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Magistrát města Jablonec nad Nisou  
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

ZÁVAZNÉ MĚSTSKÉ STANDARDY VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ MĚSTA JABLONCE NAD NISOU 

 PRO ROKY 2021–2031 

 

 

 

Příloha č. 1  
 

Pasport veřejného osvětlení města a generel 
veřejného osvětlení města průběžně 
aktualizovaný. 
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Evidence, aktualizace pasportu veřejného osvětlení  
Základní data jsou dle nastavení softwaru T-MAPY jsou: 

- údaje k světelnému místu ( typ stožáru, výložníku, svítidla, zdroje, počet, místo 
napojení ) 

- údaje k vedení VO ( typ, délka ) 
- údaje k zapínacímu místu  

Doplňujícími údaji jsou:  
datum pořízení 

- datum výměny či opravy 
- datum revize 
- typ vyměněného prvku 

Nezbytnou součástí evidence je i soubor informací o řízení VO, způsobu spínání.  
Z těchto základních údajů lze sestavit libovolnou tabulku a informaci, např.: 

- počet světelných míst a svítidel na komunikaci (případně příslušejících k zapínacímu 
místu) 

- celkový instalovaný příkon na komunikaci (zapínacímu místu) 
- instalovaný příkon na 1 km osvětlované komunikace 
- rozteč světelných míst, průměrná rozteč světelných míst 
- souhrn zařízení VO na komunikacích, v obvodech, v celém městě 
- veškeré sumární tabulky 
- plán revizí 
- plán oprav 
- přehled instalovaného příkonu 

 
Data a údaje o jednotlivých prvcích souboru zařízení VO jsou průběžně aktualizována. 
Evidence je prováděna pouze elektronicky v softwaru T-MAPY. 
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Generel VO - stanovení světelně technických parametrů pro pozemní 
komunikace a prostory  statutárního města Jablonec nad Nisou  
v rozsahu sítě pozemních komunikací dle ČSN CEN/TR 13201-1 a ČSN 
EN 13201-2.  
  
Stanovení světelně-technických parametrů pro veškeré komunikace a prostory statutárního 
města Jablonec nad Nisou, dle ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN 360410, ČSN 
736110 a to v prostorech popsaných níže a místně příslušných komunikacích .  
 
Obec      statutární město Jablonec nad Nisou  
Kraj       Liberecký 
Okres      Jablonec nad Nisou 
Název komunikací a prostorů v obci   viz pasport komunikací města k 12/2020 
Třídy komunikací a prostorů   viz výpis komunikací a prostor k 12/2020    
 
Členění místních komunikací podle struktury osídlení , dopravního významu a vazby na 
komunikace ve volné krajině je provedeno dle ČSN EN 73 6110 -  viz popis komunikací a 
prostorů v pasportu komunikací města.  
Některé údaje a určení tříd dopravního významu neodpovídají danému významu ( změna 
vedení průjezdních komunikací na základě obnovy dopravní infrastruktury). Tyto prostory jsou 
upraveny a zatříděny tak, aby splňovaly veškeré podmínky výše citované normy .  
Údaje o pozemních komunikacích byli porovnávány s daty pasportu komunikací, dále 
jmenného výpisu komunikací a prostor města a plánu zimní údržby města pro rok 2019/2020 
poskytnutých zadavatelem. 
Pro ověření parametrů funkčních tříd na průjezdních komunikacích dle ČSN EN 73 6110 byla 
použita data posledního sčítání intenzity silniční dopravy v roce 2016 na základě jednotlivých 
sčítacích úseků vektorové mapy dopravních cest ČR.   
 
Zjištěné údaje k datu 31. 03.2021 
1. Na správním území města se nachází 1.166 komunikací a prostorů z toho je 370 komunikací 

pojmenováno. 
 
2. Druhy – typy – rozdělení komunikací: 
 Na území města se nacházejí silnice I. třídy, které jsou ve vlastnictví státu , jejich správcem 

je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Silnice II. a III. třídy v katastru Jablonce nad Nisou jsou 
ve vlastnictví a správě Krajské správy silnic Libereckého kraje ( KSSLK). Ostatní komunikace 
jsou ve vlastnictví města.  

 
Přehled rozdělení komunikací – prostorů (ČSN EN 73 6110) 
 
Sběrné průtahové komunikace s funkční třídou B2 / ČSN CEN/TR 13201-1 
 
Státní silnice – komunikace – prostory: 

 Silnice I/14 – Celkem na tomto průtahu je zatříděno 19 komunikací - prostorů. 
 Silnice I/64 – Celkem na tomto průtahu je zatříděno 10 komunikací - prostorů. 
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Krajské silnice – komunikace – prostory: 
 Silnice II/287 – Celkem na tomto průtahu je zatříděno 5 komunikací - prostorů. 
 Silnice III/29029 – Celkem na tomto průtahu je zatříděno 13 komunikací - prostorů. 
 Silnice III/29024 – Celkem na tomto průtahu je zatříděno 10 komunikací - prostorů. 
 Silnice III/28733 – Celkem na tomto průtahu jsou zatříděny 3 komunikace - prostory. 
 Silnice III/28717 – Celkem na tomto průtahu je zatříděno 6 komunikací - prostorů.  
 Silnice III/2879 – Celkem na tomto průtahu je zatříděno 6 komunikací - prostorů. 
 Silnice III/2878 – Celkem na tomto průtahu je zatříděno 8 komunikací - prostorů. 

 
Obslužné komunikace s funkční třídou C / ČSN CEN/TR 13201-1 
 
Městské silnice – komunikace – prostory:  

 Místní komunikace I. třídy A – Celkem na tomto průtahu je zatříděno 22 komunikací - 
prostorů. 

 Místní komunikace II. třídy B – Celkem v těchto komunikacích je zatříděno 53 prostorů. 
 Místní komunikace III. třídy C – Celkem v těchto komunikacích je zatříděno 563 

prostorů. 
 

Účelové komunikace s funkční třídou D / ČSN CEN/TR 13201-1  
 
Městské silnice – komunikace – prostory: 

 Místní účelové komunikace IV. třídy D  – Celkem v těchto komunikacích je zatříděno 
445 prostorů. 

 
  V uvedených komunikacích a prostorech na území města se nachází: 

 352 křižovatek 
 101 přechodů pro chodce  
 416 chodníků – prostorů pro pěší, včetně obytných zón 
 9 železničních přejezdů 
 7 cyklostezek   

 
Zatřídění komunikace je provedeno dle místního šetření  v měsících leden-únor 2021. 
Stanovení parametrů a požadavků osvětlení pro jednotlivé části komunikací je provedeno 
dle ČSN CEN/TR 13201-1 (výběr tříd osvětlení) a  ČSN EN 13201-2 (požadavky na osvětlení) viz 
jmenný a číselný výpis komunikací a jejich prostorů. 
 
Data a údaje o jednotlivých světelně technických parametrech v komunikacích města jsou 
průběžně aktualizovány. Evidence je prováděna pouze elektronicky v softwaru T-MAPY. 
   

 
 

 Vypracoval Jiří Tesař 17.05.2021   
                                                                                                          


