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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. 4  
Vymezení technicko architektonického 
minimálního standardu používaných prvků, 
dílů částí, součástí a materiálu v soustavě VO 
města Jablonce nad Nisou ve stanovených 
zónách. 
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VYMEZENÍ TECHNICKO ARCHITEKTONICKÉHO MINIMÁLNÍHO 
STANDARDU POUŽÍVANÝCH PRVKŮ, DÍLŮ ČÁSTÍ, SOUČÁSTÍ A 
MATERIÁLU V SOUSTAVĚ VO MĚSTA JABLONCE NAD NISOU 
VE STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝCH ZÓNÁCH MĚSTA. 
 

Úvod 
 
Tento dokument zpracovaný pro město Jablonec nad Nisou a správce VO města za účelem 
zajištění činností souvisejících s veřejným osvětlením. Představuje hlavní soubor technicko 
architektonických pravidel města (s respektováním požadavků zákonů a norem), jimiž se řídí 
rekonstrukce, obnova, modernizace a výstavba VO ve městě Jablonec nad Nisou.  
 
Zahrnuje také specifické požadavky odborníků, např. jaký vliv má mít VO na celkový obraz 
města (středně dobé vize architektů, památkářů atd.). Veřejné osvětlení není jen funkční 
zařízení, ale protože je viditelné i ve dne, působí jako architektonický prvek prostředí města.  
 
Design a umístění zařízení a vybavení pro silniční osvětlení může způsobit velký rozdíl ve 
vzhledu silnice a prostředí kolem silnice ve dne i v noci. To platí nejen pro uživatele silnice, ale 
i pro pozorovatele sledujícího zařízení z určité vzdálenosti od silnice. 
 
Při výběru a stanovení minimálního technicko urbanistického minima jednotlivých prvků 
soustavy VO města byli posuzované následující parametry jednotlivých technologických 
postupů a požadavků zejména na zajištění BESIP, urbanistické skladby jednotlivých částí 
města, včetně enviromentálních požadavků na rušivý vliv venkovního osvětlení. 
 
1. Stanovení minimálního technického standardu pro osvětlovací tělesa a náhradní teplotu 

chromatičnosti Tc z důvodu zajištění BESIP. Rozdělení prostoru je provedeno pro tři 
základní parametry a požadavky na osvětlovaný prostor v závislostech na intenzitě dopravy 
a ostatních uživatelů dopravního prostoru.  

 
a) Veřejné prostory pro pěší uživatele a komunikace s nízkou intenzitou motorové 

dopravy. Společným rysem těchto komunikací je výskyt převážně pěších uživatelů. 
Intenzita motorové dopravy je nízká. Ve městě Je to prostor zóny 1 a zóny 2, obytné 
soubory, zástavba rodinných domů a společenské a odpočinkové prostory v ostatních 
zónách města. Do této skupiny lze zařadit třídy osvětlenosti P a C a světelné zdroje 
s náhradní teplotou chromatičnosti Tc od ≤ 2000 až ≤ 2700 K.  

 
b) Komunikace se střední intenzitou motorové dopravy. Společným rysem těchto 

komunikací je smíšená doprava s výskytem cyklistů a pěších uživatelů, tak motorové 
dopravy. Tyto komunikace jsou většinou zatříděny do třídy C4 a C5 + třídy M4 a M5. 
Do této skupiny jsou také zařazené průtahové sběrné komunikace, křižovatky a 
průmyslové oblasti. Pro tyto prostory jsou doporučené světelné zdroje s náhradní 
teplotou chromatičnosti Tc od ≤ 2000 až ≤ 4000 K. 
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c) Komunikace s vysokou intenzitou motorové dopravy. Společným rysem těchto 
komunikací je minimální až nulový výskyt pěších uživatelů. Patří sem výhradně 
komunikace zatříděné do tříd osvětlenosti M3 a výše dále C3 a výše. Pro tyto prostory 
jsou doporučené světelné zdroje s náhradní teplotou chromatičnosti Tc od ≤ 3000 až ≤ 
4000 K. 

 
Odůvodnění. 
Pozorovatel (uživatel) v prostředí kategorie komunikací č. 1 a č. 2 je nejvíce subjektivně 
spokojen s barvou světla s nízkou teplotou chromatičnosti. Světlo této barvy vyvolává v 
pozorovateli subjektivní pocit klidu a bezpečí. Vyšší teplota chromatičnosti na druhou stranu 
zvyšuje u uživatelů takto osvětleného prostoru zlepšenou orientaci, postřeh a soustředění. Z 
pohledu subjektivní spokojenosti pozorovatele (uživatele) ale není tolik ceněna náhradní 
teplota chromatičnosti Tc která se pohybuje pod 1800 K bez modré složky světla (nižší 
rozlišitelnost barevného spektra RGB, barvy jsou spíše s nádechem odstínu šedé). Pro 
osvětlování nebezpečných míst, kde účastníkovi silničního provozu (především pěšímu) hrozí 
zvýšená míra rizika (např. přechody pro chodce nebo křižovatky), je vhodné takové místo 
zvýraznit vyšší teplotou chromatičnosti, vyšší hladinou osvětlenosti, popř. kombinací obou 
navrhovaných úprav. Veřejné osvětlení těchto oblastí má v prvé řadě za úkol zvýšit kontrast 
jednotlivých prostor a tím upozornit uživatele osvětlované komunikace na přítomnost 
zvýšeného nebezpečí.  
 
2. Posouzení a výběr prvků soustavy VO dle denního vzhledu byl proveden dle těchto 

parametrů: 
a) Výběr a volba nosného zařízení, např. stožáry s rameny nebo bez nich, závěsné dráty 

nebo přímá montáž na budovy. 
b) Stanovení a výběr dizajnu a barvy stožárů osvětlení. 
c) Stanovení rozměrů a výšek stožárů osvětlení nebo jiných závěsných prvků v poměru k 

výšce přilehlé budovy, stromům a jiným nápadným objektům v zorném poli 
pozorovatele.  

d) Stanovení prostorového umístění sloupů osvětlení vzhledem k pohledům scénické 
hodnoty 

e) Výběr dizajnu, stanovení rozměrového požadavku na délku a sklon ramen (výložníků) 
stožárů (sloupů) VO. 

f) Stanovení maximální sklonu svítidel na vodorovnou rovinu dle prostoru.  
g) Výběr a volba svítidel dle dizajnu 

 
3. Stanovení a určení enviromentálních požadavků na rušivý vliv venkovního osvětlení 

města Jablonce nad Nisou, zejména vlivů na místní obyvatele, řidiče, vzhled města, faunu a 
floru. Stanovené limity rušivého světla jsou určené a dané technickou ČSN EN 12464-2. Pro 
ochranu a zlepšení nočního prostředí je nutné při projektování, rekonstrukci a obnově VO 
dodržovat stanovené hodnoty rušivého světla (známé také jako světelné znečištění), které 
může představovat fyziologické a ekologické problémy pro dané prostředí a osoby v něm 
trvale žijící. Za tímto účelem norma striktně stanoví čtyři zóny životního prostředí a pro 
každou z nich definuje různé hladiny rušivého světla, jak je uvedeno v tabulce 1 níže. 
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Tabulka 1: Zóny životního prostředí 

E1 představuje skutečně tmavé oblasti jako národní parky a chráněná území. 

E2 představuje málo světlé oblasti jako průmyslové a obytné venkovské oblasti. 

E3 představuje středně světlé oblasti jako průmyslová a obytná předměstí. 

E4 představuje velmi světlé oblasti jako městská centra a obchodní zóny. 

Ev je největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech v luxech v hodnotách cd. 

I je svítivost každého zdroje světla v potenciálně rušivém směru. 

RUL je poměrná část světelného toku svítidla (svítidel) vyzařovaného nad horizont v jeho (jejich) 
pracovní poloze a umístění, udává se v %. 

Lb je největší průměrný jas fasády budovy v cd.m-2. 

Ls je největší průměrný jas znaků v cd.m-2. Znaky jsou určené pro světelné informační a reklamní 
panely, zvýrazňující pruhy lemů budov a prosklené fasády objektů. 

Tyto hodnoty v tabulce 1 platí dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb. Kde je doba nočního 

klidu definována jako období mezi 22:00 hodinou večerní a 6:00 hodinou ranní, pokud 

obec nemá obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak. 

 
Město Jablonec nad Nisou je rozděleno z enviromentálního hlediska do čtyř funkčních zón 
životního prostředí, které jsou charakterizovány a od sebe odlišeny historickou hodnotou, 
a způsobem využití prostoru. Dělí se na: 

 
1. Průjezdní a průtahové komunikace 

Jedná se o průjezdní, průtahové komunikace městem, tyto ulice, prostory jsou závislé na 
zvýšené intenzitě dopravy a ostatních účastníků dopravy, dále oblasti se zvýšenou 
kriminalitou atd. Tyto prostory, ulice je potřeba osvětlit na střední až vyšší hladiny 
osvětleností, vhodné je použití vyšších stožárů (do 10 m). Osvětlovací soustava zde plnit též 
funkci optického navádění, kdy hladina osvětleností, barva světla i rozmístění stožárů 
budou napomáhat k orientaci všech účastníků silničního provozu pohybujících se v 
dopravního prostoru za snížené viditelností. Barva světla Tc by se měla mírně lišit od 
komunikací oblasti 1 a 2, které do ní ústí, měla by být teplá až neutrální s maximální 
hodnotou do >4000 K. 
 

2. Průmyslové oblasti, parkovací odstavné plochy a ostatní prostory se zvýšeným rizikem 
dopravní nehodovosti.  
Do této oblasti patří území zastavěné průmyslovými objekty, déle se jedná se oblasti 
velkých parkovacích ploch autobusové nádraží, křižovatkové prostory a okolí škol. V této 
oblasti se doporučují svítidla s barvou světla Tc neutrální bílá s maximální hodnotou do 
>4000 K a výškou stožárů do 10 m. 
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3. Městská památková zóna Jablonce nad Nisou 
Tato oblast je definována opatřením obecné povahy vydané Krajský úřad Libereckého kraje, 
odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, vydané podle ustanovení § 29 odst. 
1 a § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle 
ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
ustanovení § 6a odst. 1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 
(dále jen „památkový zákon“). Tento prostor je rozdělen na dvě částí a to část 1 
charakterizovaná prostorem urbanistického celku centra města A, a část 2 
charakterizována širším urbanistickým celkem města B1, B2, C, D1, D2. Viz schéma 
urbanistických celků města a opatření obecné povahy čj.: KULK 52780/2014 ze dne 15 srpna 
2014.  

 
Tento prostor se vyznačuje zejména výskytem převážně pěších uživatelů a zástavbou 
historicky cenných objektů včetně významných kulturně společenských a odpočinkových 
prostor. V této oblasti se doporučují svítidla s barvou světla Tc teplé bílé s maximální 
hodnotou ≤ 3000 K. Doporučená výška stožárů není stanovena, na tuto oblast se vztahuje 
zákon o státní památkové péči, a proto se v této zóně musí řešit všechny změny s příslušným 
památkovým úřadem.     

 
4. Rezidenční oblasti 

Rezidenční oblasti tvoří oblasti pro trvalé bydlení, patří sem i komunikace pouze pro pěší a 
cyklostezky. V této oblasti jsou doporučeny uliční svítidla, pro parky parková svítidla. K 
osvětlení většinou postačí nízké až střední stožáry do výšky 8 m. Jelikož se jedná o převážně 
obydlené oblasti a světlo z veřejného osvětlení proniká okny až do domů obyvatel města. 
V této oblasti se doporučují svítidla s barvou světla Tc teplé bílé s maximální hodnotou ≤ 
2700 K.  

 
Nové osvětlení musí vycházet ze stávajícího geometrického uspořádání a výškové úrovně 
jednotlivých SM. Zvýšení počtu SM je nežádoucí. V případě možností je zájmem vlastníka 
VO celkově snížit počet svítidel a stožárů ve městě.  
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Stanovené zóny životního prostředí města Jablonce nad Nisou pro oblast venkovního 
osvětlení jsou uvedené v tabulce 2 níže. 
 

Zóny 
Rezidenční 

oblasti 
Památková zóna 

Průjezdní 
průtahové  

komunikace 

Průmyslová 
oblasti, parkovací 
odstavné plochy a 
ostatní prostory 

Zóna životního 
prostředí 

E2 E4 E3 E3 

Podíl horního 
svět. toku svítidel 

(ULR) v % 
0 % 25 % 0 % 0 % 

Tab. 2: Zóny životního prostředí města Jablonce nad Nisou 

      
Správní území města je rozděleno do 12 zón, které vychází z historického vývoje, společných 
architektonických znaků a funkčního využití daného území. Výběr jednotlivých typů osvětlení 
je orientační a vychází z typů svítidel, stožárů a výložníků již umístěných v jednotlivých zónách 
města.  

 

Rozdělení území na zóny dle významu a hranic působnosti osadních výborů a základní 

sídelních jednotek města 

 

ZÓNA 1 HISTORICKÉ CENTRUM URBANISTICKÝ CELEK MĚSTA A  

ZÓNA 2 ŠIRŠÍ CENTRUM URBANISTICKÉ CELKY MĚSTA B1, B2, C, D1, D2 

ZÓNA 3 V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU CENTRUM 

ZÓNA 4 V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU KOKONÍN  

ZÓNA 5 V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU MŠENO NAD NISOU 

ZÓNA 6 V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU NOVOVESKÁ  

ZÓNA 7 V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU PROSEČ NAD NISOU  

ZÓNA 8 V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU RÝNOVICE A LUKÁŠOV 

ZÓNA 9 V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU ŠUMAVA A JABLONECKÉ PASEKY 

ZÓNA 10 V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU VRKOSLAVICE A DOLINA  

ZÓNA 11 V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU ŽIŽKŮV VRCH 

ZÓNA 12 OBLASTI PRŮJEZDNÝCH PRŮTAHOVÝCH A SLEDOVANÝCH KOMUNIKACE MĚSTEM 
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Hranice osadních výborů města Jablonec nad Nisou rozdělení do zón 1 až 11 veřejného osvětlení  

 

Zóna 12 oblasti průtahových a sledovaných komunikací městem Jablonec nad Nisou  

 
ZÓNA 12 

ZÓNA 1,2,3 

ZÓNA 4 

ZÓNA 5 

ZÓNA 6 

ZÓNA 7 

ZÓNA 8 

ZÓNA 9 

ZÓNA 10 

ZÓNA 11 
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Popis a parametry pozemních komunikací v jednotlivých zónách 
 

Celé město bylo rozdělené na typické geometrické moduly osvětlovací soustavy, podle 
kterých budou prováděny vzorové světelně technické výpočty pro novou i stávající osvětlovací 
soustavu s přesným určením svítidla (typ svítidla, optika, počet LED, budící proud čipu, příkon 
svítidla). 

Geometrické moduly osvětlovacích soustav jednotlivých zón se od sebe liší šířkou vozovky, 
umístěním chodníku nebo parkovacího pruhu. Provedením světelně technických výpočtů 
stávající osvětlovací soustavy budou ověřeny průměrné rozteče mezi stožáry, výšky umístění 
svítidel a odsazení svítidel od vozovky. Pro světelně technický výpočet nové osvětlovací 
soustavy budou stanoveny optimální, výšky umístění světelných bodu a odsazení svítidel od 
vozovky, včetně výkonových řad osvětlovacích těles a jejich volitelných optik. 
 

Pro město Jablonec nad Nisou bylo stanoveno celkem 12 geometrických modulů zón.  

 
Moduly zóny 1 až 2 jsou navržena dekorační parková svítidla, u kterých je světelný tok 
směrován jak na vozovku, tak i do stran pro osvětlení okolních vertikálních ploch, a pro lepší 
vnímaní okolního prostředí, náhradní teplota chromatičnosti Tc nesmí přesáhnout hodnotu 
3000 K. Pro sledované a průtahové komunikace s jednostrannou nebo oboustrannou párovou 
a podélně posunutou soustavou VO jsou navržena technická svítidla, u kterých je světelný tok 
směrován na vozovku a přilehlé chodníky náhradní teplota chromatičnosti Tc nesmí 
přesáhnout hodnotu 3000 K. Výběr konstrukčních prvků a osvětlovacích těles pro zónu 1 

podléhá schválení architekta města a památkové správy.    
 

Moduly zón 3 až 11 jsou rozdělené do tří oblastí požadavků na osvětlení prostoru 
Pro oblasti osvětlení místních pozemních komunikací v obytných zónách s jednostrannou 

osvětlovací soustavou jsou navržena svítidla TECEO GEN 1 a 2, ISLA LED, YOA a ATHOS výrobce 
Schréder, dále svítidla EVELUX výrobce Trevos. Ve světelně technických výpočtech jsou 
použitá svítidla, u kterých je světelný tok směrován na vozovku a přilehlé chodníky, náhradní 
teplota chromatičnosti Tc bude v rozmezí 2700 K až 3000 K.  

Pro oblasti sledovaných a průtahových komunikací s jednostrannou nebo oboustrannou 
párovou a podélně posunutou soustavou VO jsou navržena technická svítidla TECEO GEN 1 a 
2, u kterých je světelný tok směrován na vozovku a přilehlé chodníky náhradní teplota 
chromatičnosti Tc bude v rozsahu 3000 K a nesmí přesáhnout hodnotu 4000 K. 

Pro oblasti osvětlení parků a cyklostezek byla použita parková svítidla ISLA LED, YOA, u 
kterých je světelný tok směrován jak na vozovku, tak i do stran pro osvětlení okolních 
vertikálních ploch, a pro lepší vnímaní okolního prostředí, náhradní teplota chromatičnosti Tc 
nesmí přesáhnout hodnotu 3000 K.  

 
Moduly zóny 12 jsou charakterizována nebezpečnými prostory jako jsou křižovatkové 
prostory a přechody pro chodce. Pro tyto prostory jsou navržena technická svítidla TECEO GEN 
1 a 2, dále speciální přechodová asymetrická svítidla AMPERA MIDI ZEBRA, u kterých je 
světelný tok směrován na vozovku, přilehlé chodníky a přidružené prostory. Náhradní teplota 
chromatičnosti Tc bude v rozsahu 3000 K a nesmí přesáhnout hodnotu 4000 K. 
 
Každému modulu-zóně osvětlovací soustavy jsou přiřazený jednotlivé komunikace s 
odpovídající třídou osvětlení (viz příloha číslo 1). 
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TECHNICKÉ PARAMETRY ZÓNA 1-HISTORICKÉ CENTRUM URBANISTICKÝ CELEK 
MĚSTA (A) 
 

Typ svítidla 
stožáru 

výložníku 

Barva svítidla a 
stožáru 

Výška 
stožáru 

Úroveň jasů 
náhradní teplota 
chromatičnosti Tc 

Charakter osvětlení  
zóna životního prostředí E 4 

dekorační 
historické nízké 

Dle požadavku 
architekta a 
památkové 

správy   

4 až 6 
m 

vysoké až střední 
2000 K až 3000 K 

  

dekorační 
historické 

vysoké 

Dle požadavku 
architekta a 
památkové 

správy   

6 až 8 
m 

vysoké až střední 
2000 K až 3000 K 

 

Příklad + popis 
V zeleně vyznačených částech MZP Jablonec nad Nisou požaduje památková správa v případě 
výměny VO osadit nové historizující provedení. Například výrobce Pechlát nebo ARTMETAL 
sp.j. Možnost jiného řešení se nevylučuje.  
 
Před výběrem konstrukčních prvků a svítidel je nutné zpracovat pohledové studie pro denní 
a noční dobu daného prostoru. Schválení vybraného svítidla a konstrukčních prvků podléhá 
schválení městského architekta a památkové správy.    
 

              
 

         
          Původní osvětlení                                                                             Stávající osvětlení na hrázi přehrady 
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TECHNICKÉ PARAMETRY ZÓNA 2–ŠIRŠÍ CENTRUM URBANISTICKÉ CELKY MĚSTA 
(B1, B2, C, D1, D2) 

Typ svítidla 
stožáru 

výložníku 

Barva svítidla a 
stožáru 

Výška 
stožáru 

Úroveň jasů 
náhradní teplota 
chromatičnosti Tc 

Charakter osvětlení  
zóna životního prostředí E 3 

Třístupňové, 
zinkované, 
hliníkové 
kuželové, 
přírubové 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

4 až 6 
m 

vysoké až střední 
2000 K až 3000 K 

  

Třístupňové, 
zinkované, 
hliníkové 
kuželové, 
přírubové 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

6 až 8 
m 

vysoké až střední 
2000 K až 3000 K 

 

Příklad + popis 
Svítidla silniční 

   
 TECEO GEN 2             EVELUX 
 
Parková svítidla 

  
 
ISLA LED      YOA LED 
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Ocelové žárově zinkované stožáry a výložníky do 6 m 

 
 
Ocelové žárově zinkované stožáry a obloukové výložníky G do 9 m 
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Hliníkové dekorativní přírubové a vetknuté (DZ) stožáry do 6 m  

 
 
Hliníkové silniční přírubové a vetknuté (DZ) stožáry do 10 m  

 
Povrchová úprava hliníkových stožárů eloxováním  
Odstín C-35, C-35 W (černá), CI-63, CI-63 W (šedá), CI-78, CI-78 W (antracit)   
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TECHNICKÉ PARAMETRY ZÓNA 3–V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU CENTRUM 
MIMO CELKŮ (B1, B2, C, D1, D2) 
 

 

Příklad + popis 
Svítidla silniční 

   
 TECEO GEN 2             EVELUX 
 
Parková svítidla 

  
 
ISLA LED      YOA LED 

Typ svítidla 
stožáru 

výložníku 

Barva svítidla a 
stožáru 

Výška 
stožáru 

Úroveň jasů 
náhradní teplota 
chromatičnosti Tc 

Charakter osvětlení  
zóna životního prostředí E 3–E 2 

Třístupňové, 
zinkované, 
hliníkové 
kuželové, 
přírubové 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

4 až 6 
m 

nízká až střední 
2700 K  

  

Třístupňové, 
zinkované, 
hliníkové 
kuželové, 
přírubové 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

6 až 9 
m 

nízká až střední 
2700 K  
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Ocelové žárově zinkované stožáry a výložníky do 6 m 

 
 
Ocelové žárově zinkované stožáry a obloukové výložníky G do 9 m 

 
 



Příloha číslo 4 Standardů veřejného osvětlení města Jablonce nad Nisou      
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
ZÁVAZNÉ MĚSTSKÉ STANDARDY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONCE NAD NISOU PRO ROKY 2021–2031 

Stránka 15 z 43 

Hliníkové dekorativní přírubové a vetknuté (DZ) stožáry do 6 m  

 
 
Hliníkové silniční přírubové a vetknuté (DZ) stožáry do 10 m  

 
Povrchová úprava hliníkových stožárů eloxováním  
Odstín C-35, C-35 W (černá), CI-63, CI-63 W (šedá), CI-78, CI-78 W (antracit)   
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TECHNICKÉ PARAMETRY ZÓNA 4–V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU KOKONÍN  
 

 

Příklad + popis 
Svítidla silniční 

   
 TECEO GEN 2             EVELUX 
 
Parková svítidla 

  
 
ISLA LED       
 

Typ svítidla 
stožáru 

výložníku 

Barva svítidla a 
stožáru 

Výška 
stožáru 

Úroveň jasů 
náhradní teplota 
chromatičnosti Tc 

Charakter osvětlení  
zóna životního prostředí E 2 

Třístupňové, 
zinkované  

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

4 až 6 
m 

nízká až střední 
2700 K  

  

Třístupňové, 
zinkované 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

6 až 9 
m 

nízká až střední 
2700 K  
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Ocelové žárově zinkované stožáry a výložníky do 6 m 

 
 
Ocelové žárově zinkované stožáry a obloukové výložníky G do 9 m 
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TECHNICKÉ PARAMETRY ZÓNA 5–V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU MŠENO 
NAD NISOU 
 

 

Příklad + popis 
Svítidla silniční 

   
 TECEO GEN 2             EVELUX 
 
Parková svítidla 

  
 
ISLA LED      YOA LED 

Typ svítidla 
stožáru 

výložníku 

Barva svítidla a 
stožáru 

Výška 
stožáru 

Úroveň jasů 
náhradní teplota 
chromatičnosti Tc 

Charakter osvětlení  
zóna životního prostředí E 3–E 2 

Třístupňové, 
zinkované, 
hliníkové 
kuželové, 
přírubové 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

4 až 6 
m 

nízká až střední 
2700 K až 3000 K 

  

Třístupňové, 
zinkované, 
hliníkové 
kuželové, 
přírubové 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

6 až 9 
m 

nízká až střední 
2700 K až 3000 K 
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Ocelové žárově zinkované stožáry a výložníky do 6 m 

 
 
Ocelové žárově zinkované stožáry a obloukové výložníky G do 9 m 
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Hliníkové dekorativní přírubové a vetknuté (DZ) stožáry do 6 m  

 
 
Hliníkové silniční přírubové a vetknuté (DZ) stožáry do 10 m  

 
Povrchová úprava hliníkových stožárů eloxováním  
Odstín C-35, C-35 W (černá), CI-63, CI-63 W (šedá), CI-78, CI-78 W (antracit)   
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TECHNICKÉ PARAMETRY ZÓNA 6–V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU 
NOVOVESKÁ 
 

 

Příklad + popis 
Svítidla silniční 

   
 TECEO GEN 2             EVELUX 
 
Parková svítidla 

  
 
ISLA LED       

Typ svítidla 
stožáru 

výložníku 

Barva svítidla a 
stožáru 

Výška 
stožáru 

Úroveň jasů 
náhradní teplota 
chromatičnosti Tc 

Charakter osvětlení  
zóna životního prostředí E 2 

Třístupňové, 
zinkované  

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

4 až 6 
m 

nízká až střední 
2700 K  

  

Třístupňové, 
zinkované 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

6 až 9 
m 

nízká až střední 
2700 K  
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Ocelové žárově zinkované stožáry a výložníky do 6 m 

 
 
Ocelové žárově zinkované stožáry a obloukové výložníky G do 9 m 
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TECHNICKÉ PARAMETRY ZÓNA 7–V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU PROSEČ 
NAD NISOU 
 

 

Příklad + popis 
Svítidla silniční 

   
 TECEO GEN 2             EVELUX 
 
Parková svítidla 

  
 
ISLA LED       

Typ svítidla 
stožáru 

výložníku 

Barva svítidla a 
stožáru 

Výška 
stožáru 

Úroveň jasů 
náhradní teplota 
chromatičnosti Tc 

Charakter osvětlení  
zóna životního prostředí E 2 

Třístupňové, 
zinkované  

Zinkované 
nebo tmavě 

šedá RAL 7021  

4 až 6 
m 

nízká až střední 
2700 K  

  

Třístupňové, 
zinkované 

Zinkované 
nebo tmavě 

šedá RAL 7021  

6 až 9 
m 

nízká až střední 
2700 K  
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Ocelové žárově zinkované stožáry a výložníky do 6 m 

 
 
Ocelové žárově zinkované stožáry a obloukové výložníky G do 9 m 
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TECHNICKÉ PARAMETRY ZÓNA 8–V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU RÝNOVICE 
A LUKÁŠOV 
 

 

Příklad + popis 
Svítidla silniční 

   
 TECEO GEN 2             EVELUX 
 
Parková svítidla 

  
 
ISLA LED       

Typ svítidla 
stožáru 

výložníku 

Barva svítidla a 
stožáru 

Výška 
stožáru 

Úroveň jasů 
náhradní teplota 
chromatičnosti Tc 

Charakter osvětlení  
zóna životního prostředí E 2-E 3 

Třístupňové, 
zinkované  

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

4 až 6 
m 

nízká až střední 
2700 K až 3000 K 

  

Třístupňové, 
zinkované 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

6 až 9 
m 

nízká až střední 
2700 K až 3000 K 
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Ocelové žárově zinkované stožáry a výložníky do 6 m 

 
 
Ocelové žárově zinkované stožáry a obloukové výložníky G do 9 m 
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TECHNICKÉ PARAMETRY ZÓNA 9–V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU ŠUMAVA A 
JABLONECKÉ PASEKY 
 

 

Příklad + popis 
Svítidla silniční 

   
 TECEO GEN 2             EVELUX 
 
Parková svítidla 

  
 
ISLA LED       

Typ svítidla 
stožáru 

výložníku 

Barva svítidla a 
stožáru 

Výška 
stožáru 

Úroveň jasů 
náhradní teplota 
chromatičnosti Tc 

Charakter osvětlení  
zóna životního prostředí E 2-E 3 

Třístupňové, 
zinkované  

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

4 až 6 
m 

nízká až střední 
2700 K až 3000 K 

  

Třístupňové, 
zinkované 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

6 až 9 
m 

nízká až střední 
2700 K až 3000 K 
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Ocelové žárově zinkované stožáry a výložníky do 6 m 

 
 
Ocelové žárově zinkované stožáry a obloukové výložníky G do 9 m 
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TECHNICKÉ PARAMETRY ZÓNA 10–V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU 
VRKOSLAVICE A DOLINA 
 

 

Příklad + popis 
Svítidla silniční 

   
 TECEO GEN 2             EVELUX 
 
Parková svítidla 

  
 
ISLA LED       

Typ svítidla 
stožáru 

výložníku 

Barva svítidla a 
stožáru 

Výška 
stožáru 

Úroveň jasů 
náhradní teplota 
chromatičnosti Tc 

Charakter osvětlení  
zóna životního prostředí E 2 

Třístupňové, 
zinkované  

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

4 až 6 
m 

nízká až střední 
2700 K  

  

Třístupňové, 
zinkované 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

6 až 9 
m 

nízká až střední 
2700 K  
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Ocelové žárově zinkované stožáry a výložníky do 6 m 

 
 
Ocelové žárově zinkované stožáry a obloukové výložníky G do 9 m 
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TECHNICKÉ PARAMETRY ZÓNA 11–V ROZSAHU OSADNÍHO VÝBORU ŽIŽKŮV 
VRCH 
 

 

Příklad + popis 
Svítidla silniční 

   
 TECEO GEN 2             EVELUX 
 
Parková svítidla 

  
 
ISLA LED       

Typ svítidla 
stožáru 

výložníku 

Barva svítidla a 
stožáru 

Výška 
stožáru 

Úroveň jasů 
náhradní teplota 
chromatičnosti Tc 

Charakter osvětlení  
zóna životního prostředí E 2-E 3 

Třístupňové, 
zinkované  

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

4 až 6 
m 

nízká až střední 
2700 K až 3000 K 

  

Třístupňové, 
zinkované 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

6 až 9 
m 

nízká až střední 
2700 K až 3000 K 
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Ocelové žárově zinkované stožáry a výložníky do 6 m 

 
 
Ocelové žárově zinkované stožáry a obloukové výložníky G do 9 m 
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TECHNICKÉ PARAMETRY ZÓNA 12 OBLASTI PRŮJEZDNÝCH PRŮTAHOVÝCH A 
SLEDOVANÝCH KOMUNIKACE MĚSTEM 
Platí pro komunikace I. tříd ve vlastnictví ŘSD, II. a III. tříd ve vlastnictví libereckého kraje, 
včetně sledovaných místních komunikací 1 tříd se silničním zatřídění (a), včetně chodníků. 
 
 

 
Platí pro křižovatkové prostory komunikací I. tříd ve vlastnictví ŘSD, II. a III. tříd ve vlastnictví 
libereckého kraje, včetně sledovaných místních komunikací 1 tříd se silničním zatřídění (a), 
včetně chodníků a přechodů pro chodce. 
 
 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

Typ svítidla 
stožáru 

výložníku 

Barva svítidla a 
stožáru 

Výška 
stožáru 

Úroveň jasů 
náhradní teplota 
chromatičnosti Tc 

Charakter osvětlení  
zóna životního prostředí E 3 

Třístupňové, 
zinkované, 
hliníkové 
kuželové, 
přírubové 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

4 až 6 
m 

střední 3000 K 

  

Třístupňové, 
zinkované, 
hliníkové 
kuželové, 
přírubové 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

6 až 9 
m 

střední 3000 K 

Typ svítidla 
stožáru 

výložníku 

Barva svítidla a 
stožáru 

Výška 
stožáru 

Úroveň jasů 
náhradní teplota 
chromatičnosti Tc 

Charakter osvětlení  
zóna životního prostředí E 4 

Třístupňové, 
zinkované, 
hliníkové 
kuželové, 
přírubové 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

6 m neutrální 4000 K 

 

Třístupňové, 
zinkované, 
hliníkové 
kuželové, 
přírubové 

Zinkované 
nebo Dle 

požadavku 
architekta 

6 až 9 
m 

neutrální 4000 K 
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Příklad + popis 
Svítidla silniční 

   
 TECEO GEN 2             EVELUX 
 
Přechodová asymetrická svítidla 
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Ocelové žárově zinkované přechodové stožáry a výložníky h 6 m 

 
Ocelové žárově zinkované stožáry a obloukové výložníky G do 9 m 
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Hliníkové dekorativní přírubové stožáry do 10 m – platí pro vybrané 
komunikace:  
 
Ul. Palackého od Horního náměstí po Jablonex, Horní náměstí, ul. Hasičská, ul. Generála 
Mrázka, ul. Liberecká od pošty po ul. Budovatelů, ul. Budovatelů po OK Pražská, Anenské 
náměstí, ul. Poštovní, 5. května mezi OK, ul. Mostecká, ul. Podhorská od ul. Smetanova po 
náměstí Boženy Němcové, ul. Smetanova po ul. Hasičská  
 
Hliníkové silniční přírubové a vetknuté (DZ) stožáry do 10 m  

 
Povrchová úprava hliníkových stožárů eloxováním  
Odstín C-35, C-35 W (černá), CI-63, CI-63 W (šedá), CI-78, CI-78 W (antracit)   
Podrobné popisy doporučené technologie jsou uvedeny v katalogových listech svítidel, 

včetně žárově zinkovaných stožárů a hliníkových stožárů přílohy 4.1.   

Jsou-li v této dokumentaci uvedeny konkrétní obchodní názvy či označení výrobků, popř. jiná 

označení, která by mohla vést ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo výrobků 

ve veřejné zakázce. Vlastník uvádí, že se jedná pouze o vymezení požadovaného 

minimálního technického a architektonického standardu prvků soustav VO a vlastník 

umožňuje navrhnout i jiné prvky soustavy VO, které budou mít lepší technické a kvalitativní 

vlastnosti. Zpracovatel PD, dodavatel stavby však musí na tuto skutečnost upozornit 

vlastníka VO a správce VO, popsat jiné řešení a prokázat vymezením technických parametrů 

řešení, které použil, že jím navržené výrobky či materiály jsou technicky a kvalitativně 

srovnatelné nebo lepší.  

V případě změny tvaru a architektonického vzhledu nosných prvků VO je nutné nechat 

schválit tyto změny architektem města. Pro zónu 1 a 2 i památkovou správou města.  
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Určení pravidel pro využití stožárů VO (z pohledu reklamy a dekorativní 
výzdoby) 
Stožáry VO lze použít pro instalaci dalších doplňků (značky, kamery, rozhlas, koše, květináče, 
reklamní nosiče, vánoční výzdoba aj.), a proto je již při výstavbě nutno řešit i statiku a zatížení 
nových stožárů. Všechny doplňkové prvky by měly být na celém území města jednotného 
vzhledu. Dekorační prvky se zejména doporučují v centru města zóna 1 a 2 (květináče), na 
hlavních průjezdních komunikacích ostatních zón (reklamní nosiče, vánoční výzdoba). 
 

Reklamní nosiče 
Na stožáry veřejného osvětlení („SVO“) jsou umisťovány pouze typizované reklamní nosiče 
(dále jen zařízení). Typ zařízení, jejich počet a případné kombinace typů při umístění na stožáry 
veřejného osvětlení určuje správce a majitel VO. 
Požadavky na zařízení: 

 max. velikost 0,6 m2  
 nekorozivní materiál 
 hmotnost instalovaného prvku nepřesáhne 5 kg 
 zařízení bude upevněno ke stožáru pomocí 2 objímek tak, aby se střed zařízení kryl s 

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

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

 

Zařízení nesmí být instalováno na stožáry: 

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

 osazených dopravní značkou nebo dopravním zařízením, 
 do blízkosti dopravního značení, min. 10 m před a 10 m za dopravním značením 
 umístěných na přechodech pro chodce a min. 20 m před a 20 m za přechodem, 
 na průtah městem – silnice I/65, I/14 a na křižovatkové prostory které ji protínají do 

vzdálenosti min. 50 m 
Rozhodující pro instalaci zařízení je vždy stanovisko DI Policie ČR a příslušného odboru 

dopravy Magistrátu města Jablonce nad Nisou, které rozhodují podle konkrétní dopravní 
situace. Kopie tohoto souhlasu bude předáno technickému odboru MMJBC – veřejné osvětlení 
a to nejpozději 3 pracovní dny před instalací zařízení. 

Zařízení ani jeho grafické provedení nesmí být zaměnitelné s dopravními značkami. Pro 
výrobu grafiky nesmí být použity reflexní materiály nebo transparentní barvy (tzv. „svítivé“). 
Montáže všech zařízení na stožáry veřejného osvětlení a demontáže zařízení ze stožárů 

veřejného osvětlení zajišťuje výhradně správce VO nebo jím určená firma. Správce či majitel 
VO má právo odmítnout instalaci zařízení, pokud je obsah reklamy (informace) v rozporu se 
zákonem o reklamě v platném znění nebo reklamním kodexem. Budoucí nájemce má možnost 
rezervace stožárů, která slouží pro dočasné „zablokování“ stožárů po dobu vyřizování 
legislativy, resp. výroby reklamy.  
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O poloze umístění zařízení na stožáru veřejného osvětlení rozhoduje správce nebo majitel 
VO. Především z důvodů dodržení bezpečnostních a statických podmínek si majitel vyhrazuje 
právo odmítnout instalaci (resp. provést montáž) reklamního zařízení, které by jinak 
vyhovovalo výše uvedeným technickým podmínkám. 

 

Vánoční výzdoba 
V současné době je vhodné přejít na vánoční výzdobu s LED zdroji. Při případné výměně 
vánoční výzdoby by byla k zamyšlení varianta jejího pronájmu. Výhodou pronájmu je možnost 
mít každé Vánoce jinou výzdobu. Každá instalace vánoční výzdoby bude provedena jednotně. 
 
Způsob připevnění dekorů 

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

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

Montáž vánočního prvku se provádí tak, aby byl jeho spodní okraj ve výšce minimálně3,5 
m. 
Typy stožárů a velikosti dekorů: 
 
Stožáry do 6 m 

Na stožáry o výšce do 6 m je možno montovat vánoční prvky do plochy max. 0,7 m2 (HL, 
Sadové, kuželové a dekorativní stožáry) 
 
Stožáry nad 6 m, lanové převěsy 

Na stožáry o výšce nad 6 m a lanové převěsy je možno montovat vánoční prvky i o celkové 
ploše větší než 0,7 m2, při větších rozměrech je nutno posoudit technický stav a typ stožáru. 
 
Elektrické připojení vánočních dekorů k rozvodům VO 

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

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

 

Veřejné osvětlení a SMART CITY (telemanagement) 
 

Pojem „Koncept Smart City“ je ve své podstatě velmi obecný. Hlavní vizí tohoto moderního 
urbanistického konceptu je maximální využít moderních informačních technologií a navrhnout 
řešení pro město Jablonec nad Nisou tak, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými 
odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov atd.) s ohledem na 
energetickou náročnost a kvalitu života občanů v daném městě. Tato část má za úkol stanovit 
základní pravidla a principy pro návrh a užití chytrých technologií pro Jablonec nad Nisou a 
musí být platná pro všechny složky, správce a uživatele městské infrastruktury. 
 
Na základě existujících Smart City projektů lze vyvodit následující důležité myšlenky a 

závěry: 

 Smart city je sice hodně skloňovaný pojem, avšak dnes není hlavním cílem nalezení 
konkrétního technické řešení, spíše se jedná o strategické plány, vize budoucnosti či 
představy. Je tedy třeba rozlišovat projekty, které jsou ve stavu konceptu a projekty, které 
jsou v současnosti v provozu. 

 U projektů ve stavu konceptu je nutné být opatrnější při posuzování jejich 
realizovatelnosti. U projektů ve stavu provozu je zase nutné dbát opatrnosti při 
posuzování komerčních projektů, zda vůbec spadají do kategorie Smart Cities. 

 
Obecně můžeme projekty Smartcity rozdělit do následujících kategorií: 

 budovy – řízení budov, energetická spotřeba apod. 
 energetika a služby – obnovitelné zdroje, hospodaření s vodou, energetické sítě, 

elektromobilita apod. 
 mobilita – řízení dopravy, MHD, různé druhy dopravy, vyhledávač spojení, preference, 

organizace dopravy, bikesharing, parkování, carsharing apod. 
 odpadové hospodářství – detekce, formy třídění, využívaní energie a podobných 

materiálů  
 informační a telekomunikační systémy – podpora pro infrastrukturu, monitorovací 

systémy, elektronické platební systémy, detekce environmentálních parametrů apod. 
 veřejné osvětlení – páteřní systém pro umístění technologií a zajištění jejich napájení, 

jedná se o nejhustší veřejně přístupnou technologickou síť, řízení veřejného osvětlení 
 

Provázání s veřejnou hromadnou dopravou 

Relevantní projekty zaměřené na veřejnou hromadnou dopravu (dále jen VHD) by mohli být 
rozčleněny do těchto klíčových bodů: 
 Možnosti koncepčních i technických řešení vyhledávačů spojení (aplikace pro web, 

smartphone.) Tato oblast propojuje všechny druhy dopravy v zájmovém území jako je 
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například VHD, parkování, sharing, rezervace parkování a další služby týkající se městské 
mobility. V případě sharingu se pak zaměřuje na vztah sharingu a mobilní aplikace. 

 Možnosti monitoringu obsazenosti vozidel MHD nebo monitoringem pohybu cestujících 
ve městě, a to zejména ve vztahu k vozidlům MHD zpřesňuje predikci veřejné dopravy. 
Predikovanými parametry jsou v tomto ohledu pak zejména celková doba jízdy 
požadované trasy cestujícího a dále doba zdržení na požadované trase v důsledku 
aktuálního dopravního stavu na trase. 

 Zlepšením možností cestování pro osoby s tělesným zdravotním postižením 
prostřednictvím moderních metod a aplikací.  

 Využití dalších systémů pro přesné informace jako jsou kamerové systémy, inteligentní 
zastávky, preference a další systémy, patřící do dopravní telematiky. 

 Využití mobilní aplikace (využívající technologie chytrých telefonů a získávající dat o 
parkování prostřednictvím dopravních detektorů a videokamer) poskytující řidičům 
informace o volných parkovacích místech, zejména v oblasti parkovišť spojených s 
propojením IAD a MHD (parkoviště P+R, K+R) apod. 

 Využití mobilní aplikace přinášející informace o multimodálních možnostech přepravy za 
účelem lepší informovanosti cestujících o možnostech přepravy z místa na místo. Propojit 
aplikaci s ostatními službami (Uber/bikesharing, carsharing) 
Propojenosti systémů parkování s veřejnou dopravou – při platbě za parkovné by se 
rovnou dala také zakoupit jízdenka na VHD, čímž by byl uživatel nenásilně tlačen do jejího 
využívání. 

 Realizace aplikace, která by řidičům IAD v případě kongescí nabízela konkrétní možnosti, 
kde blízkosti místa kongesce zaparkovat a informace o nejbližší možné zastávce VHD 

 Využití sloupů VO pro osazování detektorů a informačních panelů, při trvalém napájení 
bez nutnosti svícení přes den. 

 Využití kooperativních systémů pro zasílání informací do vozidla a vzniklých dopravních 
problémech. 

 Využití systémů nadstavbového řízení využitelné i pro preferenci MHD a zajištění plynulé 
dopravy 

 Rozšíření VO o čidla měřící environmetální data typu CO, NO, PM apod. 
 Vyžití VO pro krizové řízení – osazení měřících jednotek a jednotek hlásičů včetně 

rozvedení MASH sítě 
 Vytvoření sítě na VO pro měření odběrů spotřeby vody, el. energie, plynu apod. tzn. 

využití VO jako inteligentní MACH sítě se správci i s městem. Město může využívat i pro 
poskytovaní informací o významných cílech apod. také přes MASCH síť VO. Navázaní VO 
na IZS – již v některých městech funkční dobrá orientace apod. 
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Projektové návrhy uplatnitelné v konceptu Smartcity z pohledu veřejného 
osvětlení 

Kapitola popisuje relevantní projekty zaměřené na veřejného osvětlení, které by mohli být 
rozčleněny do těchto klíčových bodů: 
 Svítidla s technologií LED, která jsou propojená v rámci své sítě, mohou být řízena 

individuálně pomocí softwaru pro řízení osvětlení, tento SW by měl být v případě potřeby 
nasazen do celé městské oblasti v širokém spektru světelných aplikací. Kde, kdy a v jaké 
intenzitě se mají zapínat a vypínat světla, by měli určovat embeded zařízení a servery se 
speciálními softwarovými moduly. Řízení osvětlení buď probíhá přes vybrané světelné 
body, nebo plošně. Umožní tak osvětlovat různé městské oblasti přesně podle 
definovaných potřeb zcela koordinovaně – centrum města, hlavní ulice, vilové čtvrti, 
parky a atd... 

 Přinést úspory energie, ale i nové služby pro obyvatele pomocí LED technologií. Jako 
příklad lze uvést sloupy se svítidly, která se mohou stát multifunkční jednotkou, která 
kromě zajištění tradičního osvětlení může sloužit i jako datové stanice se senzory 
monitorujícími parkovací místa a sdělovat získané informace v rámci vybudované sítě. 

 Pomocí chytrých řešení v oblasti osvětlení lze významně snížit spotřebu energie a s tím 
spojení i náklady na provoz. Pouliční osvětlení v obytných zónách ovládat a řídit podle 
hustoty nebo rychlosti vozidel. Bude-li v noci projíždět jen málo automobilů, světla lze 
stmívat. To šetří energii pro nadzemní svítidla.  

 Důležitým aspektem v rámci těchto řešení je i snížení nákladů na údržbu, jakož je 
kompletní dohled nad osvětlovací infrastrukturou s jejím každodenním řízením. Dohled 
by měl probíhat přes monitoring jednotlivých lamp opatřenou řídící a komunikační 
technologií, přes povelování a vyčítání informací z rozvaděče až přes správu pasportu 
osvětlovací soustavy. 

 Důležitá pro chytré řešení je možnost neustálého rozšiřování systému. 
 Důležitým bodem v konceptu chytrého osvětlení je i trvalé napájení jednotlivých VO, 

protože je možné bez problému na ně napojit libovolné komponenty, které toto napájení 
vyžadují. Například pro zapojení jakéhokoliv senzoru či detektoru není třeba speciálně 
přivádět kabeláž, ale je možné se napojit do nejbližšího VO. 

 Možnost přenášet informace od světelné hlavy k světelné hlavě a předávat si je pomocí 
směrovačů, ve formě klastrů, přes internet do inteligentního řídicího bodu. Systém musí 
být flexibilní a inteligentním a bezobslužným způsobem najít jinou cestu, pokud se 
porouchá jedna jednotka. 

 Možnost rychlé a jednoduché komunikace s centrálním ovládáním v případě poruchy, 
které může být navíc efektivně ovládané na dálku. 

 Možnost využití sloupů veřejného osvětlení jako součást řízení provozu a parkování. 
 
Univerzální platforma pro řízení města a VO 

 
Všechna zařízení, která se do města budou instalovat, musí mít jednoho jmenovatele, a to 

je integrace do modulární platformy, která umožňuje mnohé funkcionality, které byly 
navržené v aplikaci pro chytrá města. Touto platformou pro chytrá města je možné sledovat a 
řídit a vzájemně propojovat všechna připojená zařízení. Integrací různých technologií do 
jednoho systému a jejich jednotné řízení přináší lepší využití městské infrastruktury, což 
výrazně zvyšuje efektivitu již provedených i budoucích investic do této infrastruktury. 
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Křižovatky je možné nejen vzdáleně sledovat a spravovat, ale posílat povely, spouštět vyšší 
algoritmy řízení a zobrazovat statistiky projetých vozidel nebo měnit časové nastavení. Může 
se jednat jak o nástroj pro dispečera, který může spravovat ústřednu svými odbornými 
znalostmi, tak i nástroj pro podrobný přehled situace, protože prostředí je vytvořeno tak, aby 
mělo jasné a logické ovládání. 
 

U ostatních zařízení lze sledovat jejich stav, statistiku, ale možné je i rozšířit například o 
alarmy. Dobrým příkladem mohou být čidla v popelnicích, které kromě obsazenosti popelnice 
sledují i její teplotu, takže mohou nahlásit potenciální vznik požáru nebo pomocí HD kamer 
detekovat vznik mimořádných událostí. Při potřebě servisního zásahu mnohdy lze přímo 
odhalit nastalou závadu a technik předem ví, že je například pouze potřeba vyměnit baterii. 
Právě vzájemné propojení dalších systémů do algoritmů dostává město další přidané hodnoty 
například propojení osvětlení s řízením dopravy či automatické detekce kamerovým systéme 
s dopadem do řízení v dané oblasti či přesné informace o volných parkovacích stáních, délky 
obsazenosti parkovacího místa s následnou možností dynamické úpravy cenových tarifů. Pro 
řidiče má informace o možnosti zaparkovaní pozitivní dopad do zkvalitnění nejen dopravního 
systému města, ale i sekundární efekt v energetických úsporách. Příklad nadstavbové 
integrační platformu je uveden níže. 
 
Technologická a funkční architektura 
 

Technologická architektura se dá rozdělit na dvě základní části: 

 Jádro – část systému, která je zodpovědná za systémové funkčnosti, jako je komunikace 
s okolními technologiemi a systémy, běh algoritmů, automatizace apod. 

 Vizualizace – část systému, která slouží jako rozhraní mezi systémem a uživateli. 
Vizualizace slouží uživateli jako výstup ze systému a poskytuje mu možnost do systému 
vstoupit. Výstup i vstup jsou poskytovaný přehlednou a srozumitelnou formou. 

Jádro a vizualizace jsou striktně odděleny s jasně definovaným, událostně řízeným 
komunikačním rozhraním. Díky tomu je jádro schopno fungovat samostatně bez vizualizace. 
Samozřejmě některé funkčnosti mohou být vázány na příkaz nebo schválení od operátora, 
který pro zadání takového pokynu potřebuje nějaký vstup, což může být právě vizualizace. 
 
Základní požadavky na nadstavbový systém 

Systém by měl být decentralizovaný, tj. nezávislý na žádném centrálním modulu či aplikační 
části, jejíž výpadek by představoval výpadek celého systému. Jednotlivé moduly navazují dle 
potřeby přímá spojení a pro výměnu nepotřebují žádného prostředníka. Zároveň jsou schopny 
bez předchozí znalosti hierarchie systému automaticky nalézt jiné moduly, které disponují 
daty potřebnými pro správnou funkčnost. 
 

Redundance 

 

Jednotlivé moduly mohou běžet ve více instancích, přičemž aktivní je pouze jedna instance. 
V případě jejího výpadku ihned přebírá funkčnost jiná instance. Jednotlivé instance modulů 
mohou být rozprostřeny na jiných, geograficky oddělených strojích pro případ výpadku celé 
lokality, kde se nacházejí fyzické či virtuální stroje. Míra redundance je volitelná dle důležitosti 
daného modulu a jeho funkčnosti. 
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Efektivita 

 

Komunikace mezi moduly je minimalizována na nezbytnou úroveň, přenosy mezi moduly 
jsou řízeny událostně (data jsou zasílána pouze při změně hodnot, vzniku či zániku události 
apod.), zároveň jsou přenášena v binární formě, přičemž je možné přenášet data od 
jednoduchých datových typů po složité objekty. Data je možné také přenášet šifrovaně. 
Systém umožní rychle, snadné a bezpečné rozšíření a přizpůsobení funkčnosti dodáním 
nového modulu, který požadovanou funkčnost realizuje. Existující moduly a funkčnosti jsou 
tímto nedotčeny, není ani potřeba měnit jejich konfiguraci či je dokonce restartovat. V případě 
potřeby zároveň umožňuje snadnou škálovatelnost přidáním dalších instancí modulů, 
zpracovávajících různé části dat. 

 
Modularita 

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

 

Moduly mohou být trojího druhu: 

 

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

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

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

 

Vybraná technologie Reverberi Enetec pro Inteligentní osvětlení a další nástavby která je 

postavena na nejmodernějším hardware i software je kompletně popsané v příloze 4.1. 

regulace. Díky Reverberi Enetec se dnes veřejné osvětlení mění na ideální infrastrukturu pro 

hostování nových chytrých zařízení Smart 4 City jako vhodný způsob komunikace se systémy, 

které mohou být napájené ze sítě veřejného osvětlení, které umožnují výměnu dat mezi 

prostory (v blízkosti zdroje světla) a napájení místem, které se stávají vstupní „bránou“ do 

internetové sítě.  

Zpracoval Jiří Tesař 17.05.2021     

  

   


