C4 C5
Prahový přírůstek fTI (%) 15 15 15 20 20 20
Třída osvětlení P1 P2 P3 P4 P5 P6
Prahový přírůstek fTI (%) 20 25 25 30 30 35

Prahový přírůstek se určuje podle ČSN EN 13201-3. Jedním z parametrů určujících jeho velikost je jas 
komunikace. Ten je možný stanovit pro třídy osvětlení skupiny M pro dostatečně dlouhý úsek (mimo 
jiné). V případě, že to nelze, pak je nutné zvolit jiný postup vyhodnocení. Je však možné posoudit 
velikost prahového přírůstku pro rovný úsek komunikace a pak, v případě, že je vyhovující, jej 
považovat za vyhovující i na zkráceném nebo nerovném úseku. To proto, že na takových úsecích 
se pozorovatel nepohybuje ve větší vzdálenosti od zdroje, svítidla jsou v poměru ke vzdálenosti vysoko
a tedy i zásadní parametr, kterým je úhel mezi směrem pohledu a směrem ke svítidlu, je vysoký. 
Ve vztahu pro výpočet ekvivalentního závojového jasu se vyskytuje ve jmenovateli a ve druhé 
mocnině. To znamená, že závojový jas je v takovém případě malý. Kromě toho se na velikosti 
závojového jasu podílí malý počet svítidel (případně pouze jedno), takže výsledný prahový přírůstek je
rovněž malý, protože jeho velikost je lineárně úměrná ekvivalentnímu závojovému jasu.

Osvětlovací soustavy, které jsou vyhovující z pohledu prahového přírůstku na přímé a dostatečně 
dlouhé komunikaci budou vyhovující i na krátkých nebo nepřímých úsecích pozemní komunikace.

Pro komunikace třídy osvětlení C se postupuje obdobně, jen se musí dopočítat průměrný jas 
komunikace tak, jako kdyby se jednalo o komunikaci třídy osvětlení M.

V případě komunikací třídy P se jas komunikace stanoví jako pro rovnoměrně rozptylnou plochu. 
Tedy jako součin průměrné počáteční osvětlenosti komunikace a průměrného činitele odrazu světla 
kráceného číslem . Další postup se již shoduje s předešlými výpočty.

Z uvedeného vyplývá, že aktualizované normy pro osvětlování komunikací řady 13201 umožňují 
posoudit soustavy z hlediska velikosti prahového přírůstku pro všechny běžné situace. 

Jinou možností, jak posoudit vhodnost svítidla, jsou tzv. třídy svítivosti G*1 až G*6 nebo třídy indexu 
oslnění D0 až D6 podle přílohy A normy ČSN EN 13201-2. Jedná se o kriteria informativní, nikoliv 
normativní a v normě ČSN EN 13201-3 je výslovně uvedeno, že takové posouzení je považováno za 
méně vhodné, než podle prahového přírůstku. Česká norma ČSN P 36 0455 s těmito parametry vůbec 
nepočítá.
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A.2.2.3 Charakteristické moduly specifikující geometrické uspořádání

Na základě výsledků analytické části A.1 a jejich posouzení byla stanovena maximální výška světelných
míst pro typy příčných řezů v návaznosti na specifické požadavky a byly navrženy charakteristické 
moduly, uvedené v příloze A.2.K.1. 

A.2.2.4 Provozní režimy

Dochází-li v průběhu noci ke změnám dílčích parametrů ovlivňujících výběr třídy osvětlení pozemní 
komunikace, pak je možné snížit (nebo také zvýšit) hladinu osvětlení. Při takové regulaci osvětlení je 
třeba zajistit dodržení odpovídajících kvalitativních parametrů osvětlení pro příslušné třídy osvětlení 
(podle normy ČSN EN 13201-2). Snížit úroveň osvětlení je možné pouze pokud k tomu jsou 
odpovídající důvody. Nejčastěji to může být pokles intenzity dopravy nebo pokles jasnosti okolí, 
případně pokud jsou využity patřičné prostředky (např. dopravní značení), také snížení nejvyšší 
dovolené rychlosti.

Pokud se jedná o oblast s vysokým rizikem kriminality, případně s vysokou nehodovostí v nočních 
hodinách, tak se regulace osvětlení nedoporučuje.

Je-li umožněno nezávisle ovládat jednotlivá svítidla nebo skupiny svítidel na dílčím úseku komunikace 
a je-li možné volit stupně osvětlení podle okamžité potřeby, pak například v době, kdy nastanou 
důvody pro snížení úrovně osvětlení (poklesne zatížení komunikace provozem), avšak na části 
komunikace probíhají přechodné stavební práce nebo zde došlo k dopravní nehodě, je možné 
(a i vhodné) takový úsek neztlumovat, dokonce by bylo lépe v něm úroveň osvětlení oproti obvyklému
stavu navýšit.

Je nesprávné činit takové kroky v regulaci soustav veřejného osvětlení, které sice vedou k úspoře 
elektrické energie, avšak povedou k nedodržení jakéhokoli parametru osvětlení dle citovaných norem.
To znamená, že není například žádoucí vypínat každé druhé svítidlo, čímž s největší pravděpodobností 
dojde k nedodržení předepsané rovnoměrnosti osvětlení na komunikaci. Stejně tak není žádoucí 
vypnout celý úsek komunikace a nechat zapnuté osvětlení v kritických místech, jako jsou křižovatky 
nebo přechody pro chodce. Takové řešení sice uspoří náklady na elektrickou energii, avšak za cenu 
výrazně vyššího rizika dopravní nehody nebo bezpečnosti obecně.

Na základě výše uvedeného byly navrženy úseky (komunikace), kde je možné stanovit druhý provozní 
režim se sníženými nároky na osvětlení, viz. Tabulka A.2.P.2. První skupina úseků jsou komunikace, 
kde je možné snížit požadavky na osvětlení na základě informací o snížení intenzity dopravy na těchto 
komunikacích. Vstupní informací v tomto případě mají být data vyhodnocená z „průjezdových čidel“ 
sčítání dopravy v rámci projektu „Smart city“. Na základě tohoto vyhodnocení je možné ze systému 
„Smart city“ posílat pokyny jednotlivým skupinám svítidel na snížení intenzity svitu v souladu 
s požadavky provozní režimů. Tato první skupina komunikací jsou silnice I. třídy, II. třídy a III. třídy 
a místní komunikace I. a II. třídy.

Druhá skupina úseků jsou komunikace, kde je možné snížit požadavky na osvětlení na základě snížení 
nejvyšší dovolené rychlosti. V obci je obecně platný rychlostní limit 50 km/h, který je pro třídy 
osvětlení M, C považován za rychlost střední. V případě, že bude v hodinách nočního klidu (nebo jinak
vymezeného časového úseku) snížena nejvyšší dovolená rychlost o jeden stupeň v souladu s Tabulkou
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A.2.2.4.1, tedy například  z rychlosti střední na nízkou, je využití druhého provozního režimu 
teoreticky aplikovatelné. Prostředky pro stanovení rychlostního limitu jsou předpokládány dvojího 
typu. Prvním jsou dopravní značky B20a s dodatkovou tabulkou E13 s uvedením časového úseku. 
Druhým jsou proměnné dopravní značky, které umožňují zobrazovat několik dopravních značek. 
Současně je třeba mít na paměti, že změna rychlostních limitů podléhá schválení Policie ČR, 
pročež prakticky je možné aplikovat druhý provozní režim až po příslušném schvalovacím procesu.

Tato druhá skupina komunikací jsou silnice III. třídy. 

Tabulka A.2.2.4.1
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A.2.3     Environmentální řešení
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V Plzni se vyskytuje řada oblastí, které mohou nepříznivě ovlivnit své okolí z pohledu rušivých účinků 
světla. 

Některé oblasti mohou mít přechodnou dobu trvání. To znamená, že některé zdroje rušivých účinků 
se mohou projevovat pouze v určité denní době, některých dnech v týdnu nebo jsou sezónní 
záležitostí. 

Některé oblasti mohou být krátkodobé, jiné stálé.

Pomíjíme významně časově omezené rušivé zdroje, jako je třeba blikající návěští u výjezdu hasičů, 
orientační značení – například nemocníce, nádraží apod.

A.2.3.1.1   Obchody

Mezi hlavní oblasti s potenciálně rušivým dopadem je třeba zařadit především obchody, nákupní 
centra, parkoviště u obchodů. Jsou trvalé z pohledu dlouhodobého. Z pohledu denní doby jsou 
obvykle provozovány ve večerních hodinách, v době nočního klidu (kap. A.2.3.3) se obvykle 
neprovozují s výjimkou obchodů s nepřetržitým provozem. Navenek se projevují svítícími výlohami, 
reklamními štíty, případně osvětlením přilehlých parkovišť.

A.2.3.1.2   Billboardy

S obchodem, resp. s reklamou souvisejí billboardy. Pochopitelně nesvítící noční prostředí neovlivní. 
Pokud jsou nasvětleny, nebo svítí vlastním světlem, tak je nezbytné je omezit v souladu s denní 
dobou.

V denní dobu je použití billboardu relativně neškodné. Ve večerních hodinách a v následné době 
nočního klidu je nezbytné je regulovat tak, aby jejich vliv na okolí byl minimalizován. Je to podobné, 
jako v případě již popsaných vývěsních štítů. Opět prokázat dostatečné omezení nežádoucích účinků 
výpočtem a následným měřením nežádoucích účinků.
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V nočních (ale i večerních, resp. ranních) hodinách je vyloučeno, aby mezi v případě dynamických 
reklamních ploch docházelo v okamžiku změny tématu k problesknutí bílé plochy. Ta pochopitelně 
za dne nepůsobí tak závadně jako za tmy. Oko se otáčí za změnou jasu, tedy směrem k takto 
fungujícím billboardu. Tím je odpoutána pozornost, což může mít, zejména u řidičů, fatální dopady.

A.2.3.1.3   Výrobní závody

Své okolí ovlivňují také výrobní závody. Míra jejich produkce nežádoucího světla je ovšem v běžných 
případech zanedbatelná. Povětšinou se jedná o svíticí logo továrny nebo třeba nasvětlení průčelí 
objektu závodu. Pro oba případy platí poznámky týkající se reklamního osvětlení. Nasvětlení fasády je 
zmíněno dále v kapitole A.2.1.4 Speciální venkovní osvětlení.

A.2.3.1.4   Sportoviště

Sportoviště jsou vesměs omezena pouze na dobu večerní, před dobou nočního klidu. Navíc se obvykle
omezují na nějaký den v týdnu. Například osvětlení fotbalového stadionu. Jedná se o značně výrazný 
zdroj rušivého světla, který však nelze nějakým přijatelným způsobem omezit. Vhodné by bylo to, aby 
osvětlení takových prostranství bylo vypnuto v době nočního klidu. Předpokládáme, že taková dohoda
s městem existuje, resp. vyplývá z vyhlášky o nočním klidu (viz dále A.2.3.3).

Podobně tomu je i u menších sportovních areálů a hřišť. Ta mnohdy ani venkovní osvětlení nemají 
nebo jsou důsledně provozována v době mimo noční klid. Také jejich intenzita není tak významná, aby
ohrožovala své okolí. V případech nekvalitně řešené osvětlovací soustavy je však možné provést její 
úpravy nebo zakázat její provoz.

A.2.3.1.5   Staveniště

Charakter stavenišť je obvykle krátkodobý. Snad jen u rozsáhlých stavebních děl se může jednat 
o období delší, třeba i několik let. Ale vždy jde o vliv nějakým způsobem časově omezený.

Osvětlení stavenišť je závislé na charakteru stavby. Někdy ani funkční osvětlení není provozováno, 
jindy je v provozu pouze osvětlení bezpečnostní. Jindy je však osvětlení značně intenzivní, protože 
musí zajistit noční práce.

Ve všech případech (pro ostrahu i pro práci) je nezbytné kvalifikovaně navrhnout osvětlovací soustavy 
tak, aby dostatečně zajistily účel, pro který se zřizují. Samozřejmě, že je nezbytné provést také 
kontrolu vlivu z pohledu rušivého světla. Navržené osvětlovací soustavy je nezbytné zkontrolovat 
měřením a tak předejít (pokud možno) obtěžování a stížnostem obyvatel žijících v okolí stavby.

A.2.3.1.6   Speciální venkovní osvětlení – osvětlení objektů

Speciální venkovní osvětlení objektů je velmi specifické. Požadavek omezující vliv na okolí je dán 
normou ČSN EN 12464-2 v souvislosti s odpovídající zónou životního prostředí. Stejně jako 
na slavnostní osvětlení objektů je třeba přihlížet i k osvětlení průčelí budov, jako jsou například sídla 
firem.

Většina slavnostně osvětlovaných objektů se nachází v centu města, tedy v zóně E4. Tomu odpovídá 
maximální průměrný jas průčelí 25 cd. m-2. Tuto hodnotu je nepřípustné překročit. Přitom se jedná 
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o hodnotu časově počáteční, tedy pro případ, kdy jsou nová (vyčištěná) svítidla osazená novými 
světelnými zdroji (avšak až po jejich zahoření) a případně nový stav vlastní fasády objektu. 

V ostatních oblastech (E2, E3) tomu je podobně. V zóně E1 je osvětlování fasád nepřípustné. 

Hodnoty v normě jsou maximální přípustné. Skutečný jas je záležitostí návrhu osvětlovací soustavy, 
závisí na umístění osvětlovaného objektu (vzdálenosti od pozorovatele, jasu okolí), charakteru stavby, 
architektonickém záměru.

Je zřejmé, že jas osvětlovaného objektu musí být vyšší než jas jeho okolí. Aby dostatečně vynikl, tak se
uvádí, že tato hodnota musí být nejméně trojnásobkem adaptačního jasu. Při větším odstupu 
pozorovatele ještě vyšší.

Doba provozu slavnostního osvětlení nebo osvětlení objektu souvisí s významem stavby. Je vhodné 
osvětlení provozovat mimo dobu nočního klidu s plným výkonem, později je vypnout nebo zatlumit 
úměrně poklesu jasů v okolí. Celonoční svícení má smysl u objektů firemních, kde může mít význam 
z marketingového hlediska. 

Vybrané budovy a objekty (např. divadlo, synagoga, kostely) je vhodné je osvětlovat alespoň 
do půlnoci. To z důvodů podpory turistického ruchu, který je takovým způsobem pozitivně ovlivněn.
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A.2.3.2 Zařazení oblastí do zón životního prostředí podle ČSN (E1-E4)
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A.2.3.2.1   Stanovení podílu světelného toku do horního poloprostoru

Pro ochranu a zlepšení noční prostředí je nutné věnovat pozornost rušivému světlu, které bývá často 
(a ne zcela správně) označováno jako světelné znečištění. Rušivé světlo může někoho obtěžovat 
intenzitou nebo nesprávným směrováním, může svítit do míst, kde to není žádoucí apod. Proto jsou 
normou ČSN EN 12464-2 (venkovní pracovní prostory) dány limity rušivého světla pro venkovní 
osvětlovací soustavy, viz. Tabulka A.2.3.2.1.1.

Tabulka A.2.3.2.1.1 – Maximální hodnoty pro rušivé světlo venkovních osvětlovacích soustav

Jednotlivé limity jsou zde vázány na enviromentální zóny E1, E2, E3, E4. V těchto zónách je pak třeba 
respektovat požadavky na světlo dopadající na objekty a na světlo směřující nad vodorovnou rovinu. 
Omezení vyzařování svítidel do horního poloprostoru reprezentuje sloupec RUL(%). Například pro zónu
E3 je podíl horního toku maximálně 15%. 

Norma ČSN EN 12464-2 se týká venkovních pracovních prostorů. U prostorů, které nejsou chápány 
jako pracovní je možné tyto požadavky uplatnit analogicky. Vzhledem k charakteru nepracovních 
prostor ovšem doporučujeme také přihlédnout k požadavkům normy ČSN P 36 0455 Osvětlení 
pozemních komunikací – Doplňující informace.

Podíl světelného toku do horního poloprostoru je v normě ČSN P 36 0455 dáván do souvislosti 
s třídami osvětlení, resp. se světelným tokem svítidla (světelného) zdroje. Tyto požadavky jsou 
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pro nepracovní prostory zřejmě více relevantní než výše uvedené podle normy ČS EN 12464-2. 
V souladu s Nařízením komise (ES) č. 245/2009 je možné se řídit požadavky uvedenými v Tabulce 
A.2.3.2.1.2.

Tabulka A.2.3.2.1.2– 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

Hodnoty uvedené v tabulkách A.2.3.2.1.1 a A.2.3.2.1.2 lze překročit jen v odůvodněných případech. 
Například tam, kde je to žádoucí z urbanistického nebo architektonického hlediska. Také tam, 
kde se prokáže, že nedodržení uvedených hodnot vede ke snížení zátěže nočního prostředí umělým 
světlem.

V případě zón životního prostředí E se při návrhu osvětlovací soustavy šetrné k nočnímu prostředí 
postupuje tak, že se provede výpočet osvětlovací soustavy splňující požadavky uvedené v této části 
a orovná se s jiným řešením, které bude soustavu optimalizovat tak, aby byla co nejekonomičtější 
a energeticky nejméně náročná. Pak se zvolí ta soustava, která bude celkově vhodnější. Při posuzování
variant podle tohoto článku je nutné též přihlédnout k tomu, že zřízení i provoz osvětlovacích soustav 
má přímo i nepřímo vliv na životní prostředí. Je třeba posuzovat objektivně všechna environmentální 
hlediska a dosáhnout rozumného vyvážení potřeb a možností. Je nutné započítat všechny vlivy jako 
je doprava, montáž, údržba, zátěž životního prostředí při výrobě jednotlivých prvků osvětlovacích 
soustav (např. stožárů).

A.2.3.3 Návrh hodiny začátku nočního klidu

Obvykle se navrhuje doba nočního klidu z pohledu omezení hluku od 22:00 do 6:00 následujícího dne.
To je z pohledu osvětlování nevyhovující, protože v uvedeném časovém úseku je pochopitelně 
na pozemních komunikacích i provoz – lidé se navracejí z nočních směn, nebo divadel, kin, restaurací 
nebo naopak vyjíždějí ráno do práce. Dokonce je statisticky prokázáno (pro území ČR), že největší 
počet dopravních nehod nastává mezi půlnocí a druhou hodinou noční. 

Z uvedených důvodů je nejmoudřejší noční klid z pohledu osvětlování nezachovávat. Pochopitelně by 
to bylo ekonomicky náročné, takže v případech kdy to je možné je vynuceno omezení úrovně 
osvětlení. 

Aby bylo možné snížit hladinu osvětlení, tak je třeba, aby proto nastaly podmínky. Z pohledu zatřídění
pozemních komunikací do tříd osvětlení to může nastat prakticky jen v případech, kdy poklesne jas 
okolí a/nebo významně poklesne intenzita dopravy. 

DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni
A Základní plán veřejného osvětlení – A.2 Návrhová část
A.2.3. Environmentální řešení Strana 46 (celkem 72)



Pokles jasu okolí může nastat tam, kde je během večera provozováno například reklamní osvětlení, 
jsou otevřena nákupní centra a intenzivně se osvětluje přilehlé parkoviště. Po uzavření obchodů 
se uvedené zdroje světla omezí nebo zcela vypnou. Pak je možné také snížit úroveň veřejného 
osvětlení.

Pokles intenzity dopravy je sice normou chápán jako rozhodný parametr pro dimenzování 
osvětlovacích soustav, resp. zatřídění pozemní komunikace do třídy osvětlení, avšak je to poměrně 
nešťastné, pokud nedojde k opravdu významnému poklesu dopravního ruchu. Pokud je v rezidenční 
čtvrti „plný“ provoz několika vozů, tak není důvod osvětlení snížit s odkazem na to, že v noci projede 
jen jedno auto. I řidič v této době má právo bezpečné jízdy, vidět stejně kvalitně jako ten večerní. 
Naopak, dokonce by měl mít lepší podmínky, protože je v nočních hodinách více unavený, než ten, 
který jede například ve 20 hodin. Omezení osvětlení v nočních hodinách ostatně je nejspíše jednou 
z příčin onoho extrému počtu nehod po půlnoci.

Stanovit dobu nočního klidu pro celou Plzeň by bylo poměrně nešťastné. Je zdůvodnitelné pouze 
v případě, že nastanou důvody pro snížení úrovně osvětlení. To je třeba řešit individuálně pro každý 
úsek.

Jiná situace nastává v případě vyhodnocení vlivů rušivého světla na okolí. Tak je nezbytné dobu 
nočního klidu stanovit. Protože z pohledu osvětlování není doba nočního klidu v našich předpisech 
definována, tak vycházíme z požadavku ekologických aktivistů. Na internetu je k nalezení údaj (http://
veronica.cz/veronica.cz/noc/noc2vse.htm), že noční klid je doba mezi 23. hodinou večerní a 
5. hodinou ranní. Toto časové rozpětí je přijatelné a je možné je převzít i v rámci města Plzeň.
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A.2.4     Provozní řešení
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A.1.4.1 Ovládání a řízení jednotlivých části veřejného a architekturního 
osvětlení

Z podkladů od správce a provozovatele veřejného osvětlení byl zjištěn přehled jednotlivých RVO 
a jakým systémem řízení jsou tato RVO osazena. V současné době se v městě Plzeň nachází přes 190 
rozvaděčů RVO, které jsou určeny primárně pro spínání lamp veřejného a architekturního osvětlení. 
RVO je rozvaděč pro veřejné osvětlení, který provádí spínání veřejného osvětlení a případně je 
schopen informovat ŘS o provozních stavech. 
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Ovládací systém zpravidla funguje tak, že se osvětlení rozsvěcí na podnět naprogramovaného 
časového spínače, případné světelného čidla. Příkon se při zapínání zvyšuje pozvolna a dílčí oblasti se 
z jednotlivých zapínacích bodů zapínají postupně, aby nedošlo k okamžitému přetížení elektrické sítě. 

A.1.4.1.1   Stávající stav řízení veřejného a architekturního osvětlení 
V současné době existuje zhruba 15 rozvaděčů, které neobsahují žádný řídicí a monitorovací systém 
a obsahují v sobě pouze spínací hodiny, které spínají na základě předem daného a pevně nastaveného
harmonogramu spínání veřejného osvětlení, které je v průběhu roku proměnné a to na základě 
prodlužování resp. zkracování délek nocí v průběhu celého roku. Některé z těchto rozvaděčů jsou 
pouze rezervami, případně slouží pro jiné účely. V dalších zhruba 64 RVO je využit řídící systém 
DATMO od společnosti Datmolux. Zhruba 116 rozvaděčů je osazeno řídícími jednotkami systému 
MegaSX od firmy Pechman. Stávající funkce systému ve všech 3.úrovních řízení jsou popsány níže

Oba systémy mají svojí SW nadstavbu s tím, že nadstavba nad MegaSX je starší verze. Z hlediska ŘS 
DATMO koupil před cca 2mi lety DPMP licenci nové verze SW, do kterého jsou v současné době 
aktualizovány stávající stavy VO na základě prováděné pasportizace zařízení VO. Tato verze neřeší 
pouze řízení a zpětná hlášení, ale má zde i záložky pro pasportizaci, servisní úkony, finance atd.  

Poř. č. Označení Adresa Řídící systém

1 R002 Majerova 1615/1 Datmolux
2 R003 Hruškova 8/R003 MegaSX
3 R004 Máchova MegaSX
4 R005 Skupova MegaSX
5 R006 České údolí Datmolux
6 R007 Čermákova Datmolux
7 R008 Schwarzova MegaSX
8 R009 Chodské náměstí 1585/2 Datmolux
9 R010 Borská 39/R010 MegaSX
10 R011 Alešova 2414/23 Datmolux
11 R012 Edvarda Beneše Datmolux
12 R013 Šimerova MegaSX
13 R014 Zborovská MegaSX
14 R015 Zborovská 40/40U MegaSX
15 R016 Doudlevecká 833/44 Zimák Datmolux
16 R017 Doudlevecká 2/2U, U Trati Datmolux
17 R018 náměstí T.G.Masaryka Datmolux
18 R019 Husovo náměstí 1/R019 MegaSX
19 R020 K Pomníku padlých 20 MegaSX
20 R021 Skvrňanská 54 MegaSX
21 R022 Nade Mží 2 MegaSX
22 R023 Malesická MegaSX
23 R024 Na okraji MegaSX
24 R025 Karla Steinera 26/26U MegaSX
25 R026 Macháčkova 13/13U Datmolux
26 R027 Vojanova 29/29U MegaSX
27 R028 Macháčkova MegaSX
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28 R029 Vejprnická 11, Zábojova Datmolux
29 R030 U Dráhy 320/7 Datmolux
30 R031 Domažlická 140/140U MegaSX
31 R032 K Silu Datmolux
32 R033 Valcha Sulkovská MegaSX
33 R034 Valcha Dobřanská MegaSX
34 R035 Dopravní 31/31U MegaSX
35 R036 Nová Hospoda 1/1U MegaSX
36 R037 Křimická,ZA C.KRIMICKÁ SILNICE E171 NEBO 159 žádný
37 R038 Křimice MegaSX
38 R039 Prvomájová Datmolux
39 R040 Křimice, Na Horničce MegaSX
40 R041 Borská, Karlov MegaSX
41 R042 Mikulášské náměstí MegaSX
42 R043 Rubešova MegaSX
43 R044 Slovanská Datmolux
44 R045 Hluboká příkrá MegaSX
45 R046 Zelenohorská MegaSX
46 R047 Nepomucká CB Trafo MegaSX
47 R048 Nepomucká Štefánikova Datmolux
48 R049 Společná MegaSX
49 R050 Ke Kolešovce 9 MegaSX
50 R051 Hradiště,Osadníků 5 MegaSX
51 R052 Na Vápenicích MegaSX
52 R053 Heřmánková,pilíř u nové trafostanice Datmolux
53 R054 Květná - Liliová MegaSX
54 R055 Částkova,Suvorovova proti č.51 MegaSX
55 R056 Habrmannova 34 MegaSX
56 R057 Meduňková Datmolux
57 R058 Brojova Datmolux
58 R059 U Školky, Topolová Datmolux
59 R060 Jasmínová MegaSX
60 R061 U Světovaru,Koterovská Datmolux
61 R062 Slovanská alej - Skladová Datmolux
62 R063 Sladovnická Datmolux
63 R064 U Světovaru -  Sušická Datmolux
64 R065 Palírenská - Vřesinská Datmolux
65 R066 Božkovské náměstí Datmolux
66 R067 Lobezská - Částkova Datmolux
67 R068 Pod Tyrš. Sadem MegaSX
68 R069 Litice,Klatovská MegaSX
69 R070 Litice,Nad přehradou MegaSX
70 R071 Smetanovy sady Divadlo JKT Datmolux
71 R072 Na Výhledech Datmolux
72 R073 sady Pětatřicátníků MegaSX
73 R074 sady Pětatřicátníků,Pajda MegaSX
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74 R075 Pobřežní 15/R075 Datmolux
75 R076 Truhlářská - Rychtářka MegaSX
76 R077 Štruncovy sady MegaSX
77 R078 Fischer MegaSX
78 R079 Karlovarská MegaSX
79 R080 Na Roudné, Pramení MegaSX
80 R081 Na Roudné MegaSX
81 R082 Americká 25/25U,Elektra MegaSX
82 R083 K Lávce Datmolux
83 R084 Americká 5/5U,Anglické nábřeží MegaSX
84 R085 Pražská 31/31U Datmolux
85 R086 České údolí, Tyršák MegaSX
86 R087 Koperníkova R087 43 Datmolux
87 R089 Kollárova 2 / R089 MegaSX
88 R090 nám. Republiky 368/R090 Datmolux
89 R091 Kopeckého sady 10/328,Konzervatoř MegaSX
90 R092 Autoškola Datmolux
91 R093 Na chmelnicích MegaSX
92 R094 Sokolovská - Internáty Datmolux
93 R095 Sokolovská - E. Krásnohorské MegaSX
94 R096 Sokolovská - Řezník MegaSX
95 R097 Sokolovská - Rumun MegaSX
96 R098 Studentská EDEKA Datmolux
97 R099 Majakovského 28/28U MegaSX
98 R100 Lidická - Gera MegaSX
99 R101 Komenského 89 MegaSX
100 R102 Vaníčkova Datmolux
101 R103 Plaská - Hornát Datmolux
102 R104 Kralovická Datmolux
103 R105 Žlutická 6/6U Datmolux
104 R106 Manětínská 33/33U MegaSX
105 R107 Jesenická MegaSX
106 R108 Západní 3/3U MegaSX
107 R109 Plaská Nýřanská Datmolux
108 R110 Plzeňka Datmolux
109 R111 Tachovská konečná 4 MegaSX
110 R112 Tachovská konečná 1 MegaSX
111 R113 Plasská hřbitov MegaSX
112 R114 Pode Dvory 2014/1 MegaSX
113 R115 Malý Bolevec žádný
114 R116 Denisovo nábřeží 2568/6 Datmolux
115 R117 Rokycanská podjezd Gambrinus MegaSX
116 R118 Jateční  Fiat servis MegaSX
117 R119 Rokycanská Revoluční MegaSX
118 R120 Partyzánská - Jitřní MegaSX
119 R121 Masarykova 75,centrum MegaSX
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120 R122 Železničářská 46 MegaSX
121 R123 Masarykova 4, Zábělská MegaSX
122 R124 Národní,škola Ujezd Datmolux
123 R125 Bukovec MegaSX
124 R126 Lazaretní 164/18 Datmolux
125 R127 Hřbitovní 33/R127 MegaSX
126 R128 Jateční MegaSX
127 R129 Nad Priorem MegaSX
128 R130 Koterovská 177 žádný
129 R131 Polední 4/R131 MegaSX
130 R132 Sluneční MegaSX
131 R133 Ke Kukačce 9/R133 MegaSX
132 R134 Ejpovická MegaSX
133 R135 Zábělá MegaSX
134 R136 Červenohrádecká MegaSX
135 R137 Červenohrádecká - Č. hrádek MegaSX
136 R138 Přímá 5 žádný
137 R139 Karlovarská, U Komína MegaSX
138 R140 U Velkého rybníka MegaSX
139 R141 Rolní Radčice MegaSX
140 R143 Lidická - Měnírna MegaSX
141 R144 Lidická - záchranka MegaSX
142 R145 Rokycanská pod vrchem Pietas MegaSX
143 R146 Rokycanská křižovatka Hřbito. MegaSX
144 R147 Kumberská 12 žádný
145 R151 Výsluní II. MegaSX
146 R165 Studentská 105 žádný
147 R166 Ke Sv. Jiří 60 žádný
148 R168 Hojerova MegaSX
149 R169 Kotíkovská 22/R169 Datmolux
150 R170A Na Lukách 10/R170A žádný
151 R170B Na Lukách 10/R170B žádný
152 R171 Pod Dálnicí žádný
153 R172 Písecká park Olympia Datmolux
154 R173 K Losiné MegaSX
155 R174 Parková,Černice Datmolux
156 R175 Větrná Datmolux
157 R176 Ve Višňovce,U TRAFOSTANICE Datmolux
158 R177 Klatovská třída, Veř.osv.-podjezd u nové dálnice MegaSX
159 R178 Nad Berounkou 7/R178 MegaSX
160 R179 V Podhájí,VO roh V Podhájí x Luční MegaSX
161 R180 Pod Stráží,VO-křižovatka Pod StrážíxFibichova MegaSX
162 R181 Malesice 568/568/1,U sv. Josefa žádný
163 R182 Malesice 319/p319/2 žádný
164 R183 U Seřadiště K Dráze V.O. Datmolux
165 R184 Barvínková Datmolux
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166 R186 Brněnská Datmolux
167 R187 Mikulovská 138 Datmolux
168 R188 Borská pole žádný
169 R189 Štefánikova ke kovářské stráni Datmolux
170 R190 Nepomucká k Plzenci žádný
171 R191 Sukova Datmolux
172 R192 Za Farou Datmolux
173 R193 Levandulová,veřejné osvětlení MegaSX
174 R194 Domažlická Datmolux
175 R195 Borská,veřejné osvětlení MegaSX
176 R196 U Trati, Most Milenia MegaSX
177 R197 Lobezská R197 ,veřejné osvětlení MegaSX
178 R198 U Prazdroje R198 park. U prazdroje MegaSX
179 R199 Zábělská - Svatojiřská MegaSX
180 R200 nám. Republiky 368/R200 žádný
181 R201 K Valše, chaty MegaSX
182 R202 Radobyčice pod Sklárnou MegaSX
183 R203 Výsluní-chaty,vo žádný
184 R204 Zelenohorská - u Čes. Dvora Datmolux
185 R205 Hodonínská 25/25U Datmolux
186 R206 Dolní Vlkýš MegaSX
187 R207 Malesice Datmolux
188 R208 Lhota náves, K Sinoru Datmolux
189 R209 Malý Bolevec žádný
190 R210 Radobyčice, Zúžená Datmolux
191 R211 Nádražní 7 MegaSX
192 R213 28.října, Vančurova MegaSX
193 R214 28. října, Zručská cesta MegaSX
194 R215 Dobřanská MegaSX

Do budoucna bude využito pro řízení veřejného osvětlení a případně dalších prvků SmartCity 
stávajících rozvaděčů VO, které byly vyměněny a jejichž velikost je nyní dostatečná pro osazení 
budoucích technologií. V současné době nemá moc velký smysl doplňovat stávající RVO dalšími 
komponentami pro získávání vícero informací z RVO, případně dalších možností řídit svítidla, případně
další zařízení SmartCity. Navrhujeme sjednotit požadavky na rozvaděče RVO tak, aby byla jasná 
potřeba města Plzeň. Dále pak navrhujeme sjednotit SW nadstavby pro správu a řízení veřejného 
osvětlení tak, aby byla co nejvíce vyhovující provozovateli a správci VO. Je třeba vést v patrnosti 
možnosti nezávislého řízení veřejného osvětlení, architekturního osvětlení, přisvětlení přechodů 
pro chodce a případně dalších typů VO (Parky, náměstí atd.)

Přehledová tabulka funkcionalit stávajících řídicích systémů
Stávající stav - 1. úroveň MegaSX DATMO

 Stávající
stav

Stávající
stav

Stavové parametry   
Kontrola stavu hlavního jističe Ano Ano
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Kontrola sepnutí stykačů v době provozu Ano Ano 
Kontrola nevypnutí stykačů mimo dobu provozu Ano Ano
Kontrola otevřených dveří Ano Ano
Kontrola funkčnosti spojení s rozvaděčem VO Ne Ano
Kontrola provozních veličin    
Kontrola výpadku napětí na jednotlivých fázích napájecího kabelu 
(jednotlivě i jako celku) Ano Ano

Kontrola přepětí na jednotlivých fázích fázích napájecího kabelu 
(jednotlivě i jako celku) Ano Ne

Kontrola on-line zvýšené spotřeby odběrného místa Ano Ano
Kontrola on-line snížené spotřeby odběrného místa Ano Ano
Kontrola proudů vývodních kabelů Ne Ne
Kontrola spotřeby odběrného místa v době regulace VO Ano Ne
Kontrola provozní doby VO Ano Ano
Základní funkce    
Požadavek na načtení informací ze strany uživatele Ano Ano
Funkce pro dálkové zapnutí a vypnutí VO Ano Ano
Funkce pro dálkové blokování zapnutí a vypnutí VO Ano Ne
Funkce pro dálkové nahození hlavního jističe Ano Ne
Elektrické veličiny    
Stav elektroměru Ano Ano 
Příkon odběrného místa na jednotlivých fázích - aktuální hodnota (jednotlivě
i jako celku) Ano Ano 

Příkon odběrného místa na jednotlivých fázích - maximální denní hodnota
(jednotlivě i jako celku) Ne Ano

Proud odběrného místa na jednotlivých fázích - aktuální hodnota (jednotlivě
i jako celku) Ano Ano

Proud odběrného místa na jednotlivých fázích - maximální denní hodnota
(jednotlivě i jako celku) Ne Ano

Napětí odběrného místa na jednotlivých fázích - aktuální hodnota Ano Ano

Účiník odběrného místa na jednotlivých fázích - aktuální hodnota Ano Ano

Požadovaný obsah 2.úroveň MegaSX DATMO
Ovládání systému VO   

Zapnutí a vypnutí všech svítidel daného odběrného místa - podle kalendáře Ano Ano

Zapnutí a vypnutí všech svítidel daného odběrného místa - podle fotobuňky
(aktuální stav horizontální osvětlenosti) Ano Ano

Zapnutí a vypnutí vybraných svítidel (dle ID svítidel) Ne Ne
Ovládání svítidel VO    
Nastavení harmonogramu regulace světelného toku svítidel VO Ne Ne
Nastavení úrovně světelného toku svítidel VO (ruční ovládání) Ne Ne

DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni
A Základní plán veřejného osvětlení – A.2 Návrhová část
A.2.4. Provozní řešení Strana 54 (celkem 72)



Nastavení harmonogramu průběhu změny barvy světla svítidel VO Ne Ne

Nastavení barvy světla svítidel VO (ruční ovládání) Ne Ne
Základní informace svítidel VO    
Autonomní zjištění poruchy svítidla Ne Ne
Určení typu poruchy svítidla Ne Ne
Příkon svítidla VO Ne Ne
Teplota svítidla VO (místo odvodu tepla z LED čipů) Ne Ne
Teplota svítidla VO předřadník/driver Ne Ne
Vstupní proud svítidla VO Ne Ne
Provozní doba svítidla VO Ne Ne
Harmonogram regulace světelného toku Ne Ne
Harmonogram průběhu barvy světla svítidle VO Ne Ne

Požadovaný obsah - 3.úroveň MegaSX DATMO
Kompletní rozsah 2.úrovně   
On-line informace   
Vytvoření sítě pro připojení dalších zařízení Ne Ne
Sběr informací ze zařízení veřejného osvětlení Ne Ne
Sběr  externích  informací  z  instalovaných  čidel  (klimatické  podmínky,
dopravní situace, shlukování osob atd.) Ne Ne

Agregování vstupních informací Ne Ne
Vyhodnocení vstupních informací    
Trvalé  vyhodnocování  agregovaných  interních  (zařízení  VO)  i  externích
informací Ne Ne

Porovnávání výsledných parametrů s aktuálně nastavenými hodnotami Ne Ne

Dynamické řízení VO    

Zpracování řídícího příkazu pro změnu stavu veřejného osvětlení Ano Ano

Zajištění rozeslání řídícího povelu cílové skupině svítidel veřejného osvětlení Ne Ne

Ověření doručení řídícího povelu od všech svítidel VO z definované cílové
skupiny Ne Ne

A.1.4.1.2   Popis možností řízení a sítí VO s přesahem do SmartCity
Tato část definuje požadavky na jednotlivé úrovně řízení Systém ve výše uvedené konfiguraci by měl 
obsahovat minimálně níže uvedené úrovně systému s předepsanou (minimální) funkcionalitou. 
Pro budoucí stav SmartCity a veřejného osvětlení jsme po dohodě se zástupci města a zpracovateli 
koncepce SmartCity zvolili 3.úroveň

Síť VO jako nositel infrastruktury SmartCity
Síť veřejného osvětlení je stávající infrastruktura s ideální topologií. Kromě své základní funkce, kterou
je svícení, může umožňovat připojení a propojení jednotlivých zařízení pomocí datové sítě bez lidské 
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účasti, propojit systémy a služby za účelem poskytnutí více dat, která mohou být převedena na 
informace, informace na znalosti, a ty lze následně aplikovat.

Požadavky na takovou síť mohou být potom následující:

 sběr a ukládání dat
 datová analýza
 hraniční automatizace
 sdílení výsledků
 bezpečnost

Aby bylo možné tyto požadavky splnit, je třeba určit zásady a vlastnosti, které by tato síť měla 
splňovat s ohledem na budoucí funkci a případné rozšiřování. 

Základní vlastnosti

 musí být ve vlastnictví provozovatele – z hlediska budoucího provozu je důležité, aby jak 
vlastní síť, tak její datová nadstavba byla ve vlastnictví provozovatele. K tomuto tvrzení je 
opora v následujících bodech:

 Možnost určovat standardy,
 Nezávislost na druhých subjektech,
 Provoz neomezený restrikcemi,
 Ekonomika – i když je účelné a výhodné řešit konektivitu ve vyšších segmentech sítě 

pomocí datového připojení v síti GSM (nebo jiným způsobem připojení), tak nosná 
část komunikace je realizována v nižších síťových úrovních v plném vlastnictví 
provozovatele – tedy bezplatně.

 Umožňující připojení různých zařízení – síť vytvářená na infrastruktuře veřejného 
osvětlení musí umožňovat připojení dalších zařízení, tedy nesoustředit se pouze 
na funkce spojené s osvětlením, ale vytvořit datovou vrstvu pro další připojená a 
propojená zařízení

 Otevřená pro zařízení různých výrobců – tedy s možností využívat jejich zařízení společně 
v jedné síti bez omezení

 Standardizovaná, s publikovanými standardy – aby bylo možné splnit podmínku otevřené 
sítě je třeba definovat standardy ať komunikační tak hardwarové. Jejich publikování pak 
zajistí, že výrobci budou moci své zařízení dodávat připravené pro začlenění do sítě 
bez nutnosti dalších úprav na jakékoliv straně.

 Zabezpečená – se šifrováním symetrickou blokovou šifrou AES128. Jako další vrstvu 
zabezpečení lze pak zařadit řešení ověřování rodič/potomek, kdy je možné komunikovat 
pouze s „rodinnými příslušníky“ 

 Možnost napájení 24/7 – tedy vlastnost nezbytná pro využití sítě veřejného osvětlení 
nejen jako datového nosiče, ale i jako zdroje napájení pro připojená zařízení. Mnohdy je 
právě nemožnost zřízení přípojného (napájecího) místa natolik limitující, že není možné 
realizovat koncové řešení. Zařízení veřejného osvětlení je výhodné jak z hlediska umístění 
ale i provedení (stožáry veřejného osvětlení) pro instalaci dalších zařízení a to nejen těch, 
která jsou integrována, ale například kamerového sytému, a dalších bezpečnostních 
a informačních prvků. V praxi je tento požadavek realizován tak, že síť veřejného osvětlení
je trvale pod napětím a vypnuta jsou pouze svítidla. Tento požadavek ovšem vyžaduje 
na straně svítidel rychlou a bezpečnou reakci v případě sepnutí a i vypnutí. Jako každé 
technické řešení má své zápory a klady:
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 Síť je trvale pod napětím a tedy má svoji vlastní spotřebu (parasitický příkon)
 Síť je trvale pod napětím a tedy kabely nenavlhají a nejsou tak náchylné k poškození

Topologie řízení sítě VO
Jako další důležitý krok je vnímáno určení řídící topologie – tedy jakým způsobem budou koncová 
zařízení řízena a monitorována. V podstatě jsou možná (s pominutím jejich kombinací, které jsou 
pro daný popis bez významu) následující schémata

Centralizovaná komunikace 

tedy takové schéma, kdy koncový prvek komunikuje pouze a právě s jedním řídícím centrem. 
Toto řešení skýtá řadu výhod a nevýhod, které se dají shrnout takto:

 Nutno vystavět překryvnou síť a serverovou platformu (backend) jako první krok – není 
možné postupovat metodou navazujících kroků (sněhová koule)

 Umožňuje instalaci zařízení ad-hoc – tedy v momentě, kdy je překryvná síť vystavěna je 
možná koncového zařízení kdekoliv v dosahu sítě na místo, kde je zabezpečeno napájení

 Neumožňuje lokální automatizaci – tedy interakci mezi jednotlivými prvky sítě v nižších 
síťových vrstvách, tedy vlastnost, která je jedním ze základních požadavků na provoz bez 
lidské účasti

 V případě výpadku serveru/připojení nefunkční – tedy v případě výpadku centrálního 
ovládání není možno nejen vyčítat (a provádět automatizované procesy) ale zároveň i spínat 
a vypínat (pokud bych pracovali se sítí trvale pod napětím), což by bylo pro veřejné osvětlení 
fatální

Decentralizovaná komunikace

 Výstavba sítě probíhá postupně – komunikační síť lze budovat postupně (například 
při rekonstrukci veřejného osvětlení), zpočátku není třeba výstavba centrálního řídícího 
centra, řízení monitoring a automatizace probíhá na nižších síťových vrstvách. 

 Pracuje s lokální automatizací – interakce mezi jednotlivými zařízení probíhají v nižších 
síťových vrstvách, automaticky na základě lokálního nastavení či algoritmů

 Funkce není závislá na centrálním zařízení – základní funkce a funkce na bázi lokální 
automatizace jsou dostupné i v případě výpadku či nedostupnosti centrální entity

Fyzická vrstva sítě VO
Technologie pro vytvoření datové sítě mohou být různé, je třeba brát na zřetel, přestože senzorová 
síť, nebo lepe řečeno data a informace touto sítí poskytované nelze považovat (s výjimkami) 
za kritickou infrastrukturu, veřejné osvětlení už takto vnímat lze. Je proto nezbytné používat takovou 
technologii, která zajistí dostatečnou robustnost a zároveň je pružná. Dle druhu media je možné 
rozdělit používané technologie (v rámci implementace datové sítě do veřejného osvětlení) takto:

RF –radiofrekvenční (bezdrátová síť)

Dále jsou zmiňovány pouze technologie, které pracují v bezlicenčním pásmu 868MHz s obousměrnou 
komunikací a s minimálním vyzářeným výkonem umožňující i bateriový provoz (případně provoz 
kombinovaný)

 LoRa – technologie s komunikačním schématem point to point nebo point to multipoint, 
ideální pro centralizovaný systém řízení. Umožňuje instalaci nezávislých koncových zařízení 
ad-hoc. Může být vhodná pouze pro senzorická zařízení s minimální datovým provozem nebo 
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se svojí funkcionalitou blíží požadavkům sítě veřejného osvětlení. Dlouhá latenční doba při 
současném ovládání většího počtu zařízení (typicky spínání veřejného osvětlení při napájecím 
schématu 24/7,

 MESH – technologie s meshovým komunikačním schématem. Při výpadku většího počtu 
koncových zařízení (typicky při elektrickém výpadku části sítě) umí být stále funkční. Ideální 
technologie pro decentralizované řízení. Robustní řešení s velice krátkou reakční dobou (mS), 
ideální pro provoz 24/7

 Nezávislá na kvalitě kabelové sítě, funkční i na vzdušném vedení – přenos dat je řešen 
radiofrekvenčně

 Koncová zařízení lze instalovat nezávisle na přítomnosti kabelové sítě – s případným 
bateriovým napájením jsou na trhu zařízení s dobou provozu minimálně 5 let.

 Jednoduchá instalace dalších zařízení
 Nezávislé na stavu kabelové sítě
 Nutno dodržovat poměr mezi vysíláním/příjmem 

PowerLine (PLC) 

sériová komunikace s digitální frekvenční modulací, která jako svůj nosič využívá napájecí kabelové 
vedení. 

 Existující nosič – stávající kabelové vedení
 Neomezené vysílání/příjem – není vázáno duty cyclem, jako radiofrekvenční přenos 

v bezlicenčním pásmu
 Závislé na kvalitě kabelové sítě – na staré kabelové síti rapidně klesá bezpečnost spojení 

se vzdáleností, pokud je vůbec možné ho provozovat
 Koncová zařízení vázaná na kabelovou síť – musí být fyzicky připojeno ke stávající kabelové síti

nejen z důvodu napájení
 Nemožnost bateriového provozu
 Při výpadku uzlu nefunkční všechny následující koncová zařízení (uzly)

Připojitelná zařízení

využití SmartCity prvků instalovaných na páteřní infrastruktuře veřejného osvětlení se sebou nese 
sběr velkého množství dat. Tato data pochází nejčastěji z následujících zdrojů:

 Pohybové senzory (chodci)
 Kamerové systémy (forenzní analytika pohybu na komunikacích – struktura dopravy, doprava 

v klidu, chodci)
 Senzory monitoringu dopravy (intenzita, dynamika, rychlost dopravy, apod.)
 Meteorologické stanice
 Vlastní data technologie VO 
 Data z ostatních zdrojů (odpadové hospodářství, vodohospodářství, kulturní a sportovní 

služby, apod.)

A.1.4.1.3   Doporučená konfigurace technického řešení sítě VO a jejího řízení
Na základě výše uvedeného, zejména s důrazem na základní vlastnosti a požadavky, které byly 
podpořeny rešeršemi, šetřením na trhu, odbornými diskuzemi a dalšími úkony je z provozního 
a uživatelského hlediska doporučena následují konfigurace:
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 Systém by měl být decentralizovaný, tj. nezávislý na žádném centrálním serveru či aplikační 
části, jejíž výpadek by představoval výpadek celého systému. Jednotlivé servery navazují 
dle potřeby přímá spojení a pro výměnu nepotřebují žádného prostředníka. Zároveň jsou 
schopny bez předchozí znalosti hierarchie systému automaticky nalézt jiné servery, které 
disponují daty potřebnými pro správnou funkčnost.

 Fyzická vrstva - radiofrekvenční (bezdrátová síť) v bezlicenčním pásmu 868MHz 
s obousměrnou komunikací s meshovým komunikačním schématem

 Pro definovaná zařízení, která nebudou sloužit jako řídící body hraniční automatizace použít 
(bezdrátová síť) v bezlicenčním pásmu 868MHz v komunikačními schématy point2point, 
point2multipoint, (LoRa) pokud je k dispozici a je ve vlastnictví provozovatele, případně se 
uvažuje o jejím vybudování

A.1.4.1.4   Navrhovaný stav řízení veřejného osvětlení
Veřejné osvětlení je jedním z několika strategických municipálních aktiv, které přispívá k bezpečnému 
provozu na komunikacích, zvyšuje atraktivitu městského prostředí a přispívá k prevenci kriminality. 
Na druhou stranu je toto aktivum zdrojem poměrně vysokých energetických a servisních nákladů 
a přeneseně zdrojem NOx a CO2. 

Proto je potřeba začít využívat vyspělé technologické nástroje, které povedou k optimalizaci nákladů 
na provoz veřejného osvětlení a k intenzifikaci využití této páteřní infrastruktury města. K těmto 
„smart“ nástrojům je třeba, co do jejich využití, přistupovat velmi detailně vzhledem k povaze dané 
městské lokality tak, aby náklady na jejich pořízení byly využity účelně.

Využití veřejného osvětlení VO pro zavedení smart city má oporu v následujících argumentech:

 VO je rovnoměrně rozloženo v rámci celého území města
 VO má nebo může mít konstantní napájení v celém svém rozsahu 230V
 VO je svou pozicí a výškou umístění svítidel ideálním nosičem smart technologií
 VO má zaveden systém údržby a dohledu
 VO má jasnou strukturu financování a výpočtu návratnosti vložených prostředků 

na energetická opatření
 VO lze plánovaně velmi dobře rozšiřovat v návaznosti na již existující síť VO
 VO lze v případě potřeby přeložit a reagovat tak na aktuální potřeby města

Z pohledu SmartCity a řízení a monitoringu veřejného osvětlení, jsme po jednáních rozdělili tuto část 
do třech funkčních úrovní a vzali v potaz možné funkcionality:

1. ÚROVEŇ
První úroveň zajišťuje sběr, vyhodnocení a řízení veřejného osvětlení pouze na základě oboustranné 
komunikace mezi provozovatelem (prostřednictvím řídícího systému) a rozvaděčem veřejného 
osvětlení 

2. ÚROVEŇ
Základním požadavkem pro druhou úroveň je existence trvalého napětí v kabelech veřejného 
osvětlení (pro možnost napájení dalších zařízení). Druhá úroveň tedy upravuje některé parametry 
první úrovně a dále ji rozšiřuje o nutnou komunikaci mezi rozvaděčem veřejného osvětlení a svítidly 
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z důvodu zapnutí a vypnutí v požadovaný čas. Touto komunikací se zároveň rozšíří možnost získávání 
technických informací ze svítidla a možnost měnit nastavení vybraných parametrů svítidla.

3. ÚROVEŇ
Základním požadavkem pro třetí úroveň je možnost aktivního řízení veřejného osvětlení na základě 
externích hodnot (dynamické řízení). Třetí úroveň tedy doplňuje druhou úroveň o sběr externích dat, 
vyhodnocovací funkce a dále aktivní řízení veřejného osvětlení s cílem zajistit dynamické odezvy 
veřejného osvětlení na vstupní informace.

A.1.4.1.5    Návrh struktury řízení sítě VO
Navrhovaná struktura systému řízení sítě VO v Plzni by se měla skládat z následujících částí:

 Metropolitní dispečink – dispečink VO (frontend)

 Serverová část (backend)

 Rozvaděč veřejného osvětlení – RVO (gateway)

 Uzel

Metropolitní dispečink/frontend - vizualizace
Vizualizace slouží uživateli jako výstup ze systému a poskytuje mu možnost do systému vstoupit. 
Výstup i vstup jsou poskytovaný přehlednou a srozumitelnou formou. Backend a vizualizace jsou 
striktně odděleny s jasně definovaným, událostně řízeným komunikačním rozhraním. Díky tomu je 
jádro schopno fungovat samostatně bez vizualizace. Samozřejmě některé funkčnosti mohou být 
vázány na příkaz nebo schválení od operátora, který pro zadání takového pokynu. V rámci výstavby 
Metropolitního dispečinku bude vyčleněné „pracoviště“, které bude sloužit pro účely správy, údržby a 
řízení celého systému veřejného osvětlení. Dispečink VO by měl mít k dispozici vizualizační nadstavbu,
jejíž rozhraní by mělo být „otevřené“ a splňovat následující podmínky:

DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni
A Základní plán veřejného osvětlení – A.2 Návrhová část
A.2.4. Provozní řešení Strana 60 (celkem 72)



 Přístup standardním webovým prohlížečem bez nutnosti instalace komerčních doplňků
 Škálovatelný přístup – tedy různí uživatelé mají přístup k různým údajům a stupni ovládání, 

od zcela veřejného po administrátorský přístup bude sloužit i pro sdružení všech dostupných 
informací a ovládacích prvků na jednom místě – jednotlivé segmenty by mohly být děleny 
požadovaných informací například takto:

 Veřejné osvětlení
 Senzorika
 Městském mobiliáři
 Informace Parking a průjezd vozidel
 Světelná signalizace 
 Kamerový systém
 Přístup to takového rozhraní by byl řešen na základě uživatelských práv, kde by 

základní dělení mohlo být následující:
 Otevřená data
 Informativní přístup, hlášení poruch
 Uživatelský přístup, řízení, vytváření sestav, verifikace poruch
 Admin, správa, vytváření vazeb, administrace systému

Dále je nutné podotknout podmínku zajištění aktuálních vstupních údajů z hlediska pasportizačních  
dat, evidence majetku atd. tak, aby se vstupní data doplňovala vždy jen v jedné aplikaci (SW) 
a následně se synchronizovala s dalšími tak, aby nedocházelo k následným rozporům v jednotlivých 
SW. V současné době probíhá pasportizace, kterou je nutné aktualizovat v GIS Marushka, v SW 
pro řízení VO (DATMO a Pechman), dále pak v SW a majetkových evidencích u SVS jako správci VO. 
Toto by mělo být řešeno ihned s dodáním nového pasportu VO.

Databázový server - technologie backendu
by měla bezpečně a vždy poskytovat data pro frontend, zabezpečovat spojení s nižšími síťovými 
úrovněmi, ukládat a distribuovat získaná data (API, GetHTML a podobně). Systém by měl být 
decentralizovaný, tj. nezávislý na žádném centrálním serveru či aplikační části, jejíž výpadek by 
představoval výpadek celého systému. Jednotlivé servery navazují dle potřeby přímá spojení 
a pro výměnu nepotřebují žádného prostředníka. Zároveň jsou schopny bez předchozí znalosti 
hierarchie systému automaticky nalézt jiné servery, které disponují daty potřebnými pro správnou 
funkčnost. Komunikace mezi servery je minimalizována na nezbytnou úroveň, přenosy mezi servery 
jsou řízeny událostně (data jsou zasílána pouze při změně hodnot, vzniku či zániku události apod.), 
zároveň jsou přenášena v binární formě, přičemž je možné přenášet data od jednoduchých datových 
typů po složité objekty. Data je možné také přenášet šifrovaně. Systém umožní rychle, snadné a 
bezpečné rozšíření a přizpůsobení funkčnosti dodáním nového serveru, který požadovanou funkčnost 
realizuje. Existující servery a funkčnosti jsou tímto nedotčeny, není ani potřeba měnit jejich 
konfiguraci či je dokonce restartovat. V případě potřeby zároveň umožňuje snadnou škálovatelnost 
přidáním dalších instancí.

serverů, zpracovávajících různé části dat. Komunikace mezi servery je minimalizována na nezbytnou 
úroveň, přenosy mezi servery jsou řízeny událostně (data jsou zasílána pouze při změně hodnot, 
vzniku či zániku události apod.), zároveň jsou přenášena v binární formě, přičemž je možné přenášet 
data od jednoduchých datových typů po složité objekty. Data je možné také přenášet šifrovaně. 

DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni
A Základní plán veřejného osvětlení – A.2 Návrhová část
A.2.4. Provozní řešení Strana 61 (celkem 72)



Systém umožní rychle, snadné a bezpečné rozšíření a přizpůsobení funkčnosti dodáním nového 
serveru, který požadovanou funkčnost realizuje. Existující servery a funkčnosti jsou tímto nedotčeny, 
není ani potřeba měnit jejich konfiguraci či je dokonce restartovat. V případě potřeby zároveň 
umožňuje snadnou škálovatelnost přidáním dalších instancí Serverů, zpracovávajících různé části dat.

Veškeré části systému musí být rozděleny do samostatných serverů, přičemž každý server realizuje 
funkčnost, kterou mohou sdílet či na kterou mohou navazovat ostatní servery, současné i budoucí. 
Servery fungují jako samostatné, oddělené procesy, což zvyšuje spolehlivost celého systému, neboť 
při nefunkčnosti serveru (ať už z jakéhokoliv důvodu) nedochází k pádům jiných serverů.

Servery mohou být trojího druhu:

 Podpory – tyto servery slouží ke komunikaci s integrálními součástmi systému a dalších 
subsystémů, jako je např. databáze, vizualizace, logování apod.

 Logiky – jsou určeny ke zpracování a převedení vstupních dat na výstupní data nebo na 
povely.

 Komunikace – jsou určeny k oboustranné komunikaci s externími technologiemi či systémy. 
Jejich účelem je přizpůsobit se jakémukoliv komunikačnímu protokolu koncové technologie.

RVO – rozvaděč veřejného osvětlení
trvale napájený bod, který ovládá napájení sítě veřejného osvětlení  a zároveň slouží jako gateway 
mezi serverovou platformou a jednotlivými koncovými uzly. V RVO je rozhraní celé automatizace. 
Vlastní RVO musí mít vždy záložní řídicí systém pro případ výpadku hlavního řídicího systému. Zároveň
doporučujeme také hardwarovou duplicitu vybraných jednotek řízení RVO (řídicí, komunikační 
jednotka) pro bezpečný provoz zejména na páteřních sítích VO. Pro identifikaci alarmových stavů 
doporučujeme bateriovou zálohu pro komunikaci RVO v případě mimořádného off-grid.

 Přístupový bod elektrické energie ze sítě distributora
 Probíhá zde spínání veřejného osvětlení
 Probíhá zde ovládání napájení větví sloužící pro jiné účely
 Je vybaven zařízením pro odečty, řízení a monitoring sítě VO a jejích zařízení

Požadované funkce:

 Spínání nezávislých okruhů (stykačů) veřejného osvětlení na základě časového plánu 
(astronomického kalendáře), dálkového povelu, autonomní iniciace (vstup, podřízené čidlo)

 Možnost trvalého sepnutí
 Dozor nad stavem sepnutí/vypnutí pro všechny okruhy (stykače)
 Dozor na stavem napájecího napětí, stavem hlavního jističe, možnost jeho dálkového 

nahození možný dozor na stavem jističů
 Dozor nad stavem dveřního kontaktu/kontaktů (neoprávněné vniknutí, reakční doby údržby)
 Měření napětí, proudu, účiníku po jednotlivých fázích (certifikovaný elektroměr) s možností 

nastavení hraničních (dozorovaných, dálkově nastavitelných) stavů, měření spotřeby
 Rozhraní (gateway) podřízené/nadřízená síť (například RF/GSM)

Soupis požadovaných funkcionalit RVO:

Stavové parametry
Kontrola stavu hlavního jističe
Kontrola sepnutí stykačů
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Kontrola nevypnutí stykačů mimo dobu provozu
Kontrola otevřených dveří
Kontrola funkčnosti spojení s rozvaděčem VO
Kontrola provozních veličin
Kontrola výpadku napětí na jednotlivých fázích napájecího kabelu (jednotlivě i jako celku)
Kontrola přepětí na jednotlivých fázích fázích napájecího kabelu (jednotlivě i jako celku)
Kontrola on-line zvýšené spotřeby odběrného místa
Kontrola on-line snížené spotřeby odběrného místa
Kontrola proudů vývodních kabelů
Kontrola spotřeby odběrného místa v době regulace VO
Kontrola provozní doby VO
Základní funkce
Požadavek na načtení informací ze strany uživatele
Funkce pro dálkové zapnutí a vypnutí VO
Funkce pro dálkové blokování zapnutí a vypnutí VO
Funkce pro dálkové nahození hlavního jističe
Elektrické veličiny
Stav elektroměru
Příkon odběrného místa na jednotlivých fázích - aktuální hodnota (jednotlivě i jako celku)
Příkon odběrného místa na jednotlivých fázích - maximální denní hodnota (jednotlivě i jako celku)
Proud odběrného místa na jednotlivých fázích - aktuální hodnota (jednotlivě i jako celku)
Proud odběrného místa na jednotlivých fázích - maximální denní hodnota (jednotlivě i jako celku)
Napětí odběrného místa na jednotlivých fázích - aktuální hodnota
Účiník odběrného místa na jednotlivých fázích - aktuální hodnota
Ovládání systému VO
Zapnutí a vypnutí všech svítidel daného odběrného místa - podle kalendáře
Zapnutí  a  vypnutí  všech  svítidel  daného  odběrného  místa  -  podle  fotobuňky  (aktuální  stav
horizontální osvětlenosti)
Zapnutí a vypnutí vybraných svítidel (dle ID svítidel)
Ovládání svítidel VO
Nastavení harmonogramu regulace světelného toku svítidel VO
Nastavení úrovně světelného toku svítidel VO (ruční ovládání)
Nastavení harmonogramu průběhu změny barvy světla svítidel VO
Nastavení barvy světla svítidel VO (ruční ovládání)
Základní informace svítidel VO
Autonomní zjištění poruchy svítidla
Určení typu poruchy svítidla
Příkon svítidla VO
Teplota svítidla VO (místo odvodu tepla z LED čipů)
Teplota svítidla VO předřadník/driver
Vstupní proud svítidla VO
Provozní doba svítidla VO
Harmonogram regulace světelného toku
Harmonogram průběhu barvy světla svítidle VO
On-line informace
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Vytvoření sítě pro připojení dalších zařízení
Sběr informací ze zařízení veřejného osvětlení
Sběr externích informací z instalovaných čidel (klimatické podmínky, dopravní situace, shlukování
osob atd.)
Agregování vstupních informací
Vyhodnocení vstupních informací
Trvalé vyhodnocování agregovaných interních (zařízení VO) i externích informací

Porovnávání výsledných parametrů s aktuálně nastavenými hodnotami

Dynamické řízení VO
Zpracování řídícího příkazu pro změnu stavu veřejného osvětlení
Zajištění rozeslání řídícího povelu cílové skupině svítidel veřejného osvětlení
Ověření doručení řídícího povelu od všech svítidel VO z definované cílové skupiny

Funkce zařízení pro svítidla veřejného, architektonického i jiných druhů osvětlení:

 Spínání svítidel anebo skupin svítidel s volitelným výkonem svítidla, skupin svítidel, možnost 
seskupení do minimálně 8-mi skupin, možnost rozdílných časů spínání pro každou skupinu

 Řízení úrovně osvětlení (případně jeho barevné teploty) na základě časového plánu, vnějšího 
povelu, povelu hraniční automatizace (interakce s dalšími zařízeními v podřízené síti)

 Dozor nad provozními a poruchovými stavy
Funkce zařízení pro senzoriku, měření atd.:

 Odesílání dat do nadřazeného systému
 Dozor nad vybranými daty 
 Využití vybraných dat pro přímé řízení soustavy veřejného osvětlení
 Využití vybraných dat pro ovládání další připojených zařízení

Uzel/koncový bod 
jakékoliv výše zmiňované připojené zařízení, které je buď napájeno trvale ze sítě veřejného osvětlení 
(anebo z jiného dostupného napájecího bodu), nebo má bateriové napájení. Je to zařízení, které je 
zařazeno do meshové sítě a tuto síť využívá pro přenos svých stavů a dat, slouží zároveň pro přenos 
dat z ostatních zařízení, je aktivním prvkem sítě s možnou obousměrnou komunikací.

Příklady možných interakcí:

Na základě hraniční automatizace mezi sebou mohou koncová zařízení spolupracovat. Některé 
z možných interakcí nejen ve vazbě na veřejné osvětlení jsou popsány dále:

 Měření průjezdu vozidel – rozvaděč veřejného osvětlení – skupina svítidel (svítidlo) – řízení 
osvětlení

 Kamerový systém (detekce chodců) – rozvaděč veřejného osvětlení – skupina svítidel (svítidlo)
– řízení osvětlení

 Kamerový systém (zájmová situace) – rozvaděč veřejného osvětlení – skupina svítidel 
(svítidlo) – řízení osvětlení
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A.1.4.1.6   Navrhovaný stav řízení architekturního osvětlení
Architekturní osvětlení v dnešní době tvoří velmi specializovanou samostatnou část veřejného 
osvětlení. Dříve se objekty osvětlovaly plošně z míst, které byly mimo osvětlovaný objekt 
na stožárech, nebo na fasádách a střechách okolních budov a objektů. V současnosti se osvětlovací 
tělesa osazují buď na stožáry (veřejného osvětlení nebo samostatné), nebo přímo na osvětlovaný 
objekt. Umístění reflektorů na objekt samotný je z hlediska osvětlení často výhodné, protože se tímto 
způsobem osvětlí různé architektonické detaily případně části fasád a tím se stane objekt 
zajímavějším. Tímto řešením se ušetří i spotřeba elektrické energie, neboť doplňkové plošné osvětlení
je navrženo výrazně o menší intenzitě. 

Pro osvětlení jakékoliv památky nejdříve potřeba zpracovat světelně technický návrh architekturního 
osvětlení. Při světelném návrhu je nutné brát zřetel na mnoho faktorů, které ovlivňují výsledný efekt. 
Jedním z faktorů je umístění přisvětlovaného objektu, zda je dominantu, nebo se jedná o objekt, který
pouze dominantu světelně doplní. Rovněž je důležité, zda osvětlený objekt se uplatňuje pouze zblízka 
nebo i z vzdálených pohledů. V dnešní době velmi prudkého rozvoje LED zdrojů a svítidel s velkou 
škálou chromatičnosti a věrných barev se rozšířili možnosti i co se týče barevného podání 
osvětlovaných objektů. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně citlivou záležitost, je potřeba, aby 
studii zpravoval odborník. Nevhodný návrh je pak často důvodem, proč odborníci z památkových 
ústavů a odborů jsou velmi zdrženliví a skeptičtí k jakémukoliv architekturnímu nasvětlení objektů. 
Návrh od profesionála však může danou památku velmi zatraktivnit. Pro zatraktivnění architekturního 
osvětlení objektů je možné i způsobem ovládání přiblížit danou památku obyvatelům i návštěvníkům 
města. Je zde možnost využití moderní techniky např. počítačových programů a dálkového řízení 
každého svítidla samostatně k tomu, aby architekturní osvětlení jednotlivých objektů nebo jejich 
skupin bylo rozsvěcováno či zhasínáno podle předem daných požadavků či scénáře.

A.1.4.2 Využití nosných konstrukcí veřejného osvětlení a důležitosti 
veřejných prostranství z pohledu bezpečnosti nosných konstrukcí, 
přiřazení mechanických parametrů nosných konstrukcí

Z podkladů ze stávajícího pasportu není bohužel v dostatečné míře patrné, jaké typy stožárů jsou 
používány a jakými zařízeními a doplňky  jsou v současné době osazeny. Nelze tedy zpracovat detailně
část o tom, co navrhujeme na kterých typech komunikací osadit. Proto v této části popíšeme 
navrhované požadavky na osazování prvků na stožárech veřejného osvětlení.

V současné době odhadujeme, že se v Plzni nachází  více než 20.000 světelných míst, z nichž je valná 
většina umístěna na stožárech veřejného osvětlení. Ze znalosti situace v Plzni víme, že jsou využívány 
stožáry trakční, betonové, kovové a v některých lokalitách plastové. Stáří stožárů odhadujeme tak, že 
většina stožárů je starší 20 let. 

Trakčních stožárů je odhadem 10% z celkového počtu stožárů v Plzni. Dále jsou využívány stožáry 
betonové, které jsou v majetku města cca 8% všech stožárů a dále pak jsou to stožáry v majetku ČEZu,
kterých je odhadem 10% všech stožárů v Plzni. Plastových stožárů je kolem 1%.

Bezpečnost stožáru veřejného osvětlení je dána jeho vlastnostmi, které vyplývají z návrhu jeho 
konstrukce a tvaru jako komplexního celku. Zároveň jde o elektrické zařízení, které funguje jako nosný 
prvek výše zmíněným zařízením. Hlavním požadavkem na bezpečnost konstrukce je jeho mechanická 
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odolnost a stabilita, které musí být spolu s dalšími parametry vždy deklarovány v prohlášeních 
o vlastnostech. Bez platného prohlášení o těchto vlastnostech nemůže být zajištěna podmínka 
bezpečnosti a stability. Každá konstrukce má i svůj statický posudek, ze kterého vyplývá, co je možné 
a za jakých statických podmínek na stožár umístit.

Návrh konstrukce zohledňuje dva stavy, a to zatížení a únosnost, jejichž výsledkem je 
bezpečnost. Charakteristická zatížení 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, což představuje tíhu výložníku a svítidel, popř. další 
přídavná zatížení.

Norma (732093) ČSN EN 40-3-3 stanovuje požadavky na ověření návrhu osvětlovacího stožáru 
výpočtem pro stožáry o výšce nepřesahující 20 m. Používané výpočty jsou založeny na zásadách 
mezních stavů, kde je účinek zatížení násobený součinitelem srovnání s příslušnou odolností 
konstrukce. 

Uvažují se dva mezní stavy: 

 mezní stav únosnosti, který odpovídá únosnosti osvětlovacího stožáru, 
 mezní stav použitelnosti, který se vztahuje na průhyby osvětlovacího 

stožáru v provozním stavu.
Základní publikací je ČSN EN 1993-1-1 eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná
pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

Vypočtené ohybové momenty se zkombinují v jeden ohybový moment Mp, který vyjadřuje 
nejnepříznivější účinek zatížení v uvažovaném průřezu stožáru.
Osvětlovací stožáry jsou navrhovány pro II. větrnou oblast (rychlost větru 25 m/s), která v České 
republice procentně zaujímá největší plochu, a pro kategorii terénu II. Za návrh konstrukce 
osvětlovacího stožáru zodpovídá výrobce, a to po dobu jeho návrhové životnosti. Z uvedeného 
návrhu vyplývají dvě možnosti, jak zajistit bezpečnou instalaci osvětlovacího stožáru:

 výrobce deklaruje v prohlášení o vlastnostech základní charakteristiky (tab. 1), 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),

 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. Role projektanta je v procesu 
zajištění bezpečného návrhu konstrukce významná, neboť v prvním případě zodpovídá svým 
projektem za správné použití osvětlovacích stožárů navržených výrobcem a ve druhém 
případě zodpovídá za správné a úplné zadání požadavků vyplývajících z projektu výrobci.

 vlastník nosných konstrukcí je povinen provádět údržbu na základě stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a plnit 
požadavky ČSN 73 2604 Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských 
staveb a dále ČSN EN ISO 13822 Hodnocení konstrukcí. Tato posledně jmenovaná 
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norma obsahuje požadavky a postupy hodnocení existujících konstrukcí, které 
vycházejí ze zásad jejich spolehlivosti a z následků jejich případné poruchy. 

K hodnocení mohou vést tyto okolnosti: 

 prodloužení návrhové životnosti (očekávaná změna 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),
 poškození konstrukce od mimořádných zatížení (viz ISO 2394). 

Špatná údržba nebo její absence vede ve většině případů k havarijnímu stavu, neboť úkolem údržby je
také odhalovat vady již zmíněných procesů (návrh, zadání, projekt, realizace, užívání) a popř. tak 
předcházet jejich kombinaci. Plnění základního požadavku při užívání je prevence. Z praktických 
zkušeností získaných údržbou desítek tisíc sloupů vyplývá, že rozptyl životnosti sloupů je 15 – 50 let. 
S ohledem na množství negativních vlivů, které tento rozptyl způsobují a počet typů sloupů, je velmi 
složité vytvořit univerzální systém detekce stupně koroze, dostatečně přesný a zároveň použitelný 
ve všech případech. Nutným požadavkem pro takovýto systém detekce je, aby detekční metoda byla 
nedestruktivní.

Příčiny vzniku koroze sloupů VO se dají rozdělit do několika skupin podle charakteru poškození:

 Mechanické poškození 
 Klimatické vlivy (déšť, sníh, silný vítr) 
 Vnější nastrojení (trakční vedení, reklamy, kamery) 
 Odletující štěrk (v případě bezpaticových sloupů)
 Chemické poškození Oxidace vlivem kontaktu s vodou 
 Agresivní zimní posyp - používání CHRL (chemické rozmrazovací látky na bázi agresivních solí)

Další vlivy :

 Elektrické poškození 
 Bludné proudy z trakčního vedení 

Rozdělení místa vzniku koroze podle typu sloupů Všechny typy sloupů VO lze rozdělit do dvou skupin:

 Paticové
 Bezpaticové

Typy komunikací a prostranství lze v Plzni rozdělit takto:

 Silnice a místní komunikace
 Náměstí
 Nábřeží
 Parky
 Hřiště
 Podjezdy
 Chodníky u silnic a místních komunikací
 Samostatné cesty pro pěší
 Cyklostezky 
 Podchody
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 Lávky a schodiště
 Parkoviště (v zástavbě, u obchodních center a občanské vybavenosti)
 Důležité křižovatky
 Přechody pro chodce

Kapitola A.1.1.3.1 definuje typy prostranství, jež 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: 

 Vnitroblok
 Sídlištní mezidomí
 Areálové mezidomí
 Zahrada
 Pasáž
 Drobný veřejný prostor

A.1.4.2.1   Doporučení a minimální požadavky na sloupy veřejného osvětlení

 Pro nově zřízená nebo rekonstruovaná světelná místa používat jen ponorem oboustranně 
žárově zinkované stožáry o jmenovitých výškách 5, 6, 8, 10, 12, 14 m nebo jiných správcem 
schválených stožárů, které jsou součástí osvětlení v historických částech nebo atypických 
světelných míst (v souladu s architektonickým záměrem). Doporučujeme osazovat spodní část
stožáru do 0,5 m manžetou nebo bude opatřena speciálním antikorozním nátěrem. 

 Z důvodu minimalizace počtu stožárů v uličním profilu je možné v odůvodněných případech 
využít trakčních stožárů (po předchozím projednání s majitelem trakčního stožáru). 

 Pro stožáry VO používat zpravidla stožáry bezpaticové. Využití paticových stožárů musí být 
odůvodněno a je podmíněno souhlasem správce. 

 Stožáry VO se v souladu s ČSN 73 6005 v platném znění umísťují na komunikacích do části 
přidruženého prostoru: (nezpevněná část, pomocný pás, chodník /pás pro pěší/, cyklistický 
pás) do zájmových pásem podzemních vedení a s ohledem na ne (podle ČSN 73 6005 
v platném znění
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 Vzdálenost stožáru, resp. patice stožáru, je min. 0,6 m od obrubníku (vzdálenost k přilehlé 
strany stožáru či patice) podle ČSN 73 6005 v platném znění. V oblasti křižování komunikací, 
v okolí vjezdu do průmyslových zón a areálu a na komunikacích s ostrým poloměrem zatáčky, 
na kterých není zakázán vjezd kamionům a nákladním vozidlům s návěsem, se umisťují 
stožáry min. 1,0 m od obrubníku (vzdálenost k přilehlé straně stožáru či patice) a to s 
ohledem na zájmová pásma podzemních vedení a jejich obsazenost.

 Stožáry bez patice musí mít dolní okraj otvoru pro přístup k elektrické výzbroji min. 600 mm 
nad úrovní vetknutí. Otvor pro dvířka (jehož max. rozměry jsou dány statickým výpočtem 
typu stožáru) musí mít rozměry: šířku min.120 mm a výšku 400 až 700 mm. V odůvodněných 
případech, projednaných správcem, (sadové stožáry 4 m, atypické stožáry v památkové zóně), 
mohou být rozměry menší, minimálně však 90 x 300 mm. Dvířka stožáru musí být záměnná 
a uzavíratelná korozi odolným jednotným závěrem schváleným správcem (standardně 
zápustné šrouby s vnitřním šestihranem). 

 Spojení výložníku s dříkem stožáru musí být bezpečné, mechanicky pevné a geometricky 
určité. Musí zabránit samovolnému pootočení výložníku (např. větrem) a zabezpečovat jeho 
správnou polohu. Zajištění se provádí zavrtáním dvou nebo více šroubů. V místě spojení 
nesmí do stožáru vnikat voda. Je třeba ho chránit krytkou výložníku. 

 Dvířka stožáru a patic musí být orientována podélně k ose komunikace proti směru jízdy tak, 
aby obsluha zařízení byla chráněna před projíždějícími vozidly vlastním stožárem. Na 
komunikacích pouze s pěším provozem je možno dvířka orientovat podle terénu a lepší 
přístupnosti obsluhy při údržbových činnostech. Před dvířky musí být zajištěn volný prostor 
alespoň 1 m. 

V místech schválených správcem i majitelem objektu, je možno svítidla VO umístit na samostatný 
výložník upevněný na stavební objekt podle schváleného projektu. Elektrická instalace musí 
odpovídat příslušným kapitolám této směrnice. Pozn. 1: Týká se zejména historizujících svítidel a 
atypických řešení. Pozn. 2: Pro umístění stožáru je třeba respektovat požadavky na ochranu zeleně. 
Nosnou konstrukcí pro umístění a instalaci zařízení a doplňků jsou myšleny zejména stožáry veřejného
osvětlení.  Umístit na stožáry veřejného osvětlení lze např:

 Dopravní a informační značky a cedule
 Reklamní nosiče
 Kamery a jejich příslušenství
 Veřejný a protipovodňový rozhlas
 Dopravní detektory a další zařízení
 Odpadkové koše
 Květinová výzdoba
 Vánoční výzdoba
 Veřejné hodiny
 Případně další

Reklamní nosiče
Na stožáry veřejného osvětlení by měly být umisťovány pouze typizované reklamní nosiče (dále jen 
Reklama). Typ, jejich počet a případné kombinace typů při umístění na stožáry veřejného osvětlení 
určuje správce a majitel VO.

Požadavky na Reklamu:
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 max. velikost 0,6 m2

 nekorozivní materiál
 hmotnost nepřesáhne 5 kg
 Reklama bude upevněna ke stožáru pomocí 2 objímek tak, aby se střed reklamy kryl s osou 

stožáru (umístění na střed). Mezi objímky a stožár bude vkládána oddělovací nekovová 
podložka tak, aby nedocházelo k poškozování povrchové úpravy stožárů

 bude umístěna tak, aby nezasahovala do jízdního profilu daného typu komunikace, nejbližší 
část zařízení přilehlá ke komunikaci bude min. 50 cm od hrany komunikace – vozovky a spodní
hrana zařízení bude min. 4,2 m nad úrovní vozovky. V případě umístění reklamy 
nad chodníkovou částí komunikace bude spodní hrana v minimální výšce 3,5 m nad úrovní 
chodníku či přilehlé zeleně.

Reklama nesmí být instalována na stožáry:

 v prostoru křižovatky a do min. vzdálenosti 20 m před a 20 m za hranicí křižovatky ve směru 
jízdy,

 osazených dopravní značkou nebo dopravním zařízením,
 do blízkosti dopravního značení, min. 10 m před a 10 m za dopravním značením
 umístěných na přechodech pro chodce a min. 20 m před a 20 m za přechodem,
 případně další dle specifikace majitele, provozovatele a servisní organizace

Reklama ani jeho grafické provedení nesmí být zaměnitelné s dopravními značkami. Pro výrobu 
grafiky nesmí být použity reflexní materiály nebo transparentní barvy (tzv. „svítivé“).

Montáže všech reklam na stožáry veřejného osvětlení a demontáže zařízení ze stožárů veřejného 
osvětlení zajišťuje výhradně společnost Dopravní podnik Plzně nebo jím určená firma. Správce či 
majitel VO má právo odmítnout instalaci zařízení, pokud je obsah reklamy (informace) v rozporu se 
zákonem o reklamě v platném znění
nebo reklamním kodexem. Budoucí
nájemce má možnost rezervace
stožárů, která slouží pro dočasné
„zablokování“ stožárů po dobu
vyřizování legislativy, resp. výroby
reklamy.

O poloze umístění zařízení
na stožáru veřejného osvětlení
rozhoduje správce nebo majitel
sloupu veřejného osvětlení.
Především z důvodů dodržení bezpečnostních a statických podmínek si majitel vyhrazuje právo 
odmítnout instalaci (resp. provést montáž) reklamního zařízení, které by jinak vyhovovalo výše 
uvedeným technicko-obchodním podmínkám.

Vánoční výzdoba
Způsob připevnění dekorů

U nových prvků vánočního osvětlení je preferován upínací systém pomocí standardizovaných úchytů, 
se standardní roztečí držáků, ke stožáru připevněných systémem BANDIMEX, která zajišťuje možnost 
přemístění dekorů (konzole, páska 16mm, tl. 0,7-0,75mm) nebo systém obdobný (nerezový materiál, 
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rychlost montáže). Stávající prvky vánočního osvětlení, které budou nadále využívány je vhodné na 
tento systém předělat (zvýšení produktivity a snížení nákladů použitého materiálu).

Výška umístění na stožárech a převěsech:

 Komunikace, vozovky

Montáž vánočního prvku je nutno provést tak, aby nezasahoval do průjezdního profilu vozovky, který 
je definován následovně: výška průjezdního profilu je rovna 4,8 m nad vozovkou, šířka průjezdního 
profilu zasahuje 0,5 m od hrany vozovky.

 Pěší komunikace

Montáž vánočního prvku se provádí tak, aby byl jeho spodní okraj ve výšce minimálně 3,5m.

Typy stožárů a velikosti dekorů:

 Stožáry do 6 m - na stožáry o výšce do 6 m je možno montovat vánoční prvky do plochy max. 
0,7 m2 (HL, Sadové a hraněné stožáry)

 Stožáry nad 6 m, lanové převěsy - Na stožáry o výšce nad 6m a lanové převěsy je možno 
montovat vánoční prvky i o celkové ploše větší než 0,7 m2, při větších rozměrech je nutno 
posoudit technický stav a typ stožáru.

Elektrické připojení vánočních dekorů k rozvodům VO

Každý dekor bude opatřen vidlicí GESIS a el. napájen bude přes zásuvku konektorového systému 
GESIS, která bude pevně připojena na stožáru VO. Pro montáž zásuvky se zhotoví otvor do dříku 
stožáru o průměru 19 mm v místě montáže vánočního osvětlení. Otvorem se protáhne kabel CYKY 
3x1,5 mm2 a připevní se zásuvka. Prostor kolem zásuvky bude zatmelen polyuretanovým tmelem. 
Kabel bude ukončen na nainstalovaném pojistkovém spodku přes pojistku (dle příkonu). Pojistkový 
spodek se viditelně označí štítkem „Vánoce“ (na jeden dekor jedna pojistka).

Květinová výzdoba
Květinová výzdoba by měla být jednotného vzhledu a její umístění by mělo být ve stejné výšce. Výška 
umístění záleží na místě, kde je výzdoba
montována. Pokud to bude
na komunikaci, kde stožár zasahuje
do jízdního profilu, je potřeba dodržet
průjezdní profil alespoň 4,2 m. Pokud
bude výzdoba umístěna na komunikaci
pro pěší, je třeba jí umístit do takové
výšky, ale byla výzdoba alespoň trochu
chráněna proti vandalizmu, to znamená
alespoň do 3,5 nebo 4 m.

DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni
A Základní plán veřejného osvětlení – A.2 Návrhová část
A.2.4. Provozní řešení Strana 71 (celkem 72)



Dopravní značení – pevné, proměnné
Svislé značky jsou zobrazeny na tabulích, panelech apod. a jsou umístěny nad úrovní pozemní 
komunikace. Veškeré instalace jsou podmíněné statickým výpočtem vč. kontrolou stavu a stáří 
stožáru. 

Prvky SmartCity
Veškeré instalace jsou podmíněné statickým výpočtem vč. kontroly stavu a stáří stožáru. Dále pak 
s ohledem na umístění zařízení, vedení případných kabelových tras a požadavkem na elektrické 
připojení. 
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