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1 Úvod
Generel veřejného osvětlení řeší zatřídění veřejných komunikací podle stupně jejich
zatížení a z toho plynoucí požadavky na třídy osvětlení (dle ČSN CEN/TR 13201-1).
Pasport veřejného osvětlení je dokument, který komplexně mapuje stav soustavy
veřejného osvětlení v obci. Jeho cílem je podat jasnou zprávu o stavu, stáří a funkčnosti
rozvodné sítě, rozvodných skříní a světelných míst. Vyhotovený pasport tak obci slouží
jako inventář všech zařízení soustavy veřejného osvětlení. Obecní zastupitelstvo dostane
jasnou představu o funkčnosti soustavy. Na základě toho je možné následně rozhodovat o
nutnosti částečné či úplné rekonstrukce VO.
Nutnost disponovat pasportem obsahujícím evidenci stavu a polohy prvků
rozvodné sítě vychází ze stavebního zákona § 103 odstavce 2, který uvádí: „Vlastníci
rozvodných sítí, kanalizace a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení jsou povinni
vést o nich evidenci a z té poskytovat osobám, které prokáží odůvodněnost svého
požadavku, ověřené údaje o jejich poloze.“ Díky kompletnímu řešení v podobě pasportu
VO tak máte po ruce záznamy o všech světelných místech soustavy a zároveň plníte
zákonnou povinnost udržovat údaje o rozvodné síti.
Pasport VO společnosti SATHEA VISION s.r.o. se skládá ze dvou částí: rozvodná síť a
soustava veřejného osvětlení. Tento dokument podává pouze obecnou představu o stavu
soustavy a posuzuje soustavu jako celek. Konkrétní informace k jednotlivým místům
zájmu (rozvodná místa, světelné body) jsou předmětem příloh pasportu.

2 Generel VO
Výsledkem generelu VO je rozdělení komunikací do tříd osvětlení. Největší
požadavky jsou kladeny na třídy ME (oblast, kde se motorová vozidla pohybují rychlostí
30 km/h a vyšší). Na takto označených komunikacích je kladen důraz na průměrný
udržovaný jas povrchu komunikace, rovnoměrnost osvětlení, oslnění a činitel osvětlení
okolí. Používají se třídy ME 1 (dálnice) – ME 6 a v případě převládajícího mokrého povrchu
vozovky se značí MEW.
Další třídou je třída CE. Ta je také určena pro motorovou dopravu a to
v konfliktních místech komunikace (obchodní třídy, okružní křižovatky, místa vzniku
zácpy atd.). Používají se třídy CE 0 – CE 5.
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Třídy S a A jsou určeny pro chodce a cyklisty. Třídy S1 – S6se používají pro pěší
zóny, parkoviště, komunikace v obytných zónách. Tedy v místech, kde se může vyskytnout
také automobil, ale jedoucí rychlostí do 30 km/h. Třída A je rozšířena o místa, která leží
odděleně nebo podél jízdního pásu, tedy např. chodníky, cyklistické stezky, zpevněné
krajnice apod.
Třídy osvětlení ME vycházejí z jasu povrchu komunikace, zatímco třídy CE, S a A
vycházejí z osvětlenosti daného úseku komunikace.

Tento obrázek zobrazuje zatřídění komunikací do světelných tříd v obci Výžerky.
Komunikace v obci jsou zatříděny do 4 tříd, do dvou rezidenčních a do dvou
silničních. Do nejvyšší třídy osvětlení spadá komunikace s označením 33420 díky významu
komunikace. Komunikace 33420 tvoří páteřní síť obce Výžerky. Z tohoto důvodu by měl
být kladen důraz na správné osvětlení těchto komunikací, jak uvádí norma.
Rezidenční oblasti, kde se nejvyšší rychlost vozidel pohybuje okolo 30 km/h, jsou
zatříděny do třídy S5 a S6.

2.1 Výpočet roční průměrné denní intenzity (RPDI)
Průzkum byl prováděn vždy od 9:00 do 11:00 hodin. Následující výpočet je
proveden pro komunikaci s označením 33420. Dle měsíce prováděného průzkumu je
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období měření stanovené jako podzimní, toto období nám poslouží pro stanovení
potřebných koeficientů.
Výpočet vychází z technických podmínek 189 (TP 189).
∗ ,
……………… týdenní průměr denních intenzit [voz/den]
……… přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy v týdnu
průzkumu na roční průměr denních intenzit [-]

,

%

,

……………… podíl denní intenzity dopravy měsíce
denních intenzit dopravy [%]
∗

v roce ku ročnímu průměru

,

……………… intenzita dopravy za dobu průzkumu [voz/dobu průzkumu]
,

…………… přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní
intenzitu dopravy dne průzkumu [-]
%
"∑

,

……………… součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní
intenzitě dopravy [%]
∗

,

……………… denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den]
,

…………… přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní
průměr denních intenzit dopravy [-]
,

%

Tabulka 1: Intenzita dopravy za dobu průzkumu

Druh vozidla
Intenzita dopravy za dobu
průzkumu [voz/h]
Celkem

Osobní Nákladní Autobus Souprava Motorka
97

10

0

2

0

109
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Denní intenzita dopravy dne průzkumu
∗
97 ∗ 7,91

,#$
,0

10 ∗ 6,46

,4

2 ∗ 7,32

,

767 voz/den
65 voz/den
15 voz/den

Týdenní průměr denních intenzit
∗
767 ∗ 0,91

,#$

65 ∗ 0,83

,0

,

701 voz/den
54 voz/den
,4

15 ∗ 0,79

12 voz/den

Roční průměr denních intenzit
∗
89:

#$

701 ∗ 0,99

89:

0

54 ∗ 0,99

53 voz/den

89: 4

12 ∗ 0,99

11 voz/den

,

696 voz/den

;

<

=> ?@A/BCD
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Odchylka odhadu RPDI
δ
δ

0,95F

109
∗ 100LMN,ON
761

0,95F

IH
∗ 100LMN,ON
RPDI

19 %

Tabulka 2: Shrnutí výsledků

Druh vozidla

Osobní

Nákladní

Autobus

Soupravy

Motorka

Intenzita dopravy za dobu
průzkumu [voz/h]
Denní intenzita dopravy
dne průzkumu [voz/den]
Týdenní průměr denních
intenzit [voz/den]
Roční průměr denních
intenzit [voz/den]
RPDI celkem [voz/den]
Odchylka odhadu RPDI [%]

97

10

0

2

0

767

65

0

15

0

701

54

0

12

0

696

53

0

11

0

761
19
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3 Pasport veřejného osvětlení
3.1 Rozvodná síť
Byla provedena evidence soustavy a rozvodného místa. V obci se nachází pouze
jedna rozvodna, která spíná všechna světelná místa. V rozvodně chyběl pouze štítek
rozvodny.
Rozvodna 1 – Výžerky 1180833 (u OÚ)
Výrobní číslo: neuvedeno
Rok výroby: neuvedeno
Spínání fotočidlem
Číslo elektroměru: 189739111
EAN OPM: 18973911 (859182400602366998)
Hlavní jistič: 3x16A (B16)
Chybí štítek rozvodny
EAN OPM na výpisu nesouhlasí s EAN OPM na elektroměru (v závorce EAN OPM je
uvedeno číslo z výpisu VO)
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3.2 Svítidla
Měření svítidel včetně jejich GPS zaměření je přesné díky plně automatizovanému
robotickému sběru dat. Každé svítidlo je tak přesně umístěno do interaktivní mapy, v níž
je možné si specifika všech svítidel prohlédnout. Jedním kliknutím tak zjistíte typ zdroje
svítidla, jeho příkon, stav a polohu v konkrétní ulici.

Soustava veřejného osvětlení v obci Výžerky je provozována v celonočním režimu
bez výluky a je zapínána pomocí fotobuňky v čase přibližně půl hodiny před setměním a
vypínána za úsvitu.
Přesný popis všech svítidel včetně jejich geografického zaměření se nachází
v příloze v Přehledu světelných míst.
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Typ svítidla

Počet kusů daného typu v obci

Modus LV
Modus LVN
Philips Malaga
Universelite UVL TY002A
EKO-LED Park

27
12
1
1
1

V obci se nachází 42 světelných míst (SM) o celkovém počtu 42 svítidel. Průměrný
příkon na jedno světelné místo je přibližně 84,9 W. Průměrné stáří svítidel se pohybuje
okolo 3,5 let. Odhadujeme, že ani jedno svítidlo není starší než 6 let.
Závada svítidla

Počet svítidel s danou závadou

Mírně znečištěný difuzor
Vypadlý plech svítidla
Mírně vyvrácený stožár
Zrezivělý stožár
Středně znečištěný difuzor
Dvířka přichycená drátem
Vypadlá výbojka
Jedna nesvítící výbojka

12
3
3
2
2
1
1
1

Nejčastější zastoupení mezi svítidly v obci má Modus LV. Toto svítidlo je v České
republice velmi rozšířené díky své ceně. Toto svítidlo je však kvůli své konstrukci a
elektronickému vybavení často poruchové. V obci Výžerky se však nachází pouze tři
svítidla tohoto typu se závadou ve světelné části (vypadlý plech držící výbojky, vypadlá
výbojka a jedna nesvítící výbojka). Tento stav svědčí o tom, že svítidla byla v nedávné době
vyměněna nebo je na nich správně prováděn servis.
Druhým nejčastějším typem svítidla v obci je Modus LVN. Vzhledově se jedná o
velmi podobné svítidlo jako Modus LV, ale u LVN je použit nižší difuzor. Konstrukčně je
svítidlo také podobné, ale velkým rozdílem je využití vysoce odrazivého plechu jako
reflektoru, díky kterému má toto svítidlo o 20 % vyšší světelnou účinnost. U těchto svítidel
se také vyskytuje méně závad.
Další tři typy svítidel (Philips Malaga, Universelite UVL TY002A, EKO-LED Park) se
vyskytují v obci pouze po jednom kuse. Svítidlo Malaga je vhodné pro osvětlování
komunikací díky kvalitní konstrukci a dobré světelné účinnosti. Zbylé dva typy svítidel jsou
spíše vhodné pro osvětlování parků či pěších zón, protože nevyužívají reflektoru
k přesnému směrování světelného toku pouze na pozemní komunikace.
11
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4 Ekonomika provozu soustavy
Na základě dokumentů poskytnutých obcí a dat získaných vlastním měřením jsme
sestavili tabulku se shrnutím stávajících nákladů na provoz veřejného osvětlení a
srovnáním s variantou doporučenou společností SATHEA VISION s.r.o.
V obci se nachází 42 svítidel s odhadovaným průměrným instalovaným příkonem
84,9 W.
Položka
Počet svítidel

Současné řešení

Navrhované řešení

42

42

Průměrný příkon svítidla (W)

97,8

40

Příkon soustavy (W)

4 108

1 680

Náklady na elektřinu 1 SM/rok* (Kč)

912

374

Náklady na elektřinu soustavy/rok (Kč)

38 319

15 704

Roční údržba soustavy (Kč)

21 000

10 500

Roční provoz soustavy (Kč)

59 319

26 204

* při tarifním poplatku 2,40 Kč bez DPH za 1 kWh

Současné řešení má příkon 4 108 W. Roční náklady na provoz VO činí 59 319 Kč
bez DPH. Dle tabulky výše jsou roční náklady na el. energii na jedno SM 912 Kč. Průměrné
roční náklady na elektřinu v ČR se pohybují okolo částky 1000 Kč / SM.
Na údržbu svítidel je vyhrazena částka přibližně 500 Kč / SM, což je méně než
doporučená částka k zachování dobré kvality osvětlení (min. 1000 Kč / SM) a odpovídá
průměru v ČR.
V alternativní variantě navrhované společností SATHEA VISION s.r.o. se počítá
s výměnou všech svítidel za LED svítidla s příkonem 40 W. Úspora navrhovaného řešení
osvětlovací soustavy by byla kolem 33 000,- Kč bez DPH ročně.
Z dat z robotického měření vychází, že spotřeba uváděná distributorem
neodpovídá vypočítané spotřebě z měření. V tabulce výše je uveden příkon na jedno
svítidlo 97,8 W, zatímco v našem odhadu průměrného příkonu figuruje číslo 84,9 W. Náš
odhad vychází z teorie, že předřadníky svítidel mají vlastní příkon do 15 W. Příkon 97,8 W je
spočítán z celkové roční spotřeby elektrické energie, průměrné doby svícení a počtu dní
v roce. Rozdíl mezi teoretickým výpočtem a skutečností je zhruba 13 %, což není
zanedbatelné. Tento rozdíl mezi částkou za provoz VO uvedený obcí a mezi světelným
měřením může být způsoben následujícími faktory:
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1. Ztráty na vedení (nejsou v rozvaze započítány)
2. Odběr elektřiny VO pro jiné účely (černé odběry)
3. Předřadníky svítidel odebírají výrazně větší proud, než udávají výrobci
nainstalovaných svítidel
4. Navýšení odběru elektřiny důsledkem spínání rozvodny kvůli servisu
5. Nepřesnost robotického měření
6. Chybné měření elektroměru
7. Kombinace více uvedených faktorů

5 Zjištěné závady
Následuje výčet typů svítidel s popsanými poruchami zjištěnými při vypracování
pasportu veřejného osvětlení. Pro ilustraci je každá porucha zdokumentována na
konkrétním svítidle v obci. Konkrétní závady všech svítidel naleznete v tabulce svítidel.
Závady svítidel mají dva hlavní dopady na ekonomiku provozu soustavy VO
1) Snížení efektivity svítidel
Nejedná se o přímý ekonomický dopad na rozpočet obce. Obec ale zbytečně platí
za provoz svítidla, které svítí vinou nedostatečné údržby například o polovinu
méně, než by mohlo. Snižuje se tím přehlednost a bezpečnost komunikací. Tento
jev je často možné odstranit cílenou investicí do údržby svítidel.
2) Snížení životnosti svítidel
Například vinou chybějícího difuzoru se životnost svítidla začíná rychleji zkracovat
a svítidlo bude nutné dříve vyměnit.
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5.1 Příklady závad na svítidlech v soustavě VO Výžerky
Uvolněná výzbroj svítidel
Má vliv na stárnutí a závady na difuzorech a neměla by se u nových svítidel prakticky
vyskytovat.

Poškozené stožáry
Vyvrácený stožár a uvolněná dvířka
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6 Dlouhodobé a krátkodobé cíle udržitelného
rozvoje soustavy
6.1 Krátkodobé cíle
Prověřit odběry elektrické energie z rozvodny.
Opravit poškozená svítidla a stožáry.
Provést čištění difuzorů svítidel.

6.2 Dlouhodobé cíle
Pro osvětlování komunikací nevyužívat svítidla určená pro osvětlování parků či
pěších zón (např. Universelite UVL TY002A či EKO-LED Park).
Zaměřit se při nákupu nových svítidel na renomované výrobce a jejich kvalitní
produkty. Levná svítidla jsou efektivní v horizontu do 5-10 let, pak je ale potřeba je
vyměnit. Kvalitní svítidla dimenzovaná na 20 let udržované životnosti svícení často
vydrží bez generálních oprav a výměn až 30 let. Pro obec jsou pak náklady výrazně
nižší.
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7 Shrnutí
Většina komunikací v obci Výžerky byla zatříděna do třídy S6, která je vyhrazena
pro rezidenční oblasti. Hlavní komunikace spojující Výžerky a Nučice byla zatříděna do
třídy ME 5.
V soustavě VO jsou nejčastěji použita svítidla Modus LV. Tato svítidla nejsou příliš
efektivní především ze dvou důvodů: není v nich použit odrazivý plech, ale pouze plech
natřený bílou barvou a nízkotlaké rtuťové výbojky mají v porovnání s vysokotlakými
sodíkovými výbojkami světelnou účinnost nižší přibližně o 50 %. Další nevýhodou u těchto
svítidel bývá jejich vysoká poruchovost (uvolněná elektrovýzbroj, vypadlé zářivky, voda ve
svítidle, vypadlé těsnění atd.), která se v obci Výžerky zatím neprojevuje. Lepší volbou
osvětlení jsou svítidla LVN od stejného výrobce, která používají vysoce leštěný odrazivý
plech a také jejich poruchovost je nižší.
Závady na svítidlech v obci se téměř nevyskytují, jedná se pouze o ojedinělé
případy a nejčastěji jen o znečištění difuzorů, které lze snadno odstranit cílenou investicí
do servisu.
Rozvodna nemá technické nedostatky, chybí u ní pouze štítek s hlavními údaji.
Malou nevýhodou je nemožnost ručního ovládání VO.
Rovnoměrnost osvětlení v obci není kvůli svítidlům Modus a roztečím mezi stožáry
příliš dobrá. Toto nebývá problém v obytných zónách, kde auta jezdí nižší rychlostí, ale na
hlavní komunikaci by rovnoměrnost osvětlení měla být co nejlepší, aby zrak řidičů nebyl
namáhán střídáním světla a tmy.
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SATHEA VISION s.r.o.
Boršov 2, Praha 1, 110 00
IČ: 24184870
+420 774 136 391
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8 Kontakty
INFOLINKA + HLÁŠENÍ ZÁVAD: +420 775 20 30 65

info@sathea.cz

Jan Horák

Ředitel společnosti

+420 774136391

jan.horak@sathea.cz

Filip Vaněk

Technický ředitel

+420 728886322

filip.vanek@sathea.cz

Martin Šorma

Obchodní manažer

+420 737455110

martin.sorma@sathea.cz

Tomáš Sojka

Manažer výroby

+420 777891316

tomas.sojka@sathea.cz

Zdeněk Kuchař

Pasporty VO

+420 739832256

zdenek.kuchar@sathea.cz

Ondřej Gazda

Pasporty VO

+420775203065

ondrej.gazda@sathea.cz

Zlata Straková

Administrativa

+420 775203065

zlata.strakova@sathea.cz
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