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B.1.1.1 Podklady

V rámci zpracování projektu mělo dojít k aktualizaci stávajícího pasportu. Intravilán města je rozdělen 
do čtyř oblastí. Tato část se zabývá jižní oblastí, která je zadáním popisovaná jako oblast 3 – 
Slovany západ/Bory východ. Následně jsou uvedeny podklady, ze kterých bylo vycházeno:

- zdrojové soubory z programu Marushka

- seznam zapínacích bodů poskytnutý SVS města Plzně

- seznam architektonického osvětlení poskytnutý DP a SVS města Plzně

- volně dostupné mapové podklady, www.mapy.cz

- strukturu složení souborů a návazností databází z programu Marushka

- konzultace se zadavatelem a jím pověřenými osobami

Jako v předchozích pasportizovaných částech města byl v celkovém přehledu stávající seznam a průnik
jednotlivých zařízení z valné většiny nekompletní a bylo zde spousta nejasností a některé z nich 
přetrvávají. Nesedí počty světelných bodů, jejich očíslování, počty RVO a propojení. Při místních 
šetřeních a následné analýze bylo nalezeno více než 183 nových světelných bodů s čísly, které nejsou 
nikde zahrnuty. Velkou část nepřesností, se nám podařilo eliminovat, díky spolupráci se správcem a 
jeho kmenovými techniky, kteří mají detailní i historickou znalost předmětného zařízení. 

B.1.1.2 Pasport

Seznam pasportovaných zařízení je vyhotoven v souboru formátu xls. Databázový soubor má 3 
záložky se strukturou v souladu s požadavky zadavatele. Na závěr budou tabulky všech 4 oblastí  
spojeny a závěrečná struktura bude opětovně projednána se SIT města Plzně. Výsledkem budou 
datové soubory vhodné pro import do programu Marushka. Závěrečnou kontrolu a finální import dat 
do systému Marushka zajistí SIT města Plzně.

B.1.1.3 Stav zařízení

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici detailní údaje o stáří jednotlivých zařízení, je po domluvě se 
zadavatelem stáří zařízení odhadnuto s přesností na dekády (desetiletí). Z průzkumu je patrné, že 
osvětlovací soustava je z části zastaralá, z velké části provedena staršími i novými výbojkovými svítidly,
která jsou dobře udržovaná. Nové instalace jsou již realizovány s novými LED svítidly. Stav stožárů byl 
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kontrolován pouze vizuálně. Hodnocení stavu stožárů je pomocí stupnice od jedné do pěti, kde jedna 
znamená nejlepší a pět nejhorší stav. U starších instalací s podezřením na špatný stav konstrukce 
doporučujeme provedení defektoskopie. Jako nejvíce zastaralé lze označit oblasti ulic Prokopova, 
Resslova, Škroupova. Stávající rozvaděče (RVO)  jsou většinou v dobrém technickém stavu i 
s dostatečnou kapacitou jištění. Vzhledem k předpokládanému masivnímu nástupu LED svítidel, 
doporučujeme rozváděče RVO postupně vyzbrojovat prvky, které tato technika vyžaduje. Např 
„spínání v nule“, robustnější stykače s konstrukcí odolnou spínacím proudům LED svítidel.

B.1.1.4 Závěr

B.1.2     Výstupy z provedené analýzy fyzického stavu a stáří soustavy veřejného osvětlení jsou platné 
k datu provedení pasportizace. Je třeba mít na paměti, že pasport veřejného osvětlení je „živý 
organismus“ a je třeba s ním do budoucna trvale pracovat. Aktualizace dat v pasportu VO 
doporučujeme provádět v pravidelných intervalech.

B.1.2.1 Přílohy

Tabulková část
B.1.1.T.1 Analýza fyzického stavu a stáří soustavy veřejného osvětlení
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B.1.2.1 Měření osvětlení vybraných úseků

Pro jednotlivé komunikace nebo úseky komunikací je generelem veřejného osvětlení přiřazena 
konkrétní třída osvětlení v závislosti na intenzitě dopravy, geometrickém uspořádání, míře složitosti 
orientace v daném prostoru a dalších aspektech. Pro kontrolu světelně technických parametrů 
osvětlení komunikací lze využít v závislosti na charakteru parametrů několik typů měřících přístrojů, 
zejména luxmetry pro měření osvětlenosti a jasoměry (případně tzv. jasové kamery) pro měření jasů 
vozovky. Měření je vhodné provádět pro instalace stávající i pro instalace nové. Pro stávající soustavy 
osvětlení se na základě zpracování naměřených údajů porovnává skutečný stav s parametry 
požadovanými generelem veřejného osvětlení a pro instalace nové se porovnává nový stav 
s požadavky projektu a/nebo s parametry garantovanými světelně technickým návrhem (poznámka: 
návrh osvětlení, potažmo projekt, musí respektovat požadavky na svítidla a osvětlení dané generelem 
VO a příslušných norem).

Vybrané úseky

V oblasti 3 – Slovany západ / Bory východ byly náhodně vybrány pro měření základních parametrů 
úseky uvedené v tabulce. Úsek je definován popisem a čísly světelných míst (jsou -li známy) mezi 
kterými bylo měření provedeno. 

Tabulka B.1.2.1.1 – vybrané úseky

číslo úseku pracovní název úseku SM SM
1 Litická 28161 28162
2 Zborovská u hřbitova xx x
3 Zborovská Tyršův most 5606 5608
4 Průmyslová 6285 6287
5 Zborovská 5490 5492
6 E. Beneše 5569 5570
7 Baarova 9413 9414
8 U Borského parku 1 22750 22751
9 U Borského parku 2 22749 22750
10 Politických vězňů 9406 9407
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číslo úseku pracovní název úseku SM SM
11 Dvořákova 9596 9597
12 Majerova 9508 9509
13 U Trati 1 5817 5819
14 Doudlevecká 1 u stadionu 22207 22208
15 Americká 25047 25048
16 Prokopova 5305 5307
17 Štruncovy sady 1 25244 25245
18 Štruncovy sady 2 25241 25242
19 Smetanovy sady 1 352 333
20 Smetanovy sady 2 352 351
21 Mikulášská jižní podjezd x x
22 Mikulášská severní podjezd x x
23 U Trati 2 most Milenia 15661 15662
24 Doudlevecká 2 u ZŠ 5330 5332
25 Doudlevecká 3 u ZŠ 5332 5334
26 Doudlevecká přechod u ZŠ 23194 13195
27 křižovatka U Prazdroje 1711 1987
28 nám. T.G.M. 9126 9127
29 Anglické nábř. 411 413
30 nám. Republiky 22574 22575
31 Sedláčkova 206 207

B.1.2.2 Třídy osvětlení

V následující tabulce je uvedena třída osvětlení pro jednotlivé úseky podle stávajícího generelu VO 
a také podle nového zatřídění v souladu s výstupy tohoto dokumentu v části A.2.1.4.

Tabulka B.1.2.2.1 – přiřazení třídy osvětlení

číslo úseku pracovní název úseku třída osvětlení
původní

třída osvětlení
nové zatřídění

1 Litická ME5 M5
2 Zborovská u hřbitova ME4 M4
3 Zborovská Tyršův most ME4 M4
4 Průmyslová ME4 M4
5 Zborovská ME4 M4
6 E. Beneše ME3 M3
7 Baarova ME5 M5
8 U Borského parku 1 ME4 M4
9 U Borského parku 2 ME4 M4
10 Politických vězňů ME5 M5
11 Dvořákova ME5 M5
12 Majerova ME4 M4
13 U Trati 1 ME3 M3
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číslo úseku pracovní název úseku třída osvětlení
původní

třída osvětlení
nové zatřídění

14 Doudlevecká 1 u stadionu ME3 M3
15 Americká ME2 M2
16 Prokopova ME3 M4
17 Štruncovy sady 1 S5 P6
18 Štruncovy sady 2 S5 P6
19 Smetanovy sady 1 S5 P5
20 Smetanovy sady 2 S5 P5
21 Mikulášská jižní podjezd ME2 M3
22 Mikulášská severní podjezd ME2 M3
23 U Trati 2 most Milenia ME3 M3
24 Doudlevecká 2 u ZŠ ME3 M3
25 Doudlevecká 3 u ZŠ ME3 M3
26 Doudlevecká přechod u ZŠ ME3 M3
27 křižovatka U Prazdroje ME2 M3/C2
28 nám. T.G.M. S5 P3
29 Anglické nábř. ME4 M3
30 nám. Republiky S2 C2
31 Sedláčkova S3 M4

B.1.2.3 Výsledky měření

Na základě změřených hodnot jasů a osvětleností byla zpracována tabulka výsledků. Naměřené 
hodnoty jsou považovány za aktuální, a to na základě informace, že v měřených úsecích není v době 
měření aktivní žádná regulace snižující jas svítidel. Výsledné hodnoty nebyly přepočítány na konec 
doby života soustavy, lze tedy konstatovat, že reprezentují aktuální stav v době měření. Prezentace 
aktuálních hodnot je relevantní a dává vypovídající představu o stavu osvětlení daného úseku 
komunikace v době měření. Výsledky měření jsou shrnuty v tabulce číselnou formou. Průběžné 
a výsledné hodnoty byly zaokrouhlovány na dvě desetinná místa.

Legenda použitých pojmů

L (cd/m2)  jas povrchu komunikace na ploše polygonu, průměrná hodnota, polygon je umístěn 
mezi definovanými světelnými místy

E (lx) osvětlenost komunikace na ploše polygonu, průměrná hodnota, polygon je umístěn 
mezi definovanými světelnými místy

Uo (-) celková rovnoměrnost osvětlení polygonu
Ul (-) podélná rovnoměrnost osvětlení polygonu
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Tabulka B.1.2.3.1 – výsledky měření

číslo úseku pracovní název úseku
  L

(cd/m2)
Uo
(-)

Ul
(-)

1 Litická 1,18 0,19 0,30
2 Zborovská u hřbitova 0,75 0,50 0,70
3 Zborovská Tyršův most 1,39 0,54 0,64
4 Průmyslová 0,51 0,24 0,18
5 Zborovská 2,00 0,29 0,57
6 E. Beneše 1,28 0,44 0,35
7 Baarova 0,20 0,14 0,03
8 U Borského parku 1 0,76 0,31 0,26
9 U Borského parku 2 0,55 0,29 0,34
10 Politických vězňů 1,23 0,54 0,74
11 Dvořákova 0,19 0,17 0,04
12 Majerova 0,67 0,33 0,54
13 U Trati 1 1,56 0,60 0,62
14 Doudlevecká 1 u stadionu 1,26 0,28 0,58
15 Americká 0,45 0,23 0,25
16 Prokopova 0,78 0,27 0,63
17 Štruncovy sady 1
18 Štruncovy sady 2
19 Smetanovy sady 1
20 Smetanovy sady 2
21 Mikulášská jižní podjezd 0,70
22 Mikulášská severní podjezd 0,82
23 U Trati 2 most Milenia 3,04 0,64 0,69
24 Doudlevecká 2 u ZŠ 1,93 0,22 0,25
25 Doudlevecká 3 u ZŠ 1,44 0,12 0,46
26 Doudlevecká přechod u ZŠ
27 křižovatka U Prazdroje 1,55 0,58 0,51
28 nám. T.G.M.
29 Anglické nábř. 0,86 0,60 0,60
30 nám. Republiky 0,72
31 Sedláčkova 0,40 0,35 0,41

B.1.2.4 Hodnocení výsledků měření

Celkem bylo v dotčené oblasti vybráno 31 úseků. Z porovnání výsledků měření a hodnot 
požadovaných normou ČSN EN 13201-2 pro jednotlivé třídy osvětlení vyplývá, které úseky jsou 
vyhovující a které nikoliv. Z vyhovujícího výsledku nelze automaticky usuzovat, že je osvětlení celé 
komunikace vyhovující. Na základě nevyhovujícího výsledku nelze obdobně automaticky vyvozovat,

že je osvětlení celé komunikace nevyhovující. Výsledky jsou platné právě pro konkrétní situaci 
v měřeném úseku. Hodnocení je v tabulce uvedené slovní formou. Verdikt „ano“ znamená, 
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že kontrolované parametry jsou pro daný polygon a třídu osvětlení vyhovující. Verdikt „ne“ znamená,

že jeden nebo více kontrolovaných parametrů jsou pro daný polygon a třídu osvětlení nevyhovující. 
Ve dvou sloupcích je toto hodnocení uvedené jak pro stávající zatřídění, tak pro zatřídění nové.

Tabulka B.1.2.4.1 – hodnocení výsledků

číslo úseku pracovní název úseku vyhovuje
(podle stávajícího zatřídění)

vyhovuje
(podle nového zatřídění)

1 Litická ne ne
2 Zborovská u hřbitova ano (podmíněně) ano (podmíněně)
3 Zborovská Tyršův most ano ano
4 Průmyslová ne ne
5 Zborovská ne ne
6 E. Beneše ne ne
7 Baarova ne ne
8 U Borského parku 1 ne ne
9 U Borského parku 2 ne ne
10 Politických vězňů ano ano
11 Dvořákova ne ne
12 Majerova ne ne
13 U Trati 1 ano ano
14 Doudlevecká 1 u stadionu ne ne
15 Americká ne ne
16 Prokopova ne ne
17 Štruncovy sady 1 ano (podmíněně) ano (podmíněně)
18 Štruncovy sady 2 ano (podmíněně) ano (podmíněně)
19 Smetanovy sady 1 ano (podmíněně) ano (podmíněně)
20 Smetanovy sady 2 ano (podmíněně) ano (podmíněně)
21 Mikulášská jižní podjezd ano ano

22
Mikulášská severní 
podjezd ano ano

23 U Trati 2 most Milenia ano ano
24 Doudlevecká 2 u ZŠ ne ne
25 Doudlevecká 3 u ZŠ ne ne
26 Doudlevecká přechod u ZŠ ne ne
27 křižovatka U Prazdroje ano (podmíněně) ano (podmíněně)
28 nám. T.G.M. ano ano
29 Anglické nábř. ano ne
30 nám. Republiky ano ne
31 Sedláčkova --- ne

Další poznámky, není-li uvedeno jinak, jsou vztažené k nově navrhovaným třídám osvětlení.

1 Litická - jas komunikace je se značnou rezervou vyhovující, což nabízí prostor pro možné 
úspory elektrické energie. Hodnoty rovnoměrností jsou hrubě nevyhovující. Pod svítidly jsou 
hodnoty vysoké a na protější straně hodnoty nízké. Příčinou je pravděpodobně nevhodně 
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zvolená kombinace charakteristiky vyzařování svítidla, geometrie komunikace a umístění 
svítidla. Zlepšení může být teoreticky možné doplněním nebo prodloužením výložníku, 
případně naklopením nebo výměnou svítidla za jiné s vyzařováním vhodným pro tuto situaci.

2 Zborovská u hřbitova - všechny sledované parametry jsou aktuálně vyhovující. Nutno však 
upozornit, že požadavek na jas pro třídu M4 je 0,75 cd/m2 a výsledek měření je 0,75 cd/m2. 
Soustava je nová, tedy bude stárnout. S tím jde „ruku v ruce“ snížení světelného toku 
v důsledku čehož dojde k poklesu jasu vozovky pod požadovanou úroveň. 
Lze očekávat, že v krátké době bude osvětlení již nevyhovující z uvedeného důvodu. Proto je 
výsledek hodnocen jako podmíněně vyhovující.

3 Zborovská Tyršův most - všechny sledované parametry jsou aktuálně vyhovující. 
Při porovnání s požadavky dle zatřídění komunikace je dokonce jas komunikace vyhovující 
se značnou rezervou a je zde možné uvažovat o úsporách elektrické energie.

4 Průmyslová - jas komunikace i rovnoměrnosti jsou nevyhovující. To je pravděpodobně 
způsobeno nevhodnou volbou kombinace výšky umístění svítidel, výkonu světelného zdroje, 
šířky komunikace a roztečí mezi světelnými místy. Návrh nápravy doporučujeme učinit 
až na základě světelně technického výpočtu této konkrétní situace. 

5 Zborovská – jas komunikace je vyhovující se značnou rezervou. Subjektivně je úsek 
komunikace dobře osvětlen. Podélná i celková rovnoměrnost jsou ovšem nevyhovující. 
Příčinou jsou velké hodnoty jasu v polovině vozovky pod svítidly a nízké hodnoty 
na vzdálenější straně komunikace. To platí pro oba posuzované směry jízdy. Pravděpodobnou 
příčinou mohou být rozdílné vlastnosti materiálů povrchu vozovky například v důsledku oprav
nebo opotřebení (zvlnění) povrchu.

6 E. Beneše – jas komunikace a celková rovnoměrnost jsou vyhovující. Subjektivně je úsek 
komunikace dobře osvětlen. Podélná rovnoměrnost je ovšem nevyhovující. Příčinou jsou 
„odlesky“ na povrchu vozovky. Pravděpodobnou příčinou mohou být rozdílné vlastnosti 
materiálů povrchu vozovky například v důsledku oprav nebo opotřebení (zvlnění) povrchu, 
případně také špatně zvolený tvar světelného zdroje ve svítidle (myšleno je tím, když se 
například do svítidla pro tubulární výbojku použije eliptická).

7 Baarova –  změřený průměrný jas komunikace i rovnoměrnosti jsou hrubě nevyhovující. 
To je v měřeném úseku prioritně způsobeno stínícím vlivem zeleně a stromů. Doporučujeme 
zabývat se nápravou. Po případném prořezu je třeba soulad osvětlení s normami znovu 
posoudit.

8 U Borského parku 1 –změřený průměrný jas komunikace je těsně vyhovující. Rovnoměrnosti 
jsou nevyhovující. To je v měřeném úseku prioritně způsobeno stínícím vlivem zeleně 
a stromů. Pro porovnání bylo povedeno měření sousedního úseku vozovky (č.9), který je 
bez stínění zelení. 

9 U Borského parku 2 – změřený průměrný jas komunikace je výrazně nižší než u předchozího 
úseku přesto, že zde není stínící vliv zeleně. To je způsobeno jinou geometrií soustavy, zde 
jsou stožáry umístěny až za plochou parkovacích stání, tedy mnohem dál od vozovky. Také 
rovnoměrnosti jsou nevyhovující. Příčina bude pravděpodobně stejná, svítidla příliš vzdálená 
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od vozovky a příliš vysoko nezvládnou dostatečně kvalitně vozovku třídy M osvětlit. Nápravou 
může být prodloužení vyložení svítidla, změna nastavení distribuce světla (pokud to svítidlo 
umožňuje), případně výměna svítidla za vhodný typ, a to na základě světelně technického 
výpočtu.

10 Politických vězňů – všechny sledované parametry jsou aktuálně vyhovující. Při porovnání 
s požadavky dle zatřídění komunikace je dokonce jas komunikace vyhovující se značnou 
rezervou a je zde možné uvažovat o úsporách elektrické energie.

11 Dvořákova - změřený průměrný jas komunikace i rovnoměrnosti jsou hrubě nevyhovující. 
To je v měřeném úseku prioritně způsobeno stínícím vlivem zeleně a stromů. I zde lze jen 
doporučit prořez zeleně. Po případné redukci je třeba soulad osvětlení s normami znovu 
posoudit.

12 Majerova - všechny sledované parametry jsou aktuálně nevyhovující. Na polovině vozovky 
blíže stožárům jsou hodnoty jasů výrazně větší než na polovině vzdálenější. To způsobuje nižší
průměrný jas i nízkou hodnotu celkové rovnoměrnosti. Příčinou je pravděpodobně nevhodně 
zvolené umístění svítidel, která na vzdálenější polovinu vozovky svítí nedostatečně. Zlepšení 
bude možné dosáhnout vhodnou kombinací charakteristiky vyzařování svítidla a umístění 
svítidla. Předpokladem je samozřejmě také to, že na komunikaci nebude mít stínící vliv žádná 
zeleň a stromy, jak je tomu zde (viz. jasové snímky).

13 U Trati – všechny sledované parametry jsou aktuálně vyhovující. Osvětlovací soustava je 
párová s dostatečně vysokými stožáry (možná až zbytečně moc). Při porovnání s požadavky 
dle zatřídění komunikace je dokonce jas povrchu vyhovující s rezervou. Jsou-li instalovaná 
svítidla vybavena funkcí CLO (constant light output), pak by se zde nabízela možnost úspor 
snížením výkonu svítidla (cca. o 20 %). Pokud ne, je rezerva „světelného výkonu“ dostatečná 
na stárnutí svítidla i světelných zdrojů (odpovídající celkový činitel stárnutí je 0,65-0,7). 

14 Doudlevecká 1 u stadionu – jas komunikace je vyhovující. Subjektivně je úsek komunikace 
dobře osvětlen. Podélná rovnoměrnost je mírně nevyhovující. Celková rovnoměrnost je 
ovšem velmi nevyhovující. Příčinou jsou vysoké hodnoty jasu v polovině vozovky blíže 
stožárům a nízké hodnoty na vzdálenější straně komunikace. To platí pro oba posuzované 
směry jízdy. Pravděpodobnou příčinou mohou být rozdílné vlastnosti materiálů povrchu 
vozovky například v důsledku oprav nebo opotřebení (zvlnění) povrchu, případně nevhodné 
umístění stožáru a svítidel. Svítidla jsou zde umístěna až nad zeleným pásem a není tak 
dosaženo rovnoměrného osvětlení na vozovce. Zlepšení by pak bylo možné dosáhnout 
umístěním svítidel až nad vozovku. To vzhledem k existenci trolejového vedení nemusí být 
akceptovatelné. Další příčinou může být nevhodná charakteristika vyzařování svítidla, kdy je 
preferován prostor pod svítidlem a na vzdálenější polovinu komunikace směruje nepřiměřeně
malý příspěvek světla. Případnou nápravu (například výměnou svítidel) je třeba zvážit 
na základě světelně technického návrhu.

15 Americká – komunikace je stávajícím generelem i novým návrhem zatřídění shodně přiřazena
do třídy osvětlení M2. Všechny sledované parametry jsou hluboko pod požadovanými 
hodnotami. Je to v důsledku málo výkonných svítidel, nevhodně použité charakteristiky 
vyzařování a také stínícím vlivem zeleně. Jedná se o významnou a frekventovanou komunikaci
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s přilehlými pěšími plochami a obchodními prostory.  Stručně shrnuto, pro dosažení nápravy 
doporučujeme zabývat se tímto úsekem komplexně.

16 Prokopova – jas komunikace je podle stávajícího generelu (ME3) nevyhovující. Podle nového 
návrhu zatřídění (M4) je jas povrchu vozovky těsně vyhovující. Subjektivně je úsek 
komunikace dobře osvětlen. Podélná rovnoměrnost je vyhovující. Celková rovnoměrnost je 
ovšem velmi nevyhovující. Příčinou jsou vysoké hodnoty jasu v polovině vozovky blíže 
stožárům a nízké hodnoty na vzdálenější straně komunikace. To platí pro oba posuzované 
směry jízdy. Příčinou mohou být rozdílné vlastnosti materiálů povrchu vozovky, například 
v důsledku oprav nebo opotřebení (zvlnění) povrchu, ale v tomto případě pravděpodobněji 
nevhodná charakteristika vyzařování svítidla. Svítidlo, které svítí „pod sebe“ a málo přispívá 
na vzdálenější stranu komunikace může takovouto stopu vytvořit.  Zlepšení by 
pravděpodobně bylo možné dosáhnout umístěním svítidel více nad vozovku. To vzhledem 
k existenci trolejového vedení nemusí být akceptovatelné. Další řešení (například výměnu 
svítidel) je třeba zvážit na základě světelně technického návrhu.

17 Štruncovy sady 1 – novým návrhem zatřídění je této komunikaci přiřazena třída P6 
s požadavkem E2 lx a Emin 0,4 lx. Naměřené hodnoty jsou vyšší než požadované, na základě 
čehož by se dalo osvětlení považovat za vyhovující. Průměrná hodnota osvětlenosti je však 
vyšší než 1,5 násobek předepsané hodnoty, proto by osvětlení mělo být považováno 
za nevyhovující. Vzhledem k tomu, že se jedná o pěší cestu s malým výskytem pěších, kde 
bude dobré přihlédnout i k jiným aspektům, nedoporučujeme v tomto případě větší množství 
světla považovat za chybu. Z důvodu uvedeného je konečné stanovisko podmíněně vyhovující.

18 Štruncovy sady 2 – novým návrhem zatřídění je této komunikaci přiřazena třída P6 
s požadavkem E2 lx a Emin 0,4 lx. Naměřené hodnoty jsou vyšší než požadované, na základě 
čehož by se dalo osvětlení považovat za vyhovující. Průměrná hodnota osvětlenosti je však 
vyšší než 1,5 násobek předepsané hodnoty, proto by osvětlení mělo být považováno 
za nevyhovující. Vzhledem k tomu, že se jedná o pěší cestu s malým výskytem pěších, kde 
bude dobré přihlédnout i k jiným aspektům, nedoporučujeme v tomto případě větší množství 
světla považovat za chybu. Z důvodu uvedeného je konečné stanovisko podmíněně vyhovující.

19 Smetanovy sady 1 –novým návrhem zatřídění je této komunikaci přiřazena třída P5 
s požadavkem E3 lx a Emin 0,6 lx. Naměřené hodnoty jsou vyšší než požadované, na základě 
čehož by se dalo osvětlení považovat za vyhovující. Průměrná hodnota osvětlenosti je však 
vyšší než 1,5 násobek předepsané hodnoty, proto by osvětlení mělo být považováno 
za nevyhovující. Vzhledem k tomu, že se jedná o pěší cestu s malým výskytem pěších, kde 
bude dobré přihlédnout i k jiným aspektům, nedoporučujeme v tomto případě větší množství 
světla považovat za chybu. Z důvodu uvedeného je konečné stanovisko podmíněně vyhovující.

20 Smetanovy sady 2 – novým návrhem zatřídění je této komunikaci přiřazena třída P5 
s požadavkem E3 lx a Emin 0,6 lx. Naměřené hodnoty jsou vyšší než požadované, na základě 
čehož by se dalo osvětlení považovat za vyhovující. Průměrná hodnota osvětlenosti je však 
vyšší než 1,5 násobek předepsané hodnoty, proto by osvětlení mělo být považováno 
za nevyhovující. Vzhledem k tomu, že se jedná o pěší cestu s malým výskytem pěších, kde 
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bude dobré přihlédnout i k jiným aspektům, nedoporučujeme v tomto případě větší množství 
světla považovat za chybu. Z důvodu uvedeného je konečné stanovisko podmíněně vyhovující.

21 Mikulášská podjezd u nádraží (jižní) – stávající zatřídění komunikace je M2, návrh nového 
zatřídění je M3. Tomu odpovídají pro konfliktní zóny třídy C2, resp. C3 (přičemž je 
doporučeno, aby byl zvolen stupeň o jeden vyšší, tedy C1, resp. C2). Nejvyšší požadavek 
z těchto uvedených je pro C1 30 lx s rovnoměrností osvětlení minimálně 0,4. Výsledek měření
je vyhovující ve všech sledovaných parametrech. Pokud instalovaná svítidla umožňují 
nastavení výkonu, lze uvažovat o mírných úsporách energie.

22 Mikulášská podjezd u nádraží (severní) – stávající zatřídění komunikace je M2, návrh nového 
zatřídění je M3. Tomu odpovídají pro konfliktní zóny třídy C2, resp. C3 (přičemž je 
doporučeno, aby byl zvolen stupeň o jeden vyšší, tedy C1, resp. C2). Nejvyšší požadavek 
z těchto uvedených je pro C1 30 lx s rovnoměrností osvětlení minimálně 0,4. Výsledek měření
je vyhovující ve všech sledovaných parametrech. Pokud instalovaná svítidla umožňují 
nastavení výkonu, lze uvažovat o mírných úsporách energie.

23 U Trati 2 most Milenia - jas komunikace i všechny sledované rovnoměrnosti jsou aktuálně 
vyhovující. Při porovnání s požadavky generelu je jas komunikace vyhovující se 
značnou rezervou a je zde možné uvažovat o úsporách elektrické energie. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o komunikaci mající stoupající a klesající profil, doporučujeme v případě úprav 
osvětlení přihlédnout v návrhu také k podmínkám konfliktních zón, tedy tříd osvětlení C).

24 Doudlevecká 2 u ZŠ – jas komunikace je vyhovující s rezervou. Toto velké množství světla 
může navozovat v chodcích pocit bezpečí, což je samozřejmě správně. Obě rovnoměrnosti 
jsou však velmi nevyhovující. Příčinou jsou vysoké hodnoty jasu v polovině vozovky blíže 
stožárům a nízké hodnoty na vzdálenější straně komunikace. To platí pro oba posuzované 
směry jízdy. Příčinou mohou být rozdílné vlastnosti materiálů povrchu vozovky, například 
v důsledku oprav nebo opotřebení (zvlnění) povrchu, ale v tomto případě pravděpodobněji 
nevhodná charakteristika vyzařování svítidla. Svítidlo, které svítí „pod sebe“ a málo přispívá 
na vzdálenější stranu komunikace může takovouto stopu vytvořit.  Zlepšení by 
pravděpodobně bylo možné dosáhnout umístěním svítidel více nad vozovku. To vzhledem 
k existenci trolejového vedení nemusí být akceptovatelné. Další řešení (například výměnu 
svítidel) je třeba zvážit na základě světelně technického návrhu.

25 Doudlevecká 3 u ZŠ – protože se jedná o velmi exponovaný veřejný prostor u základní školy, 
bylo provedeno ještě jednou měření mezi sousedními stožáry. Jas komunikace je vyhovující 
s rezervou. Obě rovnoměrnosti jsou však velmi nevyhovující. Příčinou jsou vysoké hodnoty 
jasu v polovině vozovky blíže stožárům a nízké hodnoty na vzdálenější straně komunikace. 
To platí pro oba posuzované směry jízdy. Příčinou mohou být rozdílné vlastnosti materiálů 
povrchu vozovky, například v důsledku oprav nebo opotřebení (zvlnění) povrchu, ale v tomto 
případě pravděpodobněji nevhodná charakteristika vyzařování svítidla. Svítidlo, které svítí 
„pod sebe“ a málo přispívá na vzdálenější stranu komunikace může takovouto stopu vytvořit. 
Zlepšení by pravděpodobně bylo možné dosáhnout umístěním svítidel více nad vozovku. 
To vzhledem k existenci trolejového vedení nemusí být akceptovatelné. Další řešení (například
výměnu svítidel) je třeba zvážit na základě světelně technického návrhu.
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26 Doudlevecká přechod u školy – protože se jedná o exponovaný veřejný prostor u základní 
školy, bylo provedeno ještě měření přisvětlení chodců na přechodu. „Osvětlení přechodu“ 
je aktuálně nevyhovující. Rovnoměrnosti ve všech základních a doplňkových prostorech jsou 
vyhovující. To ukazuje na to, že použité svítidlo má vhodnou charakteristiku vyzařování 
pro tuto situaci. Dosažené vertikální osvětlenosti jsou ovšem ve třech ze šesti kontrolovaných 
prostorů nevyhovující. Požadavky na přisvětlení přechodů jsou uvedeny v TKP-kap.15. 
Pro vyhovující osvětlení by pravděpodobně bylo dostačující zvýšit příkon světelného zdroje, 
pokud to svítidlo umožňuje, případně současně změnit polohu svítidla. To je třeba ověřit 
výpočtem.

27 Křižovatka U Prazdroje –polygon na příjezdu z ulice Tyršova byl měřen podle podmínek třídy 
C2, sledované veličiny jsou vyhovující. Polygon na příjezdu z ulice Sirková byl měřen 
podle podmínek třídy M3, sledované veličiny jsou vyhovující. Polygon na příjezdu z ulice 
U Prazdroje byl měřen podle podmínek třídy M3, jas povrchu vozovky a celková 
rovnoměrnost jsou vyhovující. Podélná rovnoměrnost je nevyhovující. Důvodem je to, 
že některé kontrolní body padly na bílé vodorovné dopravní značení. Pokud tyto kontrolní 
body budou mírně posunuty mimo bílé značky, stane se výsledek vyhovujícím. Proto výsledný
verdikt je „podmíněně vyhovující“.

28 Nám. TGM - novým návrhem zatřídění je této komunikaci přiřazena třída P3 s požadavkem
E7,5 lx a Emin 1,5 lx. Naměřené hodnoty jsou vyšší než požadované a průměrná hodnota 
osvětlenosti není větší než 1,5 násobek předepsané hodnoty, tedy lze výsledek měření 
prohlásit za vyhovující.

29 Anglické nábřeží – při porovnání s požadavky stávajícího generelu (ME4) jsou všechny 
sledované veličiny vyhovující. Při porovnání s požadavky nového návrhu zatřídění (M3) jsou 
celková i podélná rovnoměrnost vyhovující a jas povrchu komunikace nevyhovující. Mají-li 
instalovaná svítidla výkonovou rezervu, je teoreticky možné dojít k vyhovujícímu výsledku 
podle nového zatřídění přenastavením předřadníku svítidla. Podle jasových snímků je patrné, 
že světlo dopadající na fasády/okna domů je značné a pokud by došlo ke zvýšení výkonu 
svítidla, dojde pochopitelně také ke zvýšení množství světla dopadajícího mimo komunikaci. 
Na to je třeba brát zřetel při případné výměně svítidla za jiné výkonnější a zvolit takové, jehož 
podíl světla na přilehlé domy bude minimální.

30 Nám. Republiky – stávajícím generelem je této komunikaci přiřazena třída S2 s požadavkem
E 10 lx a Emin 3 lx. Naměřené hodnoty jsou nižší, tedy nevyhovující. Nový návrh zatřídění 
přiřazuje této komunikaci třídu osvětlení C2, pro kterou je průměrná hodnota minimálně 20 lx
s rovnoměrností osvětlení minimálně 0,4. Rovnoměrnost osvětlení je vyhovující a dosažená 
osvětlenost je nevyhovující.

31 Sedláčkova – jedná se o komunikaci v centru města s motorizovanou dopravou. Proto počítá 
nový návrh zatřídění s komunikací typu M. Svítidlo zvolené pro osvětlení této komunikace 
musí mít odpovídající charakteristiku vyzařování. U stávajícího svítidlo tomu tak 
pravděpodobně není. V porovnání s požadavky nového návrhu zatřídění komunikace jsou 
všechny sledované veličiny nevyhovující.
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V porovnání s požadavky stávajícího generelu je z třiceti hodnocených úseků patnáct úseků 
vyhovujících (nebo podmíněně vyhovujících) a patnáct úseků nevyhovujících.
V porovnání s nově navrženým generelem je z třiceti jednoho úseku třináct úseků vyhovujících (nebo 
podmíněně vyhovujících) a osmnáct úseků nevyhovující.
Statisticky vzato je tedy přibližně čtyřicet procent změřených úseků vyhovujících. Tento závěr se opírá 
o skutečnost, že osvětlení měřeného úseku je vyhovující, pokud jsou vyhovující všechny sledované 
parametry. V našem případě jsou těmito parametry jas, resp. průměrná a minimální osvětlenost, 
celková rovnoměrnost a podélná rovnoměrnost. Je-li, byť jediný parametr nevyhovující, je celý úsek 
prohlášen za nevyhovující.

Z pohledu pouze jasu komunikace je z dvaceti dvou komunikací třináct vyhovujících, tedy více než 
polovina. Pokud by byly úseky posouzeny pouze pomocí hlediska vyhovujícího jasu, tedy 
kvantitativního ukazatele, bylo by přibližně šedesát procent úseků vyhovujících (týká se úseků 
se zatříděním „M“). Z pohledu pouze rovnoměrnosti osvětlení je nevyhovujících 15 úseků z celkových 
třiceti jeden. To může být považováno za zneklidňující zjištění, neboť se poměrně často stává, že 
celkově je světla dopadajícího na komunikaci dost, ale je špatně rozložené na osvětlované ploše. 
Na základě uvedeného je možné doporučit, aby při výběru svítidla byla věnována pozornost stejnou 
váhou výkonu svítidla i další velmi významné vlastnosti, a tou je vyzařovací charakteristika svítidla. 
Významná část nevyhovujících úseků připadne na méně významné komunikace (z pohledu zatížení 
dopravou), jako jsou například ulice v obytné zástavbě. Tato nevýznamnost je pouze zdánlivá 
(z pohledu intenzity dopravy). Z pohledu bezpečnosti provozu je každá, i kdyby jediná, nehoda 
zbytečná. Stejně tak nekomfortnost pohybu účastníků provozu na nedostatečně osvětlené 
komunikaci.

B.1.2.5 Vliv zeleně

Člověk je od pradávna zvyklý na přítomnost přírody ve svém okolí. S rozvojem velkých měst se příroda
často vytrácí na úkor zástavby. K lepšímu vzhledu a příjemnějšímu životnímu prostředí ve městě 
přispívá přítomnost zeleně. Pomáhá například čistit vzduch, zpříjemňuje pohled po okolí, brání 
nadměrnému ohřívání povrchu země. Vzrostlá zeleň v blízkém okolí komunikací může ovšem také 
způsobit komplikace. Z pohledu osvětlování brání šíření světla a v některých případech je příčinou 
nedostatečného osvětlení komunikací pojížděných i pochozích. Stíny a tmavá místa na komunikacích 
se střídají se světlými, což vede ke zhoršení rovnoměrnosti osvětlení a v krajním případě ke zhoršení 
vizuálních podmínek účastníků provozu. Aby k takovým situacím nedocházelo nebo se alespoň vliv 
zeleně na zhoršení osvětlení minimalizoval, je třeba koordinovat osazování nové zeleně a údržbu 
stávající zeleně již v procesu vzniku projektové dokumentace komunikací a veřejného osvětlení.

Analogicky platí totéž i v případě údržby komunikací a VO. Z pořízených jasových snímků a hodnocení 
výsledků měření vyplývá, že vliv zeleně na veřejné osvětlení je neoddiskutovatelný. Při nevhodně 
voleném druhu zeleně a jeho rozmístění může být negativní vliv na veřejné osvětlení významný. 
Koordinováním typu a rozmístěním zeleně a světelných míst VO naopak mohou tyto dva „druhy“ 
koexistovat a doplňovat se. 

Obecně je třeba se touto zabývat ve všech částech města se vzrostlou zelení v okolí komunikací. 
Například v městských částech Jižní předměstí, Bory východ, Vnitřní město a další.
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Vybrané příklady nevhodného umístění (kolise veřejného osvětlení a zeleně) v oblasti 3 města Plzně

Příklad 1 -  Za Rybárnou

Příklad 2 - Baarova
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Příklad 3 – U Borského  Parku

Příklad 4 - Dvořákova
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Příklad 5 - Heldova

Příklad 6 - Americká
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Příklad 7 – Sady Pětatřicátníků

Příklad 8 – E. Beneše
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Příklad 9 - Heyrovského

Příklad 10 – Politických vězňů

DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni
Oblast 3 Slovany západ/Bory východ
B Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení B.1 Analytická část
B.1.2 Analýza stávajících parametrů osvětlení Strana 19 (celkem 67)



Příklad 11 – 17. listopadu

Příklad 12 - Doudlevecká
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Příklad 13 – Škroupova

Přehledný seznam kolisních míst veřejného osvětlení a zeleně je uveden v tabulce B.1.2.5.T.1.
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B.1.2.6 Rušivé vlivy na obytné domy

V místech, kde je zástavba v blízkosti komunikací, je třeba věnovat zvýšenou pozornost světlu, které 
směřuje mimo osvětlovanou plochu. Tou je nejčastěji komunikace pojížděná automobilovou dopravou
a přilehlé cesty nebo chodníky pro pěší.

Situace je relativně dobrá na hlavních komunikacích, kde bývá více prostoru a světlo musí urazit 
od svítidla k fasádám (oknům) obytných domů delší vzdálenost (příklad z ul. E. Beneše).

Příklad 1 – ul. E. Beneše

Horší je to v obytných čtvrtích a v centrech města, kde je hustá zástavba, ulice jsou užší a domy mají 
malé odstupy od komunikace nebo přímo sousedí s komunikací nebo chodníkem. Svítidla se v těchto 
oblastech v době svého vzniku instalovala do velkých výšek 8 – 12 m (příklad z ul. Politických vězňů – 
fotografie na následující stránce).
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Příklad 2– ul. Politických vězňů

Také se svítidla dávala na betonové energetické stožáry, které jsou často umístěny na hranici 
soukromých pozemků nebo za hranicí až na soukromých pozemcích (příklady z ul. Lánská).

Příklad 3 ul. Lánská
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Následující příklad je z Anglického nábřeží, kde byla svítidla vyměněna za nová s LED technikou. 
Svítidla jsou instalována ve vodorovné poloze na stožárech s výložníkem. 

Příklad 4 Anglické nábřeží

Komunikace na Anglickém nábřeží je osvětlena v souladu se závěrem kapitoly B.1.2.3.4 rovnoměrně, 
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ale nedostatečně intenzivně (na hodnotu řádově 0,8 až 0,9 cd/m2). Přesto na fasádu přilehlého domu 
dopadá značná část světla. V tomto ilustrativním příkladu je jas dosahovaný na objektu v úrovní 
prvního a druhého nadzemního podlaží v řádu 1,5 až 3,5 cd/m2. To představuje přibližně 4 až 35 lx, 
což jsou hodnoty větší než na komunikaci.

Další příklad je z náměstí Republiky a ukazuje použití svítidel, které jsou svým tvarem do historického 
centra vhodné. Umisťují se na stožáry i přímo na fasády pomocí výložníku nebo ramena. Tato svítidla 
mají většinou rotačně symetrickou charakteristiku usměrněnou reflektorem nebo bez něj. 
Proto je část vyzářeného světla směrováno na fasády budov. V historických centrech to je pro vizuální 
vjem sice žádoucí, nicméně proti tomuto zvyku jde požadavek norem, aby se na fasády svítidlo velmi 
redukovaně.

Příklad 5 Náměstí Republiky

Praktická ukázka, jak to na fasádě v takovém případě vypadá je na následujícím obrázku. Příklad je 
z ulice Kopeckého Sady, fasáda domu č. 11/97. První obrázek znázorňuje denní pohled, druhý a třetí 
obrázek pohled na osvětlenou fasádu v noci (levé křídlo a pravé křídlo objektu). Nejvíce tolerantní 
environmentální zóna E4 připouští světlo na objektech v době nočního klidu maximálně do 5 lx. 
Na objektu v úrovní oken prvního nadzemního podlaží byly naměřeny hodnoty v rozpětí 3 až 67 lx.
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Příklad 6 Kopeckého Sady 11/97 (levé křídlo)
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Příklad 6 Kopeckého Sady 11/97 (pravé křídlo)

S odvoláním na platné normy je žádoucí se rušivým světlem zabývat a plánovat do budoucna kroky 
vedoucí ke zlepšení situace. Doporučenými kroky jsou nové výpočty osvětlení v rámci obnovy 
veřejného osvětlení, které budou přiměřeně respektovat požadavky na snížení „zatížení“ nočního 
prostředí. Důsledkem těchto prací pravděpodobně bude nutnost změny typu svítidla a geometrie 
soustavy. Současně je třeba konstatovat, že tlak na vyhovění požadavkům na rušivé světlo vyvolává 
značné finanční náklady související s vybudováním nové osvětlovací soustavy, neboť v naprosté 
většině případů stávající řešení nejsou použitelná pro nové osvětlovací soustavy.

B.1.2.7 Nefunkční a vadná svítidla

Osvětlovací soustava má za úkol zajistit dostatečné osvětlení komunikace v době s malým nebo 
žádným příspěvkem denního světla.  Tento cíl může být naplněn, mimo jiné, pouze pokud svítí 
všechna svítidla a pokud je řádně prováděna údržba osvětlovací soustavy. Jsou-li některá svítidla 
nefunkční, dochází na povrchu vozovky nebo chodníku ke střídání světlých a tmavých míst, což může 
vést ke snížení komfortu vidění, ke zvýšenému zatížení zraku a k větší pravděpodobnosti chybování 
účastníků provozu. V důsledku to může znamenat zhoršení schopnosti rozlišovat, a tedy snížení 
bezpečnosti provozu.
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Vyskytne-li se v městě Plzni nějaké nefunkční svítidlo, je velká pravděpodobnost, že závada bude 
odhalena techniky správce VO, kteří pravidelně kontrolují stav svítidel nebo některým z občanů, kteří 
mají možnost takové závady hlásit správci VO. Ten potom závadu odstraní do několika dnů, o čemž je 
vyhotoven záznam.

Seznam nefunkčních a vadných svítidel je uveden v tabulkách B.1.2.7.T.1, B.1.2.7.T2 a B.1.2.7.T.3.

B.1.2.8 Přílohy

Grafická část Tabulková část
B.1.2.G.1 Mapy úseků B.1.2.3.T.1 Přehled úseků - celkový
B.1.2.G.2 Jasové snímky B.1.2.5.T.1 Stínící zeleň

B.1.2.7.T.1 Rezavá svítidla
B.1.2.7.T.2 Chybějící svítidla
B.1.2.7.T.3 Zchátralá svítidla
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B.1.3     Analýza spotřeby elektrické energie
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B.1.3.1 Rozbor způsobu ovládání veřejného osvětlení a případné regulace

V řešené oblasti je pasportizováno 43 rozváděčů. Přehled výzbroje z pohledu ovládaní je uveden 
v Tabulce B.1.3.T.1. Ve sloupcích „Způsob spínání“ je uvedena informace zjištěná v terénu. 
Ve sloupcích „Regulace“ je uvedena informace získaná během vypracování od zadavatele. Naprostá 
většina RVO je napojena na centrální ovládání, spínání je pak zajištěno povelem z centrálního 
systému. U ostatních rozváděčů je zapnutí a vypnutí veřejného osvětlení zajištěno autonomně pomocí
spínacích hodin v kombinaci se soumrakovým čidlem. V jednom případě (RVO203) je spínaní zajištěno
pouze soumrakovým čidlem a stykačem. Pokud má rozváděč centrální i místní (autonomní) způsob 
spínání, je centrální povel nadřazený místnímu. Není-li nadřazený signál k dispozici, dojde k sepnutí, 
resp. vypnutí veřejného osvětlení, na základě astrokalendáře, spínacích hodin nebo soumrakového 
čidla v závislosti na výzbrojí rozváděče.

B.1.3.2 Stanovení roční doby provozu stávajícího veřejného osvětlení 
na základě spínání a regulace jednotlivých zapínacích míst

Čas sepnutí a vypnutí veřejného osvětlení je dán v zapínacích místech (dále RVO) primárně funkcí 
jasového čidla, sekundárně astro-kalendářem, resp. centrálním spínáním z městského dispečinku. 
Na základě rozboru zapínacích časů jednotlivých RVO analyzované oblasti byla zjištěna průměrná 
roční provozní doba veřejného osvětlení 4132 hodin. Konkrétní denní provozní doby soustavy 
veřejného osvětlení v Plzni jsou uvedeny v tabulce Kalendář Plzeň SLUNCE – verze 08/2004 (východ    
a západ Slunce) vyhotovené firmou Vostrý osvětlení a poskytnuté zadavatelem.

Obecně se průměrná roční doba svitu veřejného osvětlení s celonočním provozem uvádí v rozmezí 
4000 až 4200 hod./rok. V zimních měsících bývá průměrná denní doba svitu až 14 hodin, v letních 
měsících pak málo přes 6 hodin. Roční průměrná hodnota vychází přibližně 4100 hodin, což znamená 
11,2 hodin denně. Přesto je skutečná průměrné provozní doba veřejného osvětlení v České republice 
3963 hodin. V porovnání s tímto je provozní doba 4132 hodin nadprůměrnou hodnotou. Průměrná 
doba osvětlení za celou Českou republiku je však ovlivněna způsobem, jakým daná obec provozuje 
soustavu VO. Hlavní vliv na nízký celorepublikový průměr má pravděpodobně předčasné a úplné 
vypínání soustav VO v nočních hodinách, tzv. „polonoc“. U statutárního města Plzně je zdánlivě 
nadprůměrná hodnota provozní doby osvětlovací soustavy ovlivněna a zároveň opodstatněna 
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zejména vysokou intenzitou dopravy, dále urbanistickou strukturou osvětlení objektů, 
architektonickými vlivy (doplňkové osvětlení), bezpečnostními opatřeními.

Na základě uvedeného je možné konstatovat, že doba provozu veřejného osvětlení 4132 hodin je 
pro město Plzeň přiměřená.

B.1.3.3 Provedení rozboru spotřeby elektrické energie 
po jednotlivých zapínacích místech za posledních 5 let (2014-2018)

Rozbor spotřeby elektrické energie sledované oblasti se opírá o data uvedená v tabulce B.1.3.T.1, 
která jsou členěna na následující části.

 Pasport – zde je uveden přesný počet světelných bodů zjištěných z pasportizačního průzkumu 
a celkový příkon dle jednotlivých RVO. Hodnoty byly korigovány dle aktuálně platných revizí. 
Cílem je zjištění aktuálního počtu světelných bodů a příkonu RVO výhradně na soustavě VO.

 Fakturace – uvádí průměrný příkon RVO v daném roce v rozsahu 5-ti let a dále pětiletý 
průměr dle RVO. Zahrnuje příkon jednak ze soustavy RVO, jednak z přidružených spotřebičů 
napájených RVO (signalizační zařízení, rozhlasové soustavy, zobrazovací a reklamní zařízení, 
kamerové jednotky, síťová zařízení apod.)

 Srovnání příkonu pasportu (zpracováno v kapitole B.1.1) a fakturace jednotlivých roků - 
porovnání je uvedené formou procentuální kladné či záporné odchylka fakturace oproti 
pasportu. 

 Kladná procentuální odchylka pak lze interpretovat variantně, 
a to dle následujícího klíče:

 Fakturační příkon RVO je vyšší oproti pasportizačnímu, neboť na RVO 
je napojen aditivní spotřebič

 Fakturační příkon RVO je vyšší oproti pasportizačnímu, neboť 
v meziobdobí fakturace proběhlo navýšení počtu světelných bodů

 Záporná procentuální odchylka (fakturační příkon je vyšší oproti 
pasportizačnímu) indikuje variantně následující:

 Ve fakturačním meziobdobí byl příkon světelných bodů snížen 
z důvodu snížení jejich počtu nebo snížením jejich energetické 
náročnosti

 Aditivní spotřebič – zařízení napojené na soustavu VO bylo 
odstraněno nebo byl optimalizován (snížen) jeho příkon

Při absencí některých fakturačních údajů je srovnání výše uvedených příkonů ovlivněno dopočítáním 
„fakturačního“ příkonu přes průměrnou dobou svícení.

 Srovnání proudů – uvedena je zde hodnota jmenovitého proudu hlavního jističe dle pasportu.
Ta je porovnána s aktuální hodnotou proudu vypočítaného z fakturace.
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Z výsledků je patrné, že současné hodnoty hlavních jističů v RVO jsou v mnoha případech (př. R011-
RO15, RO51, RO151 atd.) předimenzované a vlastník soustavy tak hradí nadbytečné jištění (často 80A)
při nižších hodnotách odebíraného proudu. Analýza v tabulce B.1.3.T.1 barevně kategorizuje tři 
úrovně hodnoty hlavního jističe - optimální, vysokou a předimenzovanou. Vzhledem k tomu, 
že současný trend směřuje k používání soustav osvětlení s menší spotřebou elektrické energie, bude 
aktuální se tímto potenciálem úspor zabývat.  Dále je předpokládáno, že výkonová rezerva do 100 % 
je přijatelná. Předimenzování nad tuto hodnotu ukazuje na možnost přehodnocení hodnoty proudu 
hlavního jištění rozváděče. Ve sledované oblasti je z celkového počtu 43 RVO 31 rozváděčů 
s předimenzováním větším než 100 %. 

 Příkon světelného bodu - průměrný příkon na světelný bod – hodnota získaná z pasportu 
i hodnota odvozená z fakturace vykazují malé rozdíly. Z pohledu porovnání s aktuálním 
trendem (snaha o snižování příkonu světelných bodů) se jedná o mírně vyšší hodnoty. 
Vzhledem k tomu, že v městě Plzni se vyskytuje velký počet komunikací třídy M3, resp. M4 
s vysokým podílem sodíkových svítidel, je v tabulce uvedená spotřeba odůvodnitelná 
a zároveň přiměřená.

B.1.3.4 Přílohy

Tabulková část

B.1.3.T.1 Přehled rozváděčů
B.1.3.T.2 Rozbor spotřeby elektrické energie
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B.1.4     Analýza provozních a investičních nákladů
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B.1.4.3  Stanovení životnosti jednotlivých prvků osvětlovací soustavy............................................35

B.1.4.1 Analýza současných nákladů na veřejné osvětlení

Provozní náklady veřejného osvětlení představují jednak náklady na elektrickou energii, jednak 
náklady na běžnou údržbu. Celkové provozní náklady dle jednotlivých roků a údržbových oblastí jsou 
uvedeny níže v tabulce provozních nákladů za roky 2014-2018.

Město Plzeň vynakládá ročně na výměnu dožilého zařízení VO a RVO přibližně 10mil. Kč. 
Tyto prostředky jsou vedeny v rozpočtu města v paragrafu 3631 a trendově nedochází k jejich 
výraznému růstu (max. 500tis. Kč/rok). Skutečné investiční náklady jsou uvedeny níže v tabulce 
investičních nákladů za roky 2014-2018.

Průměrná cena obnovy jednoho světelného místa činí 50 000Kč, v případě komunikací vyšších tříd 
i podstatně více (70 000Kč). Vezmeme-li dolní hranici investičních nákladů, je schopno město Plzeň 
vyměnit 200 světelných míst ročně. Pokud se investice využijí rovným dílem na výměnu světelného 
bodu a rekonstrukci světelného místa, je možné nahradit při jednotkové investici 8500 Kč/světelný 
bod až 588 světelných bodů a 100 světelných míst.

Jako samostatné investiční akce je řešena výměna RVO, respektive upgrade RVO na vyšší 
technologickou úroveň - RVO s řídicím systémem. Investiční náklady jsou u nákupu RVO děleny 
na investiční část, kde město Plzeň investuje do nákupu hardware samotného RVO a dále do části 
software (softwarové licence) a části servisní s pravidelnými platbami udržovacího/servisního 
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poplatku. Investice do RVO se v závislosti na konfiguraci pohybuje za hardwarovou část od 50 tisíc 
korun do přibližně 160 tisíc korun, za software v závislosti na počtu licencí – př. licence 10-ti ks RVO 
cca. 400tis. Kč. Udržovací poplatek pak činí cca. 3000Kč /měsíc. Informace vychází ze smluv 
uzavřených městem Plzeň z vybranými dodavateli. V závislosti na dalších požadavcích měst jsou RVO 
dovybavována dalšími funkčními moduly, jejichž cena se pohybuje mezi 50-70 tis. Kč.

V roce 2018 se středisko Veřejného osvětlení podílelo na zakázkách Nádraží Plzeň Uzel 2, 
Rekonstrukce Rychtaříkovy ulice, Dlouhé ulice a Most generála Pattona. Další zakázky byly provedeny 
v centru města, tj. Prešovská a Sedláčkova ulice. V rámci těchto zakázek zajišťovalo středisko 
veřejného osvětlení kompletní výstavbu historického veřejného osvětlení včetně zemních prací. 
Poslední etapa Sedláčkovy ulice je plánována na rok 2019. Další významnou stavbou byly například 
zastávky autobusů na Nepomucké třídě, kde mimo veřejného osvětlení byly provedeny také přípojky 
pro EIS (elektronický informační systém). Mezi nejvýznamnější investiční akce v roce 2018 patřila 
dodávka a montáž veřejného osvětlení - Plzeň - Vinice, Brněnská ul. a rekonstrukce VO Prešovská ul.

Od roku 2000 se roční spotřeba veřejného osvětlení v technických jednotkách pohybuje trvale mírně 
nad hodnotou 11 tisíc MWh, a to i přes skutečnost, že počet svítidel se zvýšil z necelých 16 000 
svítidel v roce 2000 na 24 000 na konci roku 2018. To dokazuje, že se postupně snižuje měrná 
spotřeba na jedno svítidlo (z 658 kWh na 548 kWh/svítidlo). S nástupem technologií LED se tento 
trend může ještě výrazněji projevit, avšak jen za předpokladu, že město bude více investovat do nové 
infrastruktury veřejného osvětlení.

Důležitý je také vývoj nákladů na elektrickou energii v Kč/MWh při C62D, který v čase výrazně klesal. 
Od roku 2012, kdy cena elektrické energie činila 1 099Kč bez DPH za 1 MWh, se cena snížila 
na polovinu na 532Kč bez DPH za 1MWh v roce 2018. V následujících letech se však musí město 
připravit na růst cen elektrické energie vzhledem jejímu plánovanému vyššímu využití v jiných 
průmyslových oblastech a zapojení ekologicky šetrných energetických zdrojů.

B.1.4.2 Nákladové kalkulace obnovy infrastruktury VO

Výměna svítidla silničního Mn. J. J. cena J. Cena celkem J.
Svítidlo 1 ks 6 500 Kč 6 500 Kč

Svodová kabeláž CYKY 5x1,5 10
m
m 20 Kč 200 Kč

Vysokozdvižná plošina 1 hh 750 Kč 750 Kč
Demontáž svítidla 0,3 h 250 Kč 75 Kč
Montáž svítidla 0,5 h 350 Kč 175 Kč
Celkem    Kč 7 700 Kč

Výměna svítidla sadového Mn. J. J. cena J. Cena celkem J.
Svítidlo 1 ks 8 000 Kč 8 000 Kč
Svodová kabeláž CYKY 5x1,5 6 m 20 Kč 120 Kč
Vysokozdvižná plošina 1 h 750 Kč 750 Kč
Demontáž svítidla 0,3 h 250 Kč 75 Kč
Montáž svítidla 0,5 h 350 Kč 175 Kč
Celkem    Kč 9 120 Kč
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Výměna stožáru sadového Mn. J. J. cena J. Cena celkem J.
Stožár sadový vetknutý do 6m. 1 ks 4 200 Kč 4 200 Kč
Stožárová svorkovnice 1 ks 450 Kč 450 Kč
Založení stožárového základu 1 set 2 250 Kč 2 250 Kč
Usazení stožáru, vč. zapravení a uzemnění 1 h 500 Kč 500 Kč
Montáž svorkovnice 0,3 h 350 Kč 105 Kč
Celkem    Kč 7 505 Kč

Výměna stožáru silničního Mn. J. J. cena J. Cena celkem J.
Stožár sadový vetknutý do 10m. 1 ks 7 000 Kč 7 000 Kč
Stožárová svorkovnice 1 ks 450 Kč 450 Kč
Založení stožárového základu 1 set 2 250 Kč 2 250 Kč
Usazení stožáru, vč. zapravení a uzemnění 1 h 500 Kč 500 Kč
Vysokozdvižná plošina 1 h 750 Kč 750 Kč
Montáž stožárové svorkovnice 0,3 h 350 Kč 105 Kč
Celkem    Kč 11 055 Kč

Výměna RVO s ŘS Mn. J. J. cena J. Cena celkem J.

RVO s řídicím systémem 1 ks
150
000 Kč 150 000 Kč

Stavební příprava pro instalaci RVO 1 set 7 000 Kč 7 000 Kč
Instalace RVO 4 h 900 Kč 3 600 Kč
Oživení, kalibrace, uvedení do provozu 1,5 h 900 Kč 1 350 Kč
Revize 1 set 2 500 Kč 2 500 Kč
Celkem    Kč 164 450 Kč

Výměna kabelových polí Mn. J. J. cena J. Cena celkem J.
Vytyčení trasy vedení kabelového 
podzemního v terénu volném
 nebo 
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 
prostoru

1000 m 1,28 Kč 1 280 Kč

Hloubení kabelových zapažených 
i nezapažených rýh š 35 cm, hl 80 cm, 
v hornině tř 3

1000 m 350 Kč 350 000 Kč

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm 
nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 
cm

1000 m 35 Kč 35 000 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 1000 m 10 Kč 10 000 Kč
Zásyp rýh šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z 
horniny třídy 3

1000 m 70 Kč 70 000 Kč

Úprava terénu - finalizace 1000 m 100 Kč 100 000 Kč
Trubka KOPOFLEX pr.63mm volný terén, 
chodník 1000 m 30 Kč 30 000 Kč

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 1000 m 170 Kč 170 000 Kč
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 mm2 
uložený volně (CYKY)

1000 m 20 Kč 20 000 Kč
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Celkem    Kč 786 280 Kč

Nátěry stožáru - silniční, sadový Mn. J. J. cena J.
Cena

celkem J.
Nátěr stožáru sadového 1 ks 850 Kč 850 Kč
Nátěr stožáru silničního 1 ks 1 450 Kč 1 450 Kč
Vysokozdvižná plošina 1 h 750 Kč 750 Kč
       

B.1.4.3 Stanovení životnosti jednotlivých prvků osvětlovací soustavy

Standardní životnosti prvků osvětlovací 
soustavy roků hod. Poznámka

Světelný zdroj výbojkový sodíkový 4 16000  
Světelný zdroj výbojkový halogenidový 2 8000  
Světelný zdroj LED 12 50000  
Světelný zdroj zářivka 3 9000  
Svítidlo korpus celoplastový 15   
Svítidlo korpus z tlakově litého hliníku 40   
Stožár silniční/sadový ocelový zinkovaný 20   
Stožár silniční/sadový ocelový lakovaný 10   

Rozváděč RVO oceloplechový 30  
V závislosti na morálním zastarání

komponent

Rozváděč RVO plastový 20  
V závislosti na morálním zastarání

komponent
Kabeláž Al 50  V závislosti na kvalitě uložení a izolace
Kabeláž Cu 50  V závislosti na kvalitě uložení a izolace
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B.1.5     Analýza současného stavu a trendů v oblasti veřejného 
osvětlení
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B.1.5.1 Trendy v oblasti veřejného osvětlení

V posledních přibližně deseti letech dochází k překotnému vývoji světelných zdrojů (např. LED) 
a dalších elektronických komponentů. To se odráží i na potřebách „nových“ soustav VO a tím 
i na vývoji a zdokonalování jednotlivých zařízení pro VO a jejich komponentů. Velkým mezníkem bylo 
rovněž rozhodnutí Evropské unie o útlumu výroby jak klasických světelných zdrojů (výbojek, 
žárovek...) tak i „ztrátových“ tlumivek a zastaralých elektronických předřadníků. Vše pak je ještě 
podpořeno „dotačními programy“ zaměřenými jak na úsporu elektrické energie, tak i na rozvoj 
Inteligentních soustav měst a obcí. Veškerá tato zařízení a technické koncepce pro města bývají 
nazývány jako prvky „SmartCity“. Jelikož Veřejné osvětlení měst je ve většině případů nejrozšířenější 
infrastrukturou, je nasnadě, že je s těmito aktivitami nejčastěji spojováno. Možnosti vzdálené 
komunikace, řízení a sběru dat jsou čím dál tím více vyžadovány i od zařízení pro VO. Dalším 
předpokladem, který výše uvedené vlastnosti umožňuje, je koncepce nové řady svítidel s LED 
a koncepčně inovovanou „elektro-výzbrojí“ (regulovatelné předřadníky, přídavné komponenty 
umožňující přenos dat). Na tento trend pak logicky navazuje vývoj „inteligentních rozvaděčů).

B.1.5.1.1   Řízení veřejného osvětlení

Řízení veřejného osvětlení tedy závisí na požadavcích města a systému jako takového. Veřejné 
osvětlení lze řídit i v závislosti na dalších aspektech, a to ať již je to doprava nebo jiné krizové situace 
atd. Jak je psáno výše z hlediska dohledu nad veřejným osvětlením je třeba řešit následující:

 Zapínání a vypínaní veřejného osvětlení

 Ovládání a řízení závislé/nezávislé

 Hlášení a dohled
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Zapínání a vypínání
Jak vyplývá z názvu Veřejné osvětlení je prvořadým předpokladem soustavy VO správné a plně 
funkční osvětlení komunikací a veřejných prostranství. Aby toho bylo dosaženo je třeba mít 
pod kontrolou nejen možnosti zapnutí a vypnutí dané světelné soustavy, ale i možnost přenastavení 
jednotlivých parametrů a tím reagovat na „život města“. Ve spojení s prvky „SmartCity“ by tak nová 
soustava měla umožňovat rychle reagovat na vzniklé situace (zvýšit nebo snížit intenzitu osvětlení 
v požadovaných oblastech, a tím reagovat na hlášení průjezdových či jasových čidel, nebo požadavky 
dispečera). Rozvaděče veřejného osvětlení byly dříve jednotkami, ve kterých docházelo ke spínání 
okruhů a tím rozsvěcení svítidel. Nyní by tyto rozvaděče měly zajistit to, aby byly schopné dodávat 
trvalé napájení a pro další řízení se staly „komunikačním uzlem“Nejen pro VO, ale i další systémy 
integrované do „SmartCity“ a ovládané v rámci ucelené sítě. Zapínání a vypínání určité osvětlovací 
soustavy bude primárně řešeno těmito prvky:

 Astronomické hodiny
 Optická (jasová či soumraková) čidla
 Povel z dispečinku

Ovládání
Z pohledu ovládání VO je důležité vybrat, z jaké úrovně (konkrétního místa) jsou jednotlivé světelné 
body řízeny. Lze je např. rozdělit na:

 centrální (ústředna/dispečink),
 místní (RVO),
 bodové (světelná místa/jednotlivé světelné body).

Řízením z centrály/dispečinku se dá ovládat celá infrastruktura včetně VO. Ostatní je dáno technickým
řešením konkrétní soustavy VO a architekturou celého systému. Lze ovládat celou soustavu jako celek,
nebo po jednotlivých rozvaděčích VO a některé systémy umožňují ovládání na úroveň svítidla. 
Z pohledu SmartCity jsou možnosti shodné s tím, že namísto svítidla, se může jednat o jakékoli další 
zařízení (uzel). Dochází tím ke změně způsobu ovládání, kdy v minulosti bylo ovládání možné pouze 
napájením. Nyní je možnost ovládat „datově“, přičemž jednotlivé podněty mohou přicházet i z dalších
komponentů zařízení „SmartCity“. 

Reaktivní řízení myšleno řízení v reakci na něco termínově využíváno jako adaptivní. Při tomto druhu 
řízení není veřejné osvětlení v průběhu celé doby provozu konstantní, ale reaguje na aktuální 
požadavky (chodec, nehoda, zvýšená intenzita dopravy, atd.).

Hlášení a dohled
Monitorování provozních stavů jednotlivých prvků i celého systému, je shromažďováno na centrále 
dispečinku ve vhodné webové aplikaci. Požadavky, funkce a případné rozdíly jsou popsány v předchozí
kapitole A.2.4. 

Nové technické možnosti jednotlivých součástí soustavy Veřejného osvětlení umožňují aktivní sběr 
potřebných dat a jejich zpracování. Na základě vyhodnocování dle předem stanovených „scénářů“. 
Tak je možno dosahovat nejen výrazné úspory elektrické energie, ale i dalších finančních úspor 
na provozu a údržbě soustavy VO. Nezanedbatelným přínosem je i při důrazu na výše zmíněné 
skutečnosti možnost zvýšení bezpečnosti a pocitu „světelné pohody“ občanů a snížení dopadu 
možných negativních vlivů na přírodu.
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B.1.5.2 Rešerše současného trhu s výrobky pro veřejné osvětlení 

B.1.5.2.1   Porovnání a popis řídicích systémů VO a SmartCity

Na základě znalosti stávajících systémů, které jsou v současné době používány ve městě Plzeň byly 
poptány ještě další systémy od 2 různých výrobců. Byla vytvořena sada parametrů a funkcí, které jsou 
pro město Plzeň uvažování a jednotliví výrobci tyto funkcionality vyplnili. Samozřejmostí je, že veškeré
požadované funkcionality jsou specifikování s ohledem na projednané zásady a dohodu o úrovni 
řízení č. 3 

DATMO

SW DATMO RVO je produkt, který je určen pro práci v oblasti veřejného osvětlení (dále jen VO). 
Pokrývá problematiku sběru dat, kterou nazýváme pasportizace (geografické umístění v mapovém 
podkladu), kontrolu elektrického propojení sítě, systém on-line komunikace s prvky VO, 
které to umožňují, systém řízení údržby a ekonomickou nadstavbu systému.

SW DATMO RVO je vytvořen tak, aby 
mohl sloužit jak velkým společnostem 
s deseti tisíci světelnými body, 
tak malým firmám, které obstarávají 
údržbu na malých městech. 

SW DATMO RVO je modulový systém, 
kdy záleží pouze na zákazníkovi, 
které moduly bude využívat a vždy je 
možnost další moduly připojit. Systém 
je vytvořen cíleně pro oblast VO, 
a nejedná se o nějaký obecný produkt 
s úpravami na potřebu problematiky, 
s kterou se setkávají provozovatelé VO
ve městech a obcích.
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Organizační struktura uživatele a definice externích subjektů 

SW DATMO RVO je systém, který je aplikovatelný jak u malých firem, tak i u velkých subjektů, které 
mají na starost veřejné osvětlení ve velkých aglomeracích. Aby nedocházelo k tomu, že všichni 
uživatelé mají právo na všechny operace a nikdo není za nic odpovědný, je SW DATMO RVO zároveň 
metodickou pomůckou pro práci na majetku VO a jednotliví operátoři (uživatelé systému) jsou 
vymezeni svými právy a zodpovědnostmi. SW DATMO RVO umožňuje vytvořit až tříúrovňovou 
strukturu řízení.

SW DATMO RVO umožňuje práva jednotlivých skupin sdružovat, nebo vytvořit naprosto nový předpis 
práv pro uživatele systému.

Základní popis jednotlivých modulů 

 Modul GIS - modul zobrazující a popisující prvky z ohledem na geografické umístění
 Modul ELS - modul zobrazuje elektro-schémata v pravoúhlém zobrazení
 Modul On-line - modul pro zobrazení aktuálních technologických dat ze sítě VO
 Modul Údržba - modul pro metodické vedení údržby majetku VO
 Modul Eko - modul pro zákaznické řešení ekonomické nadstavby

GIS – geografický informační systém 

Každý prvek VO lze umístit do mapového podkladu a lze mu přiřadit popisné informace. Zjistit pozici 
prvku a jeho popis lze provést pomocí mobilního zařízení (Viz kap. 2) přímo v terénu a pak pomocí 
synchronizace převést tyto informace do databáze v PC.

Prvky VO DATMO dělí do několika základních kategorií

 RVO rozvaděče pro spínání veřejného osvětlení 
 RZ rozpínací skříně 
 SB světelné body (světelná místa) 
 SZ speciální zařízení (osvětlené zastávky, samostatně stojící osvětlené reklamy, atd.) 
 ZS zemní spojka 
 VS venkovní spojka

Každý prvek má svoji vlastní ikonu. 
Software SW DATMO RVO umožňuje 
pracovat s více podkladovými mapami. 
Mapy mohou být jak rastrové, 
tak vektorové. Mapy a jejich kalibrace 
se provádí při instalaci SW 
dodavatelskou firmou. 
Po zaškolení obsluhy lze provést 
i uživatelsky. Každá mapa může mít 
různé zobrazení detailů.

Každý rozvaděč s komunikačním pojítkem je přes patřičnou bránu připojen k SW DATMO RVO. Správa 
těchto nastavení je určena pro zkušené administrátory systému SW DATMO RVO. Systém SW DATMO 
RVO umožňuje v záložce ELS udržovat schéma elektrického zapojení celé sítě VO. Z každého rozvaděče
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může odcházet 6 kabelů do sítě VO a může mít jeden impulzní kabel příchozí a jeden odchozí. V 
případě, že z jednoho rozvaděče (zapínacího místa) odchází více než 6 kabelů, lze problém obejít 
kombinací rozvaděče a rozpínací skříně. Příchozím impulzem se myslí samostatný kabel pro ovládání 
cívky stykače v kaskádovitém zapojení rozvaděčů. Jako impulzní kabel lze použít i běžný kabel VO.

ELS – systém elektro schémat

V mnoha případech, zejména pro potřeby údržby, je dobré mít k dispozici jednoduché (pravoúhlé) 
zobrazení sítě VO. Zobrazení, které nepotřebuje mapový podklad, ale rychle zobrazí jednotlivé RVO, 
nebo RZ včetně stavu jednotlivých kabelových vývodů, tak aby byly vidět jednotlivé elektricky aktivní 
kabely.

On-line

Systém On-line je specifická část SW DATMO RVO. K plnohodnotnému využití této části je nutné mít 
síť VO vybavenou rozvaděči RVO s komunikačními pojítky a prvky stavebnice DATMO. Stavebnice 
DATMO umožňuje technologickou konfiguraci RVO od nejjednoduššího zapojení až po plnohodnotný 
rozvaděč s možností sběru dat z jednotlivých svítidel. Data s jednotlivých rozvaděčů se přenáší 
do dispečerského centra se systémem SW DATMO RVO. Systém DATMO Control je jednoduchý systém
ovládání „inteligentních“ elektronických předřadníků s řídící linkou pro přepínání výkonu svítidla, 
nebo jej lze použít i pro standardní elektromagnetické předřadníky s přepínatelnou cívkou. Systém 
se skládá z jednotky DATMO DC-2 umístěné v rozvaděči VO a libovolného počtu jednotek DCD/2 
umístěných ve svítidle. Komunikace je jednosměrná směrem od RVO ke svítidlům.

Údržba - vedení údržby VO

V části údržba uživatelé systému SW DATMO RVO provádí záznamy hlášení o jednotlivých poruchách 
na majetku VO a zaznamenává stav jejich oprav. Systém údržba se dělí do tří základních sekcí: 
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 Hlášenka/Žádanka
 Pracovní příkaz 
 Pracovní výkaz

Systém SW DATMO udržuje provázanost mezi těmito doklady a uživatel má možnost velmi rychlé 
rotace mezi nimi. Obrazovka modulu „Údržba“ je tak rozdělena do tří sekcí. Hlavní sekce v horní části 
zobrazuje vlevo hlavičku zvoleného dokladu a vpravo obsah tohoto dokladu. Ve spodní části vlevo 
a vpravo se zobrazují hlavičky provázaných dokladů.

EKO – modul sledování nákladů na údržbu VO 

Systém SW DATMO RVO umožňuje rámcově sledovat náklady na vlastní údržbu majetku VO. Nejedná 
se o účetní nadstavbu, ale lze při správném nastavení dodávat pro účetnictví podklady. Základem je 
vytvořit, nebo importovat ceníky materiálů, výkonů a služeb. Číselník lze připravit buď přímo 
v systému SW DATMO RVO, nebo jej lze pravidelně aktualizovat pomocí importu dat ze souboru *.csv. 
Vzhledem k tomu, že nákupní ceny produktů (materiálu) se mohou s časem měnit, doporučuje se 
provádět aktualizaci po domluvené době. (1xtýdně, nebo 1xměsíčně) Záleží na obrátkovosti materiálu
na skladě. Výkony a služby jsou většinou stanoveny smluvně mezi poskytovatelem údržby 
(většinou Technické služby města) a městem samotným. Tyto jsou stanoveny minimálně na 1 rok. 
Jedná se o hodinové sazby za práci, plošiny, nárokovatelné náklady na 1 km atd.

ARVO

Systém ARVO je systémem řízení a dozoru nejen sítí veřejného osvětlení. Umožňuje vytvářet síť 
propojených a připojených zařízení ať už s využitím soustavy veřejného osvětlení jako páteřní sítě 
s ideální topologií, tak umožňuje integrovat samostatná zařízení. Robustnost o odolnost proti selhání 
je zaručena vlastní decentralizovanou topologií řízení s hraniční automatizací. 

Pro se zařízeními využívá různé šifrované komunikační a přenosové technologie, kde mezi základní 
patří:

 GSM komunikace – SMS, TCP/IP

 Radiofrekvenční (bezdrátová síť) v bezlicenčním pásmu 868MHz s obousměrnou komunikací 
s meshovým komunikačním schématem, selfhealed

 Pro definovaná zařízení, která neslouží jako řídící body hraniční automatizace použít 
(bezdrátová síť) v bezlicenčním pásmu 868MHz v komunikačními schématy point2point, 
point2multipoint, (LoRa)

ARVO zahrnuje:

 Sběr a ukládání dat

 Datová analýza

 Hraniční automatizace

 Sdílení výsledků

 Bezpečnost

 Hlavní segmenty aplikace dle požadovaných informací jsou:
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 Veřejné osvětlení
 Senzorika
 Hlášení poruch a závad na veřejném osvětlení a městském mobiliáři
 Pasportizace veřejného osvětlení a městského mobiliáře
 Parking a průjezd vozidel
 Další prvky dle „dle požadavků“

Webová aplikace

Veškerá zařízení lze vizualizovat a ovládat 
ve webové aplikaci. Samozřejmostí je pak 
víceuživatelský přístup s rozdílnými právy,
archivace stavových a poruchových 
hlášení zařízení a jejich distribuce, 
uživatelské API, pasportizační systém 
a systém řízení poruch. Sdružení všech 
dostupných informací a ovládacích prvků 
na jednom místě.
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Pasport a správa poruch

Automatická integrace poruch na základě 
hlášení řídícího systému, občanský portál 
– zadávání skenem QR kódu, adresy, 
fotografie a dalších identifikátorů. 
Možnost integrovat i další prvky 
městského mobiliáře, tedy ne pouze 
veřejné osvětlení, dashboard a aktivní 
správa poruch společně s vyčíslením 
nákladů. Umožňuje tvorbu analýz, 
obsahuje pasportizační část s mapovou 
grafickou a údajovou evidencí.

DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni
Oblast 3 Slovany západ/Bory východ
B Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení B.1 Analytická část
B.1.5 Analýza současného stavu a trendů v oblasti veřejného osvětlení Strana 44 (celkem 67)



Řízení a dozor na síti veřejného osvětlení 

Umožňuje efektivní správu a údržbu na všech úrovní sítě veřejného osvětlení, eviduje a distribuuje 
poruchové a provozní stavy všech aktivních prvků sítě. Osvětlení je řízeno pomocí hraniční inteligence 
(tedy bez aktivní účasti správce). Lze nastavovat celou řadu parametrů spínání, úrovně osvětlení, 
vazby na další prvky systému, které můžou být řízení účastny. K dispozici je mobilní aplikace, která 
umožňuje snadnou práci v terénu.
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Senzorika

Systém ARVO umožňuje integrovat celou řadu senzorů či senzorových platforem. Mezi nejrozšířenější 
patří sledování kvality ovzduší a parkování či průjezdu vozidel. Informace z těchto senzorů a platforem
lze následně použít k řízení veřejného osvětlení.
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Databázový server

Zdroj všech dat pro ostatní segmenty, robustní open source řešení.

Automatizace 

Komponent, který umožňuje vzájemnou autonomní interakci mezi všemi prvky sítě na základě 
uživatelských nastavení z aplikace

Komunikační runtime 

Zde jsou přijímána data z jednotlivých komunikačních rozhraní (TCP/IP, MQTT, GSM, RF a podobně) 
a ukládána do databázového serveru. Povely jsou pak distribuovány na komunikační rozhraní 
dle připojeného zařízení a jeho způsobu komunikace.

CitySys

CitySys je otevřená platforma integrující několik aplikací, které tvoří inteligentní město. Sběr, přenos 
a vyhodnocení dat zajišťuje komplexní řídící systém CitySys na základě platformy internetu věcí 
ThingsBoard IoT podle normy OPC. Komunikace na otevřené platformě (Open Platform 
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Communication, OPC) představuje řada specifikací od dodavatelů a vývojářů softwaru, které definují 
rozhraní mezi klienty a servery, včetně přístupu k údajům v reálném čase, monitorování poplachů 
a událostí, přístupu k historickým údajům a dalších aplikací.

Její hardwarová součást poskytuje přímé připojení přes standardní rozhraní a protokoly, konkrétně: 
Powerline, Bluetooth, KNX, Z-Wawe, ModBus RTU / TCP, BACnet IP, EnOcean, DMX, M-Bus, GSM, 
1-wire a DALI. Nabízí i vydání standardizovaného rozhraní API, konkrétně REST API. na komunikaci  
mezi svítidly používáme zejména  Powerline system. To znamená, že komunikační signál se přenáší 
přes standardní napájecí síť 230 V. Pokud jde o spojení se systémy třetích stran, a tedy i se stávajícími 
systémy, které jsou již ve městě nainstalovány, CitySys je otevřený komunikačním protokolem MQTT, 
JSON, XML, XMPP, SMTP a RSS. Shromážděné údaje se ukládají na cloudový server.

Platforma CitySys IoT přináší mnohé zajímavé výhody, které mohou pomoci zákazníkovi 
při rozhodování se o integraci inteligentních technologií. Naše platforma je horizontální škálovatelná 
a je vybudována s použitím z "open-source" technologií. Platforma dokáže plně tolerovat chyby, 
protože všechny uzly v clusteru jsou identické. Její opravdu silnou výhodou je robustnost a vysoká 
míra efektivity. To znamená, že každý jeden uzel dokáže řídit desetitisíce až statisíce zařízení. 
Platforma má přizpůsobitelné webové nástroje (widgets), zpracování pravidel a systém pro zásuvné 
moduly (Plugin), díky čemuž má skutečně velké možnosti rozšíření. Platforma podporuje přepravní 
šifrování a ověření totožnosti zařízení se správou pověření.

Shromažďování dat (Big data) se v inteligentním městě SmartCity zabezpečuje prostřednictvím  
množství snímačů, které monitorují různé parametry. Patří sem mnohé zajímavé snímače, například 
snímače pohybu, snímače provozu, snímače obsazenosti parkovacích míst, meteorologické stanice, 
snímače pro odpadové hospodářství, snímače hluku, snímače identifikující střelbu, kamerový systém 
a tísňová tlačítka. Všechna uvedená zařízení se dají implementovat přímo do svítidla nebo mohou 
tvořit součást inteligentního sloupu pouličního osvětlení Smart Pole. Platforma je horizontálně 
škálovatelná a je vybudována s použitím technologií z otevřeného zdroje.

Software lze aplikovat jednoduše přidáním vzduchem vedeného zabezpečeného připojení/hostitelské 
služby. Je možné připojit jen jedno svítidlo nebo skupinu svítidel. Umožňuje připojení přes Wi-Fi mezi 
cloudem a vybranými udržitelnými svítidly. Nabízíme širokou škálu inteligentních služeb, cloudový 
sloup a aplikace, které se mohou kdykoliv přidávat bez vynaložení dalšího úsilí. Každý nový snímač se 
jen jednoduše připojí.

CitySys využívá systém widgetů, ve kterém si uživatel může přizpůsobit grafické rozhraní na základě 
uživatelských požadavků. (Přizpůsobení grafiky uživatelského rozhraní.) Webová aplikace je vytvořena 
pomocí responzivního designu. Rozložení se přizpůsobuje podle prostředí zobrazování pomocí 
přiměřených mřížek a flexibilních obrázků. CitySys přizpůsobuje grafické rozhraní na základě 
uživatelských požadavků.

Osvětlení

 Modul osvětlení CitySys poskytuje přístup ke správě a monitorování veřejného osvětlení, 
přičemž realizace specifických operací probíhá přes moderní widgety. To znamená, že modul 
je shrnut do 4 kapitol: 

 řízení,
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 údaje,

 optimalizace

 údržba.

Doprava

Dopravní aplikace obsahuje hlavní pilíře, 
kterými jsou údaje o provozu, plánování 
provozu, a řízení  provozu

Parkování

Dopravní aplikace obsahuje hlavní pilíře,
kterými jsou údaje o provozu, plánování 
provozu, a řízení  provozu 

Nabíjení

Technologie inteligentní rozvodné sítě vytvořila možnosti pro inteligentní nabíjení, čili řízení toku 
elektrické energie z rozvodné sítě do vozidla.

Odpadové hospodářství

Jsme součástí skutečně moderního světa a rychlých globálních změn. Mnohé z těchto změn vyvíjejí 
na náš svět tlak, proto je důležité, abychom začali dbát na ochranu našeho životního prostředí. 
Dobrým začátkem je implementace systémů odpadového hospodářství v našich obcích a městech, 
na základě nichž se dají ušetřit nemalé peníze a třeba i vydělat.

Měření kvality ovzduší

Technologie kvality ovzduší skenuje znečištění ovzduší rozptýleném na náměstí a vystavení se 
znečištění chodce, cyklisty, řidiče a místních obyvatel.

Bezpečnost a ochrana

Integrace kamer do svítidel veřejného osvětlení, monitoring a analýza.
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SLM - Smart Light Management

je webová aplikace, která slouží ke sbírání a správu poruchových hlášení, a také k majetkové evidenci 
veřejného osvětlení. Aplikace SLM skládá ze dvou vzájemně propojených modulů:

HelpDesku, který slouží pro správu hlášení poruch, a Pasportu, který slouží pro majetkovou evidenci. 
Tyto dva moduly si navzájem předávají informace.

HelpDesk – Přístupy

 QR kody
 webové stránky
 24/7
 servisní tým
 zákazník

SRM 

je systém dálkového řízení a monitorování veřejného osvětlení, tento systém dokáže automaticky 
hlásit poruchy, které jsou zaznamenávány do HelpDesku a tím jsou přístupné servisním týmem.

HelpDesk

je modul pro sbírání a správu hlášení poruch veřejného osvětlení. Údaje mohou být filtrovány podle 
více kritérií. Systém umožňuje zasílat notifikace občanům po odstranění poruchy, nebo odpovědným 
pracovníkům po přijetí hlášení o poruše.

Pasport

je modul pro majetkovou správu komponentů veřejného osvětlení 
(světelných bodů a rozvaděčů).
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Mapový přehled 

Obsahuje základní informace o prvcích. Umožňuje rychlé vyhledání sloupu resp. rozvaděče

SLM aplikace je přizpůsobená pro použití na dotykových zařízeních (Smartphone, tablet), což ocení 
zejména uživatelé v terénu. Funkce:

 Google Street view

 Navigace na místo

 Poruchy

 Ortofotomapa

 Odeslat zpětnou vazbu

 Historie

 Uloženo

 Komunita

Vzájemné propojení:

pasport poskytuje Helpdesku GPS informace o polohách stožárů HelpDesk poskytuje údaje o

poruchách pro Pasport   ("Zdravotní karta") 

Rozvaděč slouží k ovládání veřejného osvětlení a je vybaven diagnostikou pro rozpoznání poruchy 
rozvaděče, napájecí sítě a osvětlovacích těles. Zařízení je dálkově připojeno pomocí optické sítě nebo 
4G sítě v nastavovat parametry. Rozvaděč eviduje provozní a pasportizační data a archivuje informace 
o servisních činnostech. Bezpečnou funkčnost rozvaděče zajišťuje autonomní režim provozu a záložní 
bateriové napájení řídicího systému.
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IQ POINT – Inteligentní zapínací místo

Citlivost měření

IQ Point používá měření přímo výstupních vodičů, kterých může být 3 až 54. Tím je zaručena výrazně 
větší citlivost a tím i možnost rozpoznání poruchy jednotlivých světel.
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Spínání

IQ Point používá samostatné stykače pro každé tři výstupní trasy a je zabezpečeno, že nemůže dojít 
k současnému zapnutí více stykačů. To má za výhodu, že lze použít vstupní jistič s charakteristikou „B“ 
a spínací proudy jsou omezeny na nejnižší možnou míru. Ke každému stykači je navíc připojen tlumící 
člen („rush unit“), který omezuje prvotní spínací proud, zajišťuje, že obvod nesepne do zkratu 
na výstupu a zajišťuje spínání při průchodu proudu nulou.

Redundance

IQ Point používá další řídící procesor v jednotce měření proudů a ovládání  výstupních stykačů. Pokud 
dojde k poruše vlastního řídícího systému, přebírá tato jednotka řízení světel. Pokud dojde k poruše 
jednotky měření proudů, vlastní řídící jednotka může sama ovládat výstupní stykače. Řídící jednotka 
i jednotka podřízená mají samostatné zdroje, takže porucha jednoho napájecího zdroje nezpůsobí 
nefunkčnost rozvaděče.

Ruční ovládání

IQ Point obsahuje ruční ovládání pro módy ON, OFF, AUTOMAT

Diagnostika

IQ Point používá datové připojení přes 3G/GPRS sítě. Veškeré Každých 15 minut jsou odesílány 
hodnoty všech analogových měření, jako jsou měření fázových napětí, měření fázových proudů, 
měření proudů jednotlivých větví, teplota v rozvaděči, stav záložní baterie. Tyto údaje slouží k lepší 
diagnostice systému a vyhodnocení nestandardních stavů.

Server

Plné grafické webové rozhraní s použitím map, ….

Architektura systému

Řídící a monitorovací systém umožňuje: 

 Lokální vyhodnocování alarmových stavů 

 Vizualizace přenesených dat 

 Dálková správa modulů v RVO 

 Redundance jednotek a napájecích zdrojů v RVO. Po selhání jedné jednotky není ovlivněna 
funkčnost ovládání osvětlení. Server informuje o případné poruše některé z jednotek

 Rozvaděč RVO je připraven na jednoduchý pozdější přechod mezi původním osvětlením 
a novým LED osvětlením. Citlivost měření je dostatečná pro oba případy 

 Rozvaděč je připraven pro řízení velkého počtu LED osvětlení na jednotlivých výstupech 
z hlediska omezení spínacích proudů předřadníků LED osvětlení. Tato funkce je nutná pro 
instalaci co nejnižších hodnot jistících prvků 

 Funkce přenosu dat do serveru je umožněna minimálně 8 hodin po výpadku napájení.

 Nadřazení zapínaní a vypínaní osvětlení povely od serveru 
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 Dálkově aktivovaná automatická kalibrace výstupních tras. Každá trasa umožňuje nastavit typ 
osvětlení trasy 

Vyhodnocování alarmních stavů

Vyhodnocování alarmních stavů probíhá přímo v modulu každého ZM. V případě překročení 
nastavených parametrů nebo změně požadovaných stavů odešle systém informace na server, kde se 
data uloží a případně se vizualizují. Alarmové stavy lze selektivně přeposílat formou e-mailů, případně
SMS na konkrétní osoby.

Dálková správa modemu

Pro možnost nastavení parametrů konkrétního modulu je dodán komunikační SW pro dálkovou 
správu.

Komunikace 

Komunikace v systému mezi ZM a dispečinkem VO probíhá prostřednictvím GPRS, případně 3G, 
případně LTE sítě nebo po optickém kabelu.

B.1.5.2.1.1 Porovnání požadovaných funkcionalit systémů

Porovnání požadovaných funkcionalit a parametrů, které jsou požadovány na základě kapitoly 2.4. 
všech čtyřech výrobců resp. dodavatelů systému. Z této přehledové tabulky jsou i patrné rozdíly 
v jednotlivých funkcionalitách.

Požadovaný obsah - 2.úroveň DATMO ARVO CitySys SLM
Stavové parametry     
Kontrola stavu hlavního jističe Ano Ano Ano Ano
Kontrola sepnutí stykačů Ano Ano Ano Ano 
Kontrola nevypnutí stykačů mimo dobu 
provozu Ano Ano Ano Ano 

Kontrola otevřených dveří Ano Ano Ano Ano
Kontrola funkčnosti spojení s rozvaděčem VO Ano Ano Ano Ano 
Kontrola provozních veličin     
Kontrola výpadku napětí na jednotlivých fázích
napájecího kabelu (jednotlivě i jako celku) Ano Ano Ano Ano

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

Kontrola on-line zvýšené spotřeby odběrného 
místa Ano Ano Ano Ano

Kontrola on-line snížené spotřeby odběrného 
místa Ano Ano Ano Ano 

Kontrola proudů vývodních kabelů Ne Ano Ano Ano
Kontrola spotřeby odběrného místa v době 
regulace VO Ne Ano Ano Ano 

Kontrola provozní doby VO Ano Ano Ano Ano
Základní funkce     
Požadavek na načtení informací ze strany Ano Ano Ano Ano
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Požadovaný obsah - 2.úroveň DATMO ARVO CitySys SLM
uživatele
Funkce pro dálkové zapnutí a vypnutí VO Ano Ano Ano Ano
Funkce pro dálkové blokování zapnutí a 
vypnutí VO

Ne Ano Ano Ano

Funkce pro dálkové nahození hlavního jističe Ne Ano Ne Ano
Elektrické veličiny     
Stav elektroměru Ano Ano Ano Ano
Příkon odběrného místa na jednotlivých fázích
- aktuální hodnota (jednotlivě i jako celku)

Ano Ano Ano Ano

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

Ano Ano Ano Ano

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

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

Ano Ano Ano Ano

Napětí odběrného místa na jednotlivých fázích
- aktuální hodnota

Ano Ano Ano Ano

Účiník odběrného místa na jednotlivých fázích 
- aktuální hodnota

Ano Ano Ano Ano

Ovládání systému VO     
Zapnutí a vypnutí všech svítidel daného 
odběrného místa - podle kalendáře

Ano Ano Ano Ano 

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

Ano Ano Ano Ano 

Zapnutí a vypnutí vybraných svítidel (dle ID 
svítidel) Ano Ano Ano Ano 

Ovládání svítidel VO     
Nastavení harmonogramu regulace 
světelného toku svítidel VO Ano Ano Ano Ano 

Nastavení úrovně světelného toku svítidel VO 
(ruční ovládání) Ano Ano Ano Ano 

Nastavení harmonogramu průběhu změny 
barvy světla svítidel VO Ne Ano Ano Ano 

Nastavení barvy světla svítidel VO (ruční 
ovlád.)

Ne Ano Ano Ano 

Základní informace svítidel VO     
Autonomní zjištění poruchy svítidla Ano Ano Ano Ano
Určení typu poruchy svítidla Ano Ano Ne Ano
Příkon svítidla VO Ano Ano Ano Ano
Teplota svítidla VO (místo odvodu tepla z LED 
čipů)

Ne Ano Ne Ano
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Požadovaný obsah - 2.úroveň DATMO ARVO CitySys SLM
Teplota svítidla VO předřadník/driver Ne Ano Ne Ano
Vstupní proud svítidla VO Ano Ano Ano Ano
Provozní doba svítidla VO Ano Ano Ano Ano
Harmonogram regulace světelného toku Ano Ano Ano Ano
Harmonogram průběhu barvy světla svítidle 
VO Ne Ano Ano Ano

Požadovaný obsah - 3.úroveň
Požadovaný

stav
koncepcí SC

Požadovaný
stav

koncepcí SC

Požadovaný
stav

koncepcí SC

Požadovaný
stav

koncepcí SC

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

Ano Ano Ano Ano

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

Ano Ano Ano Ano

Porovnávání výsledných parametrů s aktuálně 
nastavenými hodnotami

Ano Ano Nie je jasne
definované 

Ano

Dynamické řízení VO     
Zpracování řídícího příkazu pro změnu stavu 
veřejného osvětlení

Ne Ano Nie je jasne
definované

Ano

Zajištění rozeslání řídícího povelu cílové 
skupině svítidel veřejného osvětlení

Ano Ano Ano Ano

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

Ano Ano Ano Ano

Z výše uvedeného přehledu a popisu jednotlivých systémů je patrné, že systémy jsou relativně co se 
týká funkcionalit porovnatelné. Systém DATMO má pěkně vyřešenou kompletní část veřejného 
osvětlení včetně modulů GIS a ELS, avšak bez přesahu pro dohled a řízení celkové sítě, která by měla 
sloužit jako komunikační síť pro SmartCity systém.

Investiční náklady a cenové relace nejsou od jednotlivých výrobců dostupné a vše se odvíjí 
od případného rozsahu zadání a velikosti zakázky.

B.1.5.2.2   Analýza svítidel

Trh v oblasti svítidel určených pro Veřejné osvětlení (dále jen „VO“) je v České republice z pohledu 
nabídky prodejců a dovozců velmi široký (jak kvalitativně, tak cenově). Bohužel je ale publikování 
jejich technických a zvláště světelně-technických vlastností hodně nepřehledné a nejednotné. 
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Pro dobrou orientaci v různě prezentovaných vlastnostech svítidla je třeba mít základní povědomí 
z oboru. Vlastnosti a technické parametry svítidel uváděných na trh nemají předepsanou formu 
a obsah a často bývají neúplné, polopravdivé, zkreslené, a to v některých případech i úmyslně nebo 
z nedostatku znalostí samotných prodejců. Často je inzerována pouze „úspora elektrické energie“ 
a „výhodná cena“. Pro srovnání a vyhodnocení parametrů vybraných svítidel (výrobců) byla vytvořena 
tabulka B.1.5.1.2.T.1, jejíž parametry jsou dále popsány.

A Obchodní parametry

Často jediným kritériem při výběru je „cena svítidla“. Tento parametr je však u hodnocení obecné 
kvality produktových řad nepoužitelný. Většina výrobců neuvádí dlouhodobé velkoobchodní ceny, 
ale vytvářejí tzv. „projektové ceny“, které jsou vázány k jednotlivým místům a zakázkám. 
U kvalitnějších výrobců pak šíře cenové nabídky odráží i množství technických parametrů 
objednatelných u jedné ucelené řady svítidel.

„Poskytovaná záruka“ je pak v tomto hodnocení rovněž pouze informativním kritériem, jelikož by 
měla být svázána s referencí prodejce. Jestliže se například bude jednat o jednorázový dovoz 
od výrobce ze zemí mimo Evropskou unii, pak uvedený údaj nezaručuje jakékoli garance kontinuity 
výroby a dodávek náhradních dílů. Vyžadování neúměrně dlouhé záruky na svítidlo, které bude 
po přibližně pěti letech morálně zastaralé je kontraproduktivní. Jako přínosnější se osvědčuje ověřit si 
kontinuitu výrobků daného výrobce a možnost výměny jednotlivých komponentů z řady „nové 
generace“. Napovědět může i historie výrobce a jeho výrobků.

B Technická dokumentace a podpora.

Pro každého majitele i správce VO je velmi důležitá možnost včasného a řádného zadání projektu 
a posouzení vhodnosti použitého svítidla, což úzce souvisí s dostupností dokumentace o svítidlech. 
Neméně důležitá je možnost kontroly projektu s nejnovějšími údaji v aktuální dokumentaci výrobce. 
Vzhledem k překotnému vývoji LED techniky a elektronických komponentů svítidel je doporučen vždy 
před realizací konkrétního projektu VO provést aktualizaci. Projekty VO bývají v době realizace 3 až 6, 
někdy i více let staré a verze svítidel existující v době vzniku projektu již nemusí být dostupné. 
Není neobvyklé, že nové generace svítidel jsou dostupné několikrát do roka.

C Konstrukce svítidla

V tomto odstavci jsou uvedeny údaje o materiálech a technické konstrukci svítidla, například krytí 
svítidla, povrchová úprava, mechanická odolnost. Jsou to údaje, které určují celkovou životnost 
a požadavky na četnost a kvalitu údržby.

D Světelné parametry

Jelikož se jedná o svítidla určená pro VO, měly by být tyto parametry tím nejpodstatnějším kritériem. 
Konstrukce optické části svítidla a použitý materiál dávají základní přehled k tomu, zda je svítidlo 
použitelné na konkrétní typy komunikací a vyhoví požadavkům (oslnění, rovnoměrnost osvětlení, 
pokles světelného toku, atd.).
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E Elektrické parametry

Parametry uvedené v tomto odstavci jsou velmi důležité například pro možnost zapojení konkrétního 
svítidla do tzv. „Inteligentní soustavy VO“. Vypovídají o schopnosti regulace, autonomním 
programování, centrálním řízení, sběru dat, komunikace s nadřazeným systémem.

F Montáž

Ve většině případů jsou původní instalace svítidel nahrazovány „novými svítidly s LED“ takzvanou 
metodou „kus za kus“. To předpokládá využití původních stožárů či výložníků. Proto je třeba mít 
informace, zda to svítidla umožňují. Dále pak je důležité, aby svítidla bylo možné naklápět 
do předepsané roviny (většinou vodorovně s vozovkou, a to i na nakloněném výložníku).

G Provoz a údržba

Pro snížení provozních nákladů při údržbě a opravách svítidel VO je podstatné jak rychle a s jakou 
přesností je diagnostikována porucha. Proto je důležité, aby nově instalovaná svítidla splňovala 
požadavek „G2“ - Diagnostika a individuální nastavení svítidla bez použití vysokozdvižné plošiny. 
To znamená do budoucna, po připojení na centrální dispečink, umožnit rozpoznání poruchy přímo 
na dispečerském pracovišti. Další alternativou je pak celková diagnostika svítidla a možnost 
přenastavení od paty sloupu. Tím se výrazně ušetří provozní hodiny a zbytečné výjezdy techniky 
(plošiny apod.).

B.1.5.2.2.1 Vyhodnocení údajů tabulky B.1.5.T.1

Seznam vybraných výrobců svítidel (Tabulka B.1.5.T.1 – Příloha ke kapitole B.1.5) byl po konzultaci 
se zadavatelem sestaven tak, aby odrážel portfolio již instalovaných svítidel a svítidel obsažených 
v současných standardech města Plzně. Jednotlivým názvům řad svítidel jsou přiřazena 
pro zjednodušení popisu ve vyhodnocení pořadová čísla od 1 do 14. Součástí jednotlivých bodů 
přehledové tabulky je nejen porovnání technických dat daného produktu, ale i možnost získání 
a dostupnost těchto informací. Proto obzvláště odstavec „B“ odráží možnost přístupu zákazníka 
(projektanta, správce, investora, …) k potřebným informacím a dokumentaci. Jakékoliv jejich 
utajování, nebo zkreslování může být považováno za nekorektní. Veškeré námi hodnocené volně 
dostupné informace poskytují výrobci u svítidel „7,8,9,10“. Do další skupiny mohou být zařazeni 
výrobci (jejich produkty), kteří nabízejí možnost získání těchto údajů „na vyžádání“. To už předpokládá
od zákazníka větší znalosti daného poskytovatele a jeho nabídky. Třetí skupinou jsou v rámci kritérií 
tohoto odstavce výrobci, kteří poskytnou potřebné dokumenty pouze „svým smluvním partnerům“. 
Závažným nedostatkem pro možnost kontroly a tím i rozhodování o použití daného výrobku 
je neuvádění některých parametrů (v tabulce jako „nenalezeno“) v odstavcích „D“ a „E“. 
Závěrem je třeba podotknout, že pro pozdější vytváření či aktualizaci „technických standardů svítidel“ 
doporučujeme kontrolu, zda uváděné parametry jsou opravdu užity na dodávaných svítidlech 
(porovnání eulumdat v kontrolních výpočtech, nebo fyzická kontrola nabízeného vzorku svítidla).
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B.1.5.2.2.2 Odkazy (zdroje):

Veškeré informace pro porovnání vlastností svítidel byly získány na následujících webových stránkách:

https://www.lighting.philips.cz/prof/venkovni-osvetleni/osvetleni-komunikaci-a-mest/svitidla-pro-
osvetleni-komunikaci-a-mest/luma
https://www.lighting.philips.cz/prof/venkovni-osvetleni/osvetleni-komunikaci-a-mest/svitidla-pro-
osvetleni-komunikaci-a-mest/luma-micro
https://www.lighting.philips.cz/prof/venkovni-osvetleni/osvetleni-komunikaci-a-mest/svitidla-pro-
osvetleni-komunikaci-a-mest/unistreet-gen2
https://www.lighting.philips.cz/prof/venkovni-osvetleni/osvetleni-komunikaci-a-mest/svitidla-pro-
osvetleni-komunikaci-a-mest/lumistreet-gen2
http://www.hellux.cz/katalog-produktu/5-elipse-130
http://www.hellux.cz/katalog-produktu/3-elipse-131
http://www.hellux.cz/katalog-produktu/1-770-puro-led
https://docs.wixstatic.com/ugd/1ac765_6c341441adc04673b21629c1bf4ffbde.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1ac765_e2dc9b04ad4a4bf29c2354d9fbd118cb.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1ac765_1d00aa33686443309a87ef68edf22779.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1ac765_6fab676e46614f39aa5ca967998ea699.pdf
http://www.etna.cz/assets/files/catalogs/2019%20Sv%C3%ADtidla%20LED%20pro%20ve%C5%99ejn
%C3%A9%20osv%C4%9Btlen%C3%AD.pdf
https://www.iguzzini.com/quid-pole-mounted-574x322mm/
https://www.iguzzini.com/quid-pole-mounted-690x378mm/
https://www.iguzzini.com/street-pole-top-530x265mm/
https://www.iguzzini.com/street-pole-top-650x328mm/
https://www.siteco.com/en/products/catalogue-outdoor?
catalogue=emea_en&chapterId=1550&categoryId=13236&familyId=16182
https://www.siteco.com/en/products/catalogue-outdoor?
catalogue=emea_en&chapterId=1550&categoryId=13236&familyId=16143
https://www.siteco.com/en/products/catalogue-outdoor?
catalogue=emea_en&chapterId=1550&categoryId=13236&familyId=16250
https://www.siteco.com/en/products/catalogue-outdoor?
catalogue=emea_en&chapterId=1550&categoryId=13236&familyId=16463
https://www.siteco.com/en/products/catalogue-outdoor?
catalogue=emea_en&chapterId=1550&categoryId=13236&familyId=16470
https://www.siteco.com/en/products/catalogue-outdoor?
catalogue=emea_en&chapterId=1550&categoryId=13236&familyId=16478
https://www.siteco.com/en/products/catalogue-outdoor?
catalogue=emea_en&chapterId=1550&categoryId=13236&familyId=16488
http://www.lamberga.cz/produkty/lada
http://www.lamberga.cz/produkty/katrina
http://www.lamberga.cz/produkty/katrina-p
https://pechman.cz/#services
https://www.nbb.cz/katalog/propagacni-materialy
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B.1.5.2.3   Analýza nosných prvků.

Stožáry v českých zemích vyrábí několik firem, které jsou na trhu i desítky let. V jejich sortimentu je 
možné nalézt stožáry pro veřejné osvětlení, trakční podpěry, osvětlovací věže, různé speciální stožáry 
a řadu výložníků. Nejčastěji jsou používané stavební prvky firem Kooperativa vod, Amako s.r.o., 
FORELV s.r.o., Vysto Kobylí s.r.o., TL-Systems s.r.o. V menší míře jsou stožáry také dováženy 
ze zahraničí.

Všechny výrobní závody mají široký a ucelený sortiment a umí vyrobit stožár levný i kvalitní. V dnešní 
době je tlak na cenu stavebních prvků tak velký, že se tomu i výrobci stožárů podřídili a chce-li 
zákazník levný stožár, je mu jeho přání splněno. Jaký je však rozdíl mezi stožárem a stožárem už 
na první pohled nemusí být patrné. Časová náročnost na výrobu stožáru je daná technologií výroby, 
je různá u stožáru dvoustupňových, třístupňových, kuželových, historických, litinových, plastových 
atd. Je tedy nasnadě, že poptávka po nízké ceně se projeví v množství použitého materiálu a je-li 
stožár konkrétní výšky, lze ubrat materiál pouze zeslabením stěny. Tenkostěnné stožáry se tak 
v realizacích používají ve většině případů. V kapitole analytické části A.1.4.3 již byla pozornost 
věnována souvislostem zatížení stožárů a výložníků s jejich pevností a s požadavky příslušných norem. 
Proto pouze připomeňme, že za návrh konstrukce zodpovídá výrobce, za specifikaci typu a použití ručí
projektant a za skutečné provozování a údržbu je zodpovědný vlastník nebo správce majetku. Bude-li 
zadavatel projektu trvat na určitých parametrech, projektant zvolí typy výrobku, které s tím 
korespondují a výrobce je schopen takový produkt vyrobit, zůstane „slabým článkem“ pomyslného 
řetězce pouze dodavatel stavby. Z uvedeného vyplývá, že kvalitní dokument typu „Standardy VO“, 
který se použije jako jeden ze zadávacích podmínek a zodpovědný dozor stavby je téměř stoprocentní 
zárukou úspěchu. Objedná-li se u různých výrobců stožár shodných parametrů, dodají jej všichni 
ve srovnatelné kvalitě bez výrazných kvalitativních i cenových výkyvů.

Ve městě Plzni je uvažováno do budoucna vybudovat „chytré město“, což s sebou nese z pohledu 
stožárů VO dodatečné zatížení různými zařízeními „smart city“. Každý dodatečný otvor do již 
„hotového“ a povrchově upraveného sloupu naruší nejen garantovanou nosnost stožáru, 
ale je i zdrojem možné koroze. Umístění dalších prvků, jako jsou další svorkovnice či komponenty 
pro „smart techniku“ vyžaduje rozšíření dvířek či vytvoření dvířek dalších. Je třeba v této souvislosti 
stanovit například standardy VO upřesňující požadavky na stožáry a výložníky podle jejích použití 
a využití. Na tomto zadání by se měli podílet jak statik tak i koordinátor projektů města, který určí 
maximální možný počet závěsných a vestavných prvků.

B.1.5.3 Závěr

Z průzkumu uvedených výrobců vyplývá, že technické možnosti a tím i možná dosažitelná kvalita jsou 
pro potřeby VO na dobré úrovni. Jediným limitujícím faktorem je kapacita výroby a správné zadání 
od objednavatele.

B.1.5.4 Přílohy 

Tabulková část

B.1.5.T.1 Tabulka hodnocení svítidel

DENALI  /  ATELIER  /  ACTISPRO
Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni
Oblast 3 Slovany západ/Bory východ
B Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení B.1 Analytická část
B.1.5 Analýza současného stavu a trendů v oblasti veřejného osvětlení Strana 67 (celkem 67)


	3B10_AnalytickaCastCleneni_seznam_celkovy_e
	3B11_AnalyzaFyzickehoStariaStavuSoustavy_VO_text_e
	B.1.1.1 Podklady
	B.1.1.2 Pasport
	B.1.1.3 Stav zařízení
	B.1.1.4 Závěr
	B.1.2.1 Přílohy

	3B12_AnalyzaStavajicichParametruOsvetleni_text_e
	B.1.2 Analýza stávajících parametrů osvětlení
	B.1.2.1 Měření osvětlení vybraných úseků
	B.1.2.2 Třídy osvětlení
	B.1.2.3 Výsledky měření
	B.1.2.4 Hodnocení výsledků měření
	B.1.2.5 Vliv zeleně
	B.1.2.6 Rušivé vlivy na obytné domy
	B.1.2.7 Nefunkční a vadná svítidla
	B.1.2.8 Přílohy


	3B13_AnalyzaSpotrebyElektrickeEnergie_text_e
	B.1.3.1 Rozbor způsobu ovládání veřejného osvětlení a případné regulace
	B.1.3.2 Stanovení roční doby provozu stávajícího veřejného osvětlení na základě spínání a regulace jednotlivých zapínacích míst
	B.1.3.3 Provedení rozboru spotřeby elektrické energie po jednotlivých zapínacích místech za posledních 5 let (2014-2018)
	B.1.3.4 Přílohy

	3B14_AnalyzaProvoznich_a_InvesticnichNakladu_text_e
	B.1.4.1 Analýza současných nákladů na veřejné osvětlení
	B.1.4.2 Nákladové kalkulace obnovy infrastruktury VO
	B.1.4.3 Stanovení životnosti jednotlivých prvků osvětlovací soustavy

	3B15_AnalyzaSoucasnehoStavuaTrenduvOblastiVO_text_e
	B.1.5 Analýza současného stavu a trendů v oblasti veřejného osvětlení
	B.1.5.1 Trendy v oblasti veřejného osvětlení
	B.1.5.1.1 Řízení veřejného osvětlení

	B.1.5.2 Rešerše současného trhu s výrobky pro veřejné osvětlení
	B.1.5.2.1 Porovnání a popis řídicích systémů VO a SmartCity
	DATMO
	Organizační struktura uživatele a definice externích subjektů
	Základní popis jednotlivých modulů
	GIS – geografický informační systém
	ELS – systém elektro schémat
	On-line
	Údržba - vedení údržby VO
	EKO – modul sledování nákladů na údržbu VO

	ARVO
	ARVO zahrnuje:
	Webová aplikace
	Pasport a správa poruch
	Řízení a dozor na síti veřejného osvětlení
	Senzorika
	Databázový server
	Automatizace
	Komunikační runtime

	CitySys
	Osvětlení
	Doprava
	Parkování
	Nabíjení
	Odpadové hospodářství
	Měření kvality ovzduší
	Bezpečnost a ochrana

	SLM - Smart Light Management
	HelpDesk – Přístupy
	SRM
	HelpDesk
	Pasport
	Mapový přehled
	IQ POINT – Inteligentní zapínací místo
	Citlivost měření
	Spínání
	Redundance
	Ruční ovládání
	Diagnostika
	Server
	Architektura systému
	Vyhodnocování alarmních stavů
	Dálková správa modemu
	Komunikace

	B.1.5.2.1.1 Porovnání požadovaných funkcionalit systémů

	B.1.5.2.2 Analýza svítidel
	A Obchodní parametry
	B Technická dokumentace a podpora.
	C Konstrukce svítidla
	D Světelné parametry
	E Elektrické parametry
	F Montáž
	G Provoz a údržba
	B.1.5.2.2.1 Vyhodnocení údajů tabulky B.1.5.T.1
	B.1.5.2.2.2 Odkazy (zdroje):

	B.1.5.2.3 Analýza nosných prvků.

	B.1.5.3 Závěr
	B.1.5.4 Přílohy





