
U s n e s e n í

z 90. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 20. 9. 2021

Usnesení č. 2097/90R/21 - 2125/90R/21

2097/90R/21
Informace o vyřízení petice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci o vyřízení Petice - vymezení místních komunikací na katastrálním území 
města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel

2098/90R/21
Rozpočtové opatření FO a OSŽ – dotace pro městské obvody a OSŽ na volby do 
Poslanecké sněmovny PČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu v celkové výši 3 027 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 027 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu – neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 3 012 tis. Kč, na 
úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
konaných ve dnech 8. a 9. října 2021, takto:
- MO – město 1 224,30 tis. Kč
- MO Severní Terasa 666,45 tis. Kč
- MO Neštěmice 614,05 tis. Kč
- MO Střekov 507,20 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru správního a živnostenského o 
částku 15,00 tis. Kč

2099/90R/21
Veřejná zakázka „Čelakovského – smíšený dům“ - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Čelakovského – 
smíšený dům“ takto:

1. SIM stavby spol. s r.o.
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B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Čelakovského – smíšený dům“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. SIM 
stavby spol. s r.o., se sídlem Šaldova 218/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25460625, s 
nabídkovou cenou ve výši 26 792 261,77 Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Čelakovského – smíšený dům“ dle 
ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, dodavateli SIM stavby spol. s r.o., se sídlem Šaldova 218/3, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ: 25460625, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

2100/90R/21
Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu Ústí 
nad Labem - Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu Ústeckého kraje 
na oprvu křížku (božíchh muk) v k.ú. Olešnice u Svádova 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 zmocňuje

1. Mgr. Pavla Peterku 1. místostarostu MO Ústí nad Labem – Střekov
a) k podání žádosti o poskytnutí dotace z fondu Ústeckého kraje – individuální dotace na 
opravu křížku (božích muk) na pozemku p.č. 182/2, k. ú. Olešnice u Svádova

2101/90R/21
Rozpočtové opatření MP - navýšení rozpočtu v položce "Kamerový systém"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie v celkové výši 353 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 3 o částku 29 tis. Kč v položce Kapitálové příjmy 
(městská policie - příjmy z prodeje ostatního DHM)

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 127,97 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (městská policie - přijaté pojistné náhrady)

c) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 184,23 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (městská policie - vratky přeplatků)

d) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 11,80 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (městská policie - příjmy z prodeje DDHM)

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 353 tis. Kč v 
položce Kamerový systém

2102/90R/21
Podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra a 
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rozpočtové opatření MP a FO

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. podání žádosti na poskytnutí dotace z dotačního programu státu (ministerstva vnitra), za 
finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s 
epidemií Covid-19

2. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 864,30 tis. Kč - 
zajištění finančních prostředků na spoluúčast města takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 212 tis. Kč v 
položce Finanční rezerva

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 652,30 tis. Kč v položce Příjmy z úroků

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou částku 
864,30 tis. Kč takto:
- v položce Mzdové prostředky 645 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 219,30 tis. Kč

B) ukládá
1. Ing. Pavlu Bakulemu, řediteli MP

a) podat žádost o podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků v roce 2021 v 
souvislosti s epidemií Covid-19 na Ministerstvo vnitra dle bodu A) 1. tohoto usnesení

T: 30. 9. 2021

2103/90R/21
Smlouva o provedení dražeb

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o provedení dražeb ve smyslu ust. §76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, na prodej vymezených vozidel, která je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení. 2) Návrh vzorové smlouvy o provedení dražeb ve smyslu ust. §76 odst. 2 zákona 
č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na prodej vozidel, která je přílohou č. 2 
tohoto usnesení 

2104/90R/21
Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro Muzeum 
města Ústí nad Labem p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic ve výši 100 tis. Kč takto:
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu o částku 
100 tis. Kč, v položce Oblast ostatní činnosti odboru

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Muzeu města Ústí 
nad Labem, p. o. ve výši 100 tis. Kč na zajištění přepravy vodíkových kompresorů

B) ukládá
1. Mgr. Václavu Houfkovi, řediteli Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

2105/90R/21
Presentace GENEREL veřejného osvětlení

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. Generel veřejného osvětlení, zpracovaný Dopravním podnikem města Ústí nad Labem na 
základě smlouvy ,,O správě, provozu, údržbě a obnově zařízení veřejného osvětlení na 
území Statutárního města Ústí nad Labem,, ze dne 19.11.2020.
Článek IV. povinnosti společnosti, v bodu 1.20. zpracování Generelu veřejného osvětlení a 
předložení statutárnímu městu Ústí nad Labem.

B) ukládá
1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu ODM

a) zajistit zpracování plánu následných opatření dle doporučení Generelu veřejného 
osvětlení 

T: 31. 12. 2021

2106/90R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2021 "Mimořádné sportovní výkony"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu určených na 
oblast sportu „Mimořádné sportovní výkony – mimořádný sportovní výkon na 
celorepublikové úrovni“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 057 80 853) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s „Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové 
úrovni - rychlostní kanoistika“ ve výši 30.000,- Kč

2107/90R/21
Poskytnutí dotací v roce 2021 "Fond Rady města Ústí nad Labem"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. matematické zaokrouhlování částek na celé tisícikoruny na základě bodového hodnocení 
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žádostí v dotačním programu Fondu Rady města Ústí nad Labem v oblasti sportu

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu určených na 
dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné uzavření smluv s 
jednotlivými subjekty takto:
a) SK Hostovice z.s. (IČ 44226829) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
"Televizní přenos fotbalového utkání s Českou televizí projekt - Můj fotbal živě" ve výši 
42.000,- Kč
b) DTO CZ, s.r.o. (IČ 47666439) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD 2021“ ve výši 34.800,- Kč
c) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ 69411239) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem „Pomoc obětem trestných činů“ ve výši 43.000,- Kč

2108/90R/21
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy dle § 23, odst. 3 a 5, školského 
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), na školní rok 2021/2022 – 
zvýšení počtu dětí ve třídě

a) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková 
organizace

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřských škol 
uvedených v bodě A)

2109/90R/21
Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - změna termínu finančního vypořádání

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. znění „Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace“ vztahující se na změnu termínu 
finančního vypořádání dotace akce/činnosti/projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru školství, kultury a sportu k uzavření a podpisu 
„Dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace“ vztahující se na změnu termínu finančního 
vypořádání dotace akce/činnosti/projektu

2110/90R/21
Projekty IPRM – finální uzavření projektů

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 bere na vědomí

1. Informace o finálním uzavření projektů IPRM

2111/90R/21
Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2020 a Zpráva o přezkoumání hospodaření 
DSO Jezero Milada za rok 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Jezera Milada za rok 2020 v předloženém 
znění bez výhrad
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 v předloženém znění se 
závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 
Sb.)"

2112/90R/21
Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem – výsledek Komise pro 
posuzování dokumentů městské mobility

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. závěr zjišťovacího řízení SEA
2. závěr a připomínky v zápisu Komise pro posuzování dokumentů městské mobility

B) ukládá
1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit pro informaci Zastupitelstvu města Ústí nad Labem dokumenty dle bodu A) 
tohoto usnesení

T: 11. 10. 2021

2113/90R/21
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - projekt „Dvě koruny ze vstupného“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s realizací projektu Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace s 
názvem „Dvě koruny ze vstupného“
2. s poskytnutím daru na ochranářské projekty dle podmínek členství Evropské asociace 
zoologických zahrad (EAZA) takto:
a) projekt Pesisir Balikpapan ve výši 207 106 Kč
b) projekt The Kukang Rescue Program ve výši 40 000 Kč
3. s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem jako 
zřizovatelem Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o., v postavením dárce a Nadačním 
fondem CCBC, IČ 281 88 977, se sídlem Seifertova 615/65, 130 00 Praha v postavení 
obdarovaného, jejímž předmětem bude poskytnutí peněžitého daru ve výši 207 106 Kč na 
projekt dle bodu A) 2. písm. a) tohoto usnesení
4. s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Ústí nad Labem jako 
zřizovatelem Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o., v postavení dárce a spolkem The 
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Kukang Rescue Program, z.s., IČ 05611717, se sídlem Ostrovní 214, 500 09 Hradec 
Králové, v postavení obdarovaného, jejímž předmětem bude poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 40 000 Kč na projekt dle bodu A) 2. písm. b) tohoto usnesení

B) ukládá
1. Evě Novákové, člence RM pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizaci

a) předložit návrh dle bodu A) 1.- 4. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 
nad Labem

T: 11. 10. 2021

2114/90R/21
Platové výměry ředitelek příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 stanovuje

1. Mgr. Aleně Diusové, ředitelce Základní školy a mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 
277, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 10. 2021 (platový výměr č. 83/2021)
2. Ing. Iloně Pšenkové, Ph.D., ředitelce Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
a) plat s účinností od 1. 10. 2021 (platový výměr č. 84/2021)

2115/90R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 3 458,09 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke 
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 458,09 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací, v celkové výši 3 
458,09 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizaci ve výši 1 161,59 
tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci ve výši 1 
194,17 tis. Kč
- Základní a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizaci ve výši 
451,27 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové organizaci ve výši 409,36 
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tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvkové organizaci ve výši 241,70 
tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 2 015,32 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 015,32 tis. Kč, v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, příspěvkové organizaci 
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, ve výši 2 015,32 tis. Kč, na 
„Podporu sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – 2. splátka
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 512,90 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva práce 
a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 512,90 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad 
Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci, ve výši 512,90 tis. Kč, v rámci 
operačního programu Zaměstnanost

2116/90R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – změna formy poskytnutí příspěvku pro p. o. z 
rozpočtu zřizovatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 1 000 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Činoherní 
studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
o částku 1 000 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04
– poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele Činohernímu studiu města Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 000 tis. Kč jako zdroje na akci „ČSUL - 
financování investičních potřeb z fondu investic p. o.“

2117/90R/21
FZŠ České mládeže – souhlas se záměrem realizace projektu půdní vestavby a 
zapojení do výzvy ITI IROP

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se záměrem realizace projektu půdní vestavby budovy Fakultní základní školy Ústí nad 
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Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizace
2. se zařazením projektu dle bodu A) 1. tohoto usnesení do zásobníku investičních projektů
3. se zařazením finančních prostředků na vyhotovení projektové dokumentace projektu dle 
bodu A) 1. ve výši 3 630, 00 tis. Kč do návrhu investiční části rozpočtu na rok 2022

B) ukládá
1. Bc. Matině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) zařadit projekt dle bodu A) 1. tohoto usnesení do zásobníku investičních projektů
b) zařadit finančních prostředky dle bodu A) 3. do návrhu investiční části rozpočtu na rok 
2022

T: 30. 9. 2021

2118/90R/21
Doporučení poskytnutí dvou dnů placeného volna pro příspěvkové organizace ze 
sociální oblasti

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 doporučuje

1. ředitelům příspěvkových organizací ze sociální oblasti
a) poskytnout 2 dny placeného volna zaměstnancům zařízení sociálních služeb zřizovaných 
Statutárním městem Ústí nad Labem a očkovaných vakcínou proti COVID-19 za 
předpokladu bezproblémového zajištění provozu a péče o klienty zařízení sociálních 
služeb, s možností čerpání do konce roku 2022

2119/90R/21
Městské služby Ústí nad Labem - výjimka ze Směrnice RM č. 2/2019 - Zásady řízení 
příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. žádost Ing. Tomáše Vohryzky, ředitele Městských služeb Ústí nad Labem ze dne 19. 8. 
2021 týkající využívání svěřeného majetku k soukromým účelům a udělení plné 
kompetence řediteli organizace k rozhodování o využívání svěřeného majetku zaměstnanci 
příspěvkové organizace 

B) neschvaluje

1. výjimku ze Směrnice RM č. 2/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací spočívající
a) ve využívání svěřeného majetku – služebního osobního automobilu k soukromým 
účelům Ing. Tomáše Vohryzka, ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
b) v udělení plné kompetence Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace k rozhodování o využívání svěřeného majetku - služebních 
osobních automobilů zaměstnanci příspěvkové organizace

2120/90R/21
Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
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organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Domova
pro seniory Orlická a Azylového domu pro matky s dětmi, příspěvkové organizace, Orlická 
2893/1, Ústí nad Labem, IČ 44555270, od paní 
**************************************************************, ve výši 20 
000,00 Kč, za účelem zajištění kulturních a sportovních akcí pro klienty Domova pro 
seniory Orlická

B) děkuje

1. dárci za poskytnutý dar

2121/90R/21
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, 
do vlastnictví:
a) Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace, IČ 44226241,
- ve výši 25 420,- Kč pro období od 21. 9. 2021 do 31. 12. 2021
- ve výši 49 610,- Kč pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
b) Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizace, IČ 
44553153,
- ve výši 45 240,- Kč pro období do 31. 12. 2021
- ve výši 69 600,- Kč pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
c) Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizace, IČ 
44553234,
- ve výši 7 204,- Kč pro období od 21. 9. 2021 do 31. 12. 2021
- ve výši 13 360,- Kč pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
d) Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace, IČ 
44226268,
- ve výši 75 981,- Kč pro období do 31. 12. 2021
- ve výši 158 627,- Kč pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

B) děkuje

1. dárci za poskytnuté dary

2122/90R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 356,95 tis. Kč takto:
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 356,95 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz DS,AD, 
Pečovatelská služba
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01, o částku 356,95 tis. Kč 
na investiční akci „DS Orlická - PD na stavbu spojovacího pavilonu“

2123/90R/21
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. dokončení prací dle projektové dokumentace, s tím že dojde k prodloužení 
harmonogramu prací a kompenzacím zhotoviteli za provedené vícepráce ve výši 1 401 904 
Kč bez DPH

2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

3. podání žádosti o změnu projektu na SFŽP

B) ukládá
1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) prověřit možnost náhrady škody způsobené změnami v původní projektové dokumentaci

T: 31. 10. 2021

2124/90R/21
Smlouva o budoucí smlouvě kupní a podmínkách participace na provozu výstražného 
systému města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a podmínkách participace na provozu 
výstražného systému města Ústí nad Labem

2125/90R/21
Nájemní smlouva

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy o umístění převaděče VISO

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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ÚVOD… 

Cílem Generelu veřejného osvětlení je zpracování světelně-technických parametrů osvětlení 

pozemních komunikací města (v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 

Sb. a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN 

EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a dalšími technickými normami) za 

účelem zajištění budoucího kvalitního osvětlení pozemních komunikací, jimiž se řídí projektování, 

realizace i kontrola kvality VO při rekonstrukci, obnově, modernizaci a výstavbě veřejného osvětlení ve 

městě se současným požadavkem na minimalizaci příkonu osvětlovacích soustav při dodržení 

nezbytných požadavků na bezpečnost dopravy, osob a majetku. 

 

Nesporným přínosem Generelu veřejného osvětlení je výše uvedená existence světelně-

technických parametrů pro osvětlování pozemních komunikací ve městě, jehož výstupy se bude řídit 

příprava obnovy veřejného osvětlení, výběr dodavatele na realizaci staveb, přejímací řízení stavby.  

 
Generel VO je světelně technickou studií, v rámci které se řeší a navrhuje vzhled města ve 

večerních a nočních hodinách, utvářený veřejným osvětlením (VO). V rámci ní se definují parametry 
veřejného osvětlení a osvětlovací soustavy a slouží jako podklad pro navazující stupně projektové 
dokumentace, zpracování zadávací dokumentace a kontrolu kvality při modernizaci, obnově a výstavbě 
veřejného osvětlení.  

 
Světelně technické parametry veřejného osvětlení budou přiřazeny následujícím pozemním 

komunikacím a veřejným prostranstvím:  
 

 silnice a místní komunikace; 
 náměstí; 
 chodníky u silnic a místních komunikací, samostatné cesty pro pěší; 
 cyklostezky; 
 podchody, lávky a schodiště; 
 parkoviště (v zástavbě, u obchodních center a občanské vybavenosti); 
 důležité křižovatky;  
 přechody pro chodce.  

 
Světelně technické parametry veřejného osvětlení, které budou přiřazeny jednotlivým 

pozemním komunikacím a veřejným prostranstvím v rámci jednotlivých hledisek, jsou následující: 

Architektonicko-urbanistická hlediska: 
 Teplota chromatičnosti Tcp (K) s tolerancí ±10%; 

 Minimální index podání barev Ra,min (-); 

 Maximální výška světelných míst Hmax (m); 

 Typologie svítidel (technické, historizující, parkové, designové); 

 Materiál nosných konstrukcí; 

 Povrchová úprava nosných konstrukcí a případná specifikace barvy; 

 Mechanické parametry nosných konstrukcí 



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 8 z 64 

Dopravně bezpečnostní hlediska: 
 Třída osvětlení (M, P, C) - toto zatřídění pozemních komunikací do tříd osvětlení bude zpracováno 

dle normy ČSN EN 13 201 v červnu 2016; 

 Provozní režim (časové úseky s přiřazeným světelným výkonem svítidel); 

Environmentální hlediska: 
 Zóna životního prostředí (E1, E2, E3, E4); 

 Doba nočního klidu. 

 

Předmětem tohoto Generelu veřejného osvětlení není zpracování architekturního osvětlení, 

které je nutné řešit individuálně v závislosti na okolní hladiny osvětlení včetně stanovení provozního 

režimu. Pro účely architekturního osvětlení je doporučeno u každé stavby, drobné architektury, 

přírodního prvku v závislosti na způsobu osvětlení prostorově specifikovat části těchto objektů. Těmto 

částem následně přiřadit následující parametry: 

 průměrný jas Lm (cd/m2); 

 teplota chromatičnosti Tcp (K) s tolerancí ±10% (bílé osvětlení),  

 trichromatické souřadnice x, y s tolerancí ±10% (barevné osvětlení); 

 minimální index podání barev Ra,min (-) (u bílého osvětlení); 

VSTUPNÍ PODKLADY… 

PODKLADY OBJEDNATELE 

Ke zpracování Generelu veřejného osvětlení byly ze strany objednatele poskytnuty následující 

podklady: 

 Technickou mapu s pozemními komunikacemi 

 Pasport pozemních komunikací 

 Digitální mapu s umístěním stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů 

 Územní plán obce 

 Dopravní model města Ústí nad Labem (listopad 2019) 
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ZÁKONY A VYHLÁŠKY 

Pojem 
Význam 

Zákon č. 89/2012 Sb. 
Občanský zákoník 

- § 1013, odst. (1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, 
kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné 
účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře 
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé 
užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo 
přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru 
takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o 
zvláštní právní důvod. 

Zákon č. 183/2006 
Sb 

Stavební zákon 

- § 3, odst. (4) Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje 
její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení 
stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. 

- § 169 Obecné požadavky na výstavbu, odst. (1) Právnické osoby, 
fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při 
územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, 
užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního 
plánování a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)] 
stanovené prováděcími právními předpisy. 

- § 194, písm. c) K provedení § 169: Ministerstvo dopravy stanoví 
právním předpisem technické požadavky pro letecké stavby podle 
zákona o civilním letectví57), pro stavby drah a na dráze včetně 
zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací a rozsah a obsah projektové 
dokumentace k uvedeným stavbám, 

Zákon č. 13/1997 Sb Zákon o pozemních komunikacích 

- § 13, písm.c) Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace 
jsou veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení 
provozu, 

- § 14, odst. (1), písm. b) O součástech a příslušenství průjezdního 
úseku dálnice a průjezdního úseku silnice platí ustanovení § 12 a 13 
s těmito odchylkami:  

- b) součástmi ani příslušenstvím nejsou zábradlí, řetězy a jiná zařízení 
pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení, 
světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu. 

- § 26, odst. (1) Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, 
jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel 
přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu 
těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům. 

- § 26, odst. (2) V zastavěném území obce jsou místní komunikace a 
průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb 
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Pojem 
Význam 

chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a 
dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním 
situacím a jejich důsledkům. 

- § 26, odst. (3) Stavebním stavem dálnice, silnice nebo místní 
komunikace se rozumí jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, 
podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou 
údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a 
vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím. 

Vyhláška č. 
104/1997 Sb 

Prováděcí vyhláška k zákonu č.13/1997 Sb. 

- § 25 Veřejné osvětlení Dálnice a silnice se vždy osvětlují v 
zastavěném území obcí. Mimo toto území se osvětlují jen zvlášť 
určené úseky, jako např. na hraničních přechodech, v tunelech a na 
jejich přilehlých úsecích, výjimečně na křižovatkách, za podmínek 
obsažených v závazných ČSN 73 6102 a ČSN 73 7507. Osvětlení lze 
zřídit i v oblastech, kde to zdůvodňuje intenzita dopravy, případně 
četnost chodců a cyklistů. Podrobnosti obsahují doporučené české 
technické normy uvedené v příloze č. 1 pod č. 33, 34, 35, 49 a 51. 

UV. Č.185/2018  Řešení problematiky světleného znečištění 
 

Tabulka 1 - Seznam zákonů a vyhlášek týkajících se problematiky VO 

NORMY A PŘEDPISY 

Pojem 
Význam 

ČSN EN 13201 Osvětlení pozemních komunikací 

- ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: 
Návod pro výběr tříd osvětlení 9/2016 

- ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: 
Požadavky, 6/2016 

ČSN EN 12 646-2 Světlo a osvětlení 

- Osvětlení pracovních prostorů-Část 2: Venkovní pracovní prostory a 
dalšími technickými normami 

TKP 15, příloha č.1 Technické kvalitativní podmínky staveb –  

- Osvětlování chodců na přechodech 

TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 
 

Tabulka 2 - Seznam norem a předpisů týkajících se problematiky VO 

  



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 11 z 64 

TERMINOLOGIE 

Názvosloví pro oblast veřejného osvětlení je uvedeno v ČSN EN 12665, ČSN CEN/TR 13201-1, 

ČSN EN 13201-2, ČSN EN 60598-1 ed. 5 a dalších. Pro tento předpis platí zejména následující termíny: 

Pojem Význam 

Osvětlovací soustava Kompaktní soubor prvků tvořící funkční zařízení, které splňuje požadavky na 
úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, 
elektrický rozvod, rozvaděče, ovládací systém. 

Světelné místo Každý skladební prvek v osvětlovací soustavě (stožár, samostatný výložník, 
převěs) vybavený jedním nebo více svítidly. 

Svítidlo Zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním nebo 
více světelnými zdroji a obsahuje, kromě zdrojů světla samotných, všechny 
díly nutné pro upevnění a ochranu zdrojů a v případě potřeby pomocné 
obvody, včetně prostředků pro jejich připojení k elektrické síti. 

Světelný zdroj 
(umělý) 

Zdroj optického záření, zpravidla viditelného, zhotovený k tomuto účelu. 

Rozvaděč zapínacího 
místa 

Dálkově nebo místně ovládaný rozvaděč s vlastním přívodem elektrické 
energie a zpravidla s vlastním samostatným měřením spotřeby elektrické 
energie. 

Osvětlovací stožár Podpěra, jejíž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel, a která 
sestává z jedné nebo více částí: dříku, případně nástavce; případně 
výložníku. 

Jmenovitá výška Vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku (dříku stožáru) 
do svítidla a předpokládanou úrovní terénu u stožárů kotvených do země 
nebo spodní hranou příruby stožáru u stožáru s přírubou. 

Úroveň vetknutí Vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru. 

Vyložení Vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do 
svítidla a osou stožáru (svislicí), procházející těžištěm příčného řezu stožáru 
v úrovni terénu, případně vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na 
ose vstupu výložníku do svítidla a svislou rovinou proloženou místem 
upevnění výložníku na stěnu apod. 

Výložník Část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku stožáru; 
výložník může být jednoramenný, dvouramenný nebo víceramenný a může 
být připojen k dříku pevně nebo odnímatelně, případně obdobný nosný 
prvek určený k upevnění na stěnu apod. 

Úhel vyložení svítidla Úhel, který svírá osa spojky (spojovací část mezi koncem dříku nebo 
výložníku a svítidlem) svítidla s vodorovnou rovinou. 
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Pojem Význam 

Elektrická výzbroj 
stožáru 

Rozvodnice pro osvětlovací stožár (ve skříňce na stožáru, pod paticí, v 
prostoru pod dvířky bezpaticového stožáru) a elektrické spojovací vedení 
mezi rozvodnicí a svítidlem. 

Patice Samostatná část osvětlovacího stožáru, která slouží k ochraně osvětlovacích 
stožárů v místě vetknutí do země a může tvořit kryt elektrické výzbroje. 

Převěs Nosné lano mezi dvěma objekty, na kterém je umístěno svítidlo. 

Sklon svítidla Úhel naklonění svítidla vůči horizontální rovině. 

Poloha světelného 
zdroje ve svítidle 

Vzájemnou polohou světelného zdroje s reflektorem lze ve svítidlech s 
reflektorovými optickými systémy měnit charakter vyzařování svítidla 
(fotometrickou plochu svítivosti). 

Autonomní provozní 
režim 

Provozní režim svítidla, který se nastavuje přímo ve svítidle. Není závislý na 
centrálním řízení. 

Tabulka 3 - Terminologie v oblasti VO 
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STRUKTURA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ… 

Osvětlovací soustava veřejného osvětlení zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický 

rozvod a ovládací systém. Veřejné osvětlení je osvětlení silnic, místních komunikací, chodníků, 

cyklostezek a dalších veřejných prostranství. 

Podpěrné a nosné prvky tvoří stožáry s příslušenstvím. Stožár je tvořen svislým dříkem. Na něj 

obvykle navazuje do prostoru výložník nebo nástavec, na kterém je v požadovaném místě upevněno 

svítidlo. Některé sloupy jsou i dvojramenné nebo víceramenné. V dolní části mívá sloup silnou patici, v 

níž jsou umístěny elektrické rozvody a pojistky. Podle novějších bezpečnostních norem se již elektrické 

rozvody neumisťují v patici u země, ale obvykle bývají umístěny v dutině stožáru a otevírací přístup k 

nim je v určité výšce (obvykle desítky centimetrů) nad zemí. 

Elektrický rozvod tvoří napájecí kabel, rozvaděč veřejného osvětlení a výstupní kabely pro 

napájení zařízení veřejného osvětlení. Dříve se používaly kabely s hliníkovým jádrem, v nové zástavbě 

a při rekonstrukcích se používají téměř výhradně měděné kabely. Rozvaděč zapínacího místa, s jehož 

pomocí se světlo zapíná a vypíná, je ovládaný dálkově nebo místně a má samostatné měření spotřeby. 

Prostřednictvím napájecí sítě veřejného osvětlení bývají někdy připojena i další zařízení (kamerové 

systémy, parkovací automaty, telefonní hovorny, osvětlení označníků zastávek, místní rozhlas, 

kamerové systémy apod.) 

Svítidla veřejného osvětlení jsou v dnešní době převážně s LED technologií, která s sebou 

přináší pozitivní dopad na celkovou spotřebu el. energie (různé křivky svítivosti, vnitřní regulace 

světelného toku, funkce konstantního světelného toku, vysoký činitel využití světelného toku) ale také 

na snížení provozních nákladů v oblasti údržby veřejného osvětlení. 

Ovládací systém zpravidla funguje tak, že se osvětlení rozsvěcí na podnět naprogramovaného 

časového spínače, případné světelného čidla. Příkon se při zapínání zvyšuje pozvolna a dílčí oblasti se 

z jednotlivých zapínacích bodů zapínají postupně, aby nedošlo k okamžitému přetížení elektrické sítě.  

Trendem v dalším rozvoji ovládání veřejného osvětlení je zakomponování veřejného osvětlení 

do systému chytrého města, v kterém veřejné osvětlení jakožto nejrozšířenější infrastruktura města 

plní tři zásadní úlohy. První úlohou je možnost přenosu informací pro zajištění kvalitního provozu a 

údržby veřejného osvětlení (informace o provozním stavu veřejného osvětlení včetně aktuální hodnoty 

elektroměru) s možností aktivního ovlivňování úrovně osvětlení veřejného prostoru. Druhou úlohou je 

možnost využít osvětlovací stožáry jako nosiče pro další zařízení zajišťující potřebný sběr informací 

z dalších oblastí chytrého městě v dané lokalitě (intenzita dopravy, prašnost, hladina NOx, obsazenost 

parkovacích míst apod.). Třetí úlohou je možnost využití elektrického vedení k napájení dalších zařízení.  
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PARAMETRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ… 

Charakter osvětlení prostoru definuje, jaký prostor by měl být v dotyčné lokalitě osvětlován, 

čemuž odpovídá i výběr svítidla, které svými světelnými parametry zajišťuje směrování světelného toku 

ze svítidla do potřebných míst. Zdrojovými informacemi pro návrh charakteru osvětlení jsou funkční 

oblasti města a přihlédnutí k zónám životního prostředí, které definují max. osvětlenost objektů podél 

osvětlovaných komunikací (viz norma ČSN EN 12464-2, příloha č.3 Zóny životního prostředí). Pro 

zajištění plnění normových hodnot příslušné environmentální zóny je potřeba vhodně umístit 

osvětlovací stožáry s příslušnými světelnými parametry svítidel veřejného osvětlení. V případě pouhé 

výměny svítidel se normové hodnoty nemusí podařit splnit. 

CHAREKTER OSVĚTLENÍ PROSTORU 

Pro tvorbu Generelu veřejného osvětlení lze dle typu zástavby a využití ploch ve městě 

identifikovat celkem 6 oblastí: průjezdní úseky, historická, obytná, městská zeleň a parky, průmyslová 

a plochy pro sport. Z pohledu architektonicko-urbanistického jsou konkrétním úsekům pozemních 

komunikací v daných oblastech nadefinovány celkem 3 typy charakteru osvětlení, a to podle toho, 

kam je světelný tok směrován a jaké části prostoru osvětluje (konkrétní typ daného úseku není 

přesnou kopií daného prostoru, ale skýtá záměr jak daný prostor s ohledem k okolní zástavbě 

osvětlit při dodržení zásad snížení rušivého světla). Rozsah jednotlivých typů osvětlení není pouze 

konkrétním výčtem, který se na území města při zpracování Generelu navrhl, ale poskytuje také další 

typy, které lze v případě potřeby využít po další rozvíjející se lokality města.  
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CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 1 
Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok svítidel směrován výhradně na povrch komunikace a 
nezbytné bezprostřední okolí osvětlovaných pozemních komunikací. Hlavním hodnotícím kritériem 
je jas nebo horizontální osvětlenost pozemní komunikace. Hlavním účelem tohoto charakteru 
osvětlení je zajištění dostatečné bezpečnosti provozu a orientace v městském prostředí. Jedná se o 
ryze technické osvětlení pozemních komunikací určených hlavně pro motorovou dopravu s 
maximálním omezením světelného toku do okolního prostředí. Tento charakter osvětlení je zejména 
vhodný pro hlavní komunikační tahy, průmyslové zóny a samostatné pěší cesty, které nejsou 
zpravidla urbanisticky hodnotné. 

TYP 1A TYP 1B 

  
TYP 1C TYP 1D 

  
TYP 1E TYP 1F 

  
Tabulka 4 – Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 1 
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CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 2 
Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní 
komunikaci, ale částečně také do prostoru tak, aby byla zajištěná určitá osvětlenost vertikálních 
ploch. Při aplikaci tohoto charakteru osvětlení v ulicích by fasády přilehlých budov měly být 
osvětleny maximálně do výšky prvního patra. Hlavním hodnotícím kritériem je horizontální 
osvětlenost povrchu komunikace a vertikální osvětlenost ve směru podélné osy pozemní 
komunikace. Hlavním účelem je nejen zajištění osvětlení povrchu komunikace z pohledu provozní 
bezpečnosti, ale také vytvoření určitého komfortu chodců při vnímání okolního prostředí (dobré 
rozlišení kolemjdoucích osob, okolního prostředí apod.). Tento charakter osvětlení je vhodný pro 
prostory obytných ulic, obslužné komunikace a drobné veřejné prostory (náměstí, parky, vnitrobloky 
apod.). 

TYP 2A TYP 2B 

  
TYP 2C TYP 2D 

  
TYP 2E 

 
Tabulka 5 - Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 2  
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CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 3 
Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní 
komunikaci, ale také do prostoru, aby byla zajištěná jeho celková prosvětlenost prostoru a osvětlení 
jeho hranic. Hlavním hodnotícím kritériem je horizontální osvětlenost povrchu komunikace a 
vertikální osvětlenost ve všech směrech. Hlavním účelem je nejen zajištění osvětlení povrchu 
komunikace z pohledu provozní bezpečnosti, ale také vytvoření dobré orientace v prostoru, 
podpoření charakteru místa, aby vznikla hodnota daného prostoru. Tento charakter osvětlení je 
vhodný pro historické části města, vybrané části parků a sportoviště.  

TYP 3A TYP 3B 

  
TYP 3C TYP 3D 

  
 
Tabulka 6 - Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 3  
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ÚROVEŇ JASU 

Úroveň jasu okolí má významný vliv na stanovení světelně-technických parametrů osvětlení 

veřejného prostoru. Návrh úrovně osvětlení pozemních komunikací musí ve vztahu k úrovni jasu okolí 

zajistit dostatečnou schopnost rozeznání překážek a včasnou reakci na nepředvídatelnou událost 

(zvýšená hladina jasu okolí způsobuje zúžení zorniček lidského oka, které může v nedostatečně 

osvětleném prostoru přehlédnout překážku na pozemní komunikaci). Zdrojem okolního jasu jsou 

veškeré světelné zdroje v zorném poli (rozsvícené výlohy, světelné reklamy, rozsvícená okna domů, 

osvětlené průmyslové zóny, přesvětlené objekty atd.) 

Pro potřeby tohoto generelu budou rozlišeny pouze bezrozměrné hodnoty jako malý, střední 

a velký jas. 

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 

Barva světla je závislá na spektrálním složení světla a v praxi se určuje teplotou chromatičnosti 

(nebo též barevnou teplotou). Pojem chromatičnost vypovídá o barevné jakosti světla. 

 

Obrázek 1 - Grafické znázornění teploty chromatičnosti 

 

Bezpečnost silniční dopravy 

Význam vlivu teploty chromatičnosti na zrakové vnímání osob využívajících osvětlovaný 

prostor byl v případě veřejného osvětlení po dlouhou dobu opomíjen na úkor energetické účinnosti 

používaných světelných zdrojů. Po desetiletí byla v Česku nejčastěji používaným světlených zdrojem 

vysokotlaká sodíková výbojka s teplotou chromatičnosti 2000 K, indexem podání barev okolo 25 a 

světelným výkonem od 80 lm/W (50W) do 115 lm/W (150W). 

V současné době se již využívají pro osvětlování pozemních komunikací LED svítidla. 

Technologie LED využívá plné viditelné spektrum, a proto se můžeme s nástupem LED do veřejného 

osvětlení zabývat nejen účinností produkce světla, ale i jeho kvalitou a vlivem na člověka. 

Upřednostňovat vysokotlaké sodíkové výbojky právě pro jejich vysoký měrný příkon tak přestalo být 

výhodné. Otázka vlivu teploty chromatičnosti na vnímání uživatelů veřejného prostoru opět získala na 

aktuálnosti. Teplota chromatičnosti standardních (bílých) LED se pohybuje v rozmezí 2700 – 5000 K, 

přičemž barva světla s teplotou chromatičnosti v okolí spodní hranice tohoto rozsahu je běžně 

nazývána teplá bílá, v okolí horní hranice rozsahu pak studená bílá a ve středu neutrální bílá. Rozdíl 

mezi uvedenými třemi kategoriemi přitom není striktně stanoven a jednotlivé kategorie se mohou 

vzájemně překrývat. 

Z dopravního pohledu lze veřejné dopravní prostory v intravilánu rozdělit do 3 kategorií podle 

druhu jejich uživatelů. 
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Kategorie Popis prostoru Teplota 
chromatičnosti (K) 

1. 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. 

 
 

≤ 2 700 K 

2. Komunikace se 
střední intenzitou 
motorové dopravy 

Společným rysem těchto komunikací je výskyt jak 
pěších uživatelů, tak motorové dopravy. 

 
2 700 K – 4 000 K 

3. Komunikace 
s vysokou intenzitou 
motorové dopravy 

Společným rysem těchto komunikací je výskyt 
motorové dopravy s velkou intenzitou. 
 
Výskyt pěších uživatelů je minimální až nulový. 

 
4 000 K – 5 000 K 

Tabulka 7 – Teploty chromatičnosti LED svítidel pro VO – bezpečnost dopravy 

Pozorovatel v prostředí kategorie 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.  

Vysoká teplota chromatičnosti (kategorie č.3) na druhou stranu zvyšuje u uživatelů takto 

osvětleného prostoru postřeh a soustředění. Z pohledu subjektivní spokojenosti pozorovatele ale není 

tolik ceněna jako nízká teplota chromatičnosti. 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 upozornit uživatele osvětlované komunikace na přítomnost zvýšeného nebezpečí. 

Světelné znečištění 

Veřejné osvětlení provozované městy a obcemi představuje zdroj světelného znečištění. Je 

zřejmé, že má-li být omezování negativních dopadů umělého osvětlení na noční prostředí skutečně 

účinné, musí v něm hrát veřejné osvětlení klíčovou roli. Problematika veřejného osvětlení je široká a 

zahrnuje mnoho technických, ekonomických i společenských aspektů, které spolu navzájem souvisí a 

šetrnost a ohleduplnost je jedním z nich.  

U běžného osvětlení komunikací v obci je kladen důraz především funkční hledisko – měla by 

být osvětlená zejména samotná komunikace a její bezprostřední okolí a úroveň osvětlení by měla 

odpovídat typu a hustotě provozu. Zároveň by mělo být osvětlení dostatečně rovnoměrné a nemělo 

by docházet k oslňování řidičů ani chodců. K tomuto účelu jsou vhodná funkční svítidla přímo určená 

pro osvětlování silnic a chodníků, která umí směrovat světlo tam, kde je třeba. Pokud je to možné, měla 

by být instalována vodorovně, nebo jen s minimálním náklonem. 

Osvětlování veřejných prostor je nutné volit v souladu se zásadami ochrany přírody, což se také 

projevuje v optimalizaci distribuce světelného toku a nákladů na elektrickou energii (jakékoli zbytečně 

vyrobené světlo jsou finanční prostředky, které jsou utraceny zcela zbytečně). Zásady pro optimalizaci 

světelně-technických návrhů (snížení světelného znečištění) jsou následující: 

 

PRAVIDLO TEXT 

Nesvítit do horního poloprostoru Pro osvětlení pozemních komunikací se použijí pouze 
svítidla, jejichž světelný tok směřuje výhradně dolů 
(ULOR=0%). 
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PRAVIDLO TEXT 

Svítit tolik, kolik je potřeba Návrh osvětlovací soustavy souvisí s potřebou kvality 
osvětlení v závislosti na noční době a provádí se v souladu 
s normovými požadavky. Požadavky na kvalitu osvětlení 
vyjádření prostřednictvím třídy osvětlení jsou rozdílné ve 
večerních a ranních hodinách (velký pohyb chodců, velká 
intenzita dopravy). V době nočního klidu je možné snížit 
intenzitu světelného toku (regulace veřejného osvětlení)   

Svítit pouze tam, kam je to potřeba Předností LED svítidel je velký počet křivek svítivosti, které 
zajistí distribuci světelného toku do míst, které je potřeba 
osvětlit. Návrh světelné soustavy je potřeba ověřit světelně-
technickým výpočtem, který prokáže osvětlení celého 
prostoru dle požadavku Generelu VO. 

Nepřesvětlovat Pro osvětlování pozemních komunikací jsou stanoveny 
normové hodnoty, které lze s využitím moderních LED 
svítidel optimálně navrhnout. Maximální tolerance 
osvětlení/jasu nesmí překročit normovou hodnotu o více 
než 30%. 

Kvalita svítidel Pro osvětlení používejte kvalitní moderní LED svítidla, která 
mají velký výběr křivek svítivosti, vysoké využití světelného 
toku a tím i nižší spotřebu. Dále mají delší životnost a jsou 
ohleduplnější k okolí. 

Minimalizovat modrou složku světla V době nočního klidu (22:00 – 6:00 hod) používat pouze LED 
svítidla s teplotou chromatičnosti do 2700 K. 

Tabulka 8 – Základní požadavky na veřejné osvětlení – snížení světelného znečištění 

Návrh řešení teploty chromatičnosti pro osvětlení pozemních komunikací 

Teplota chromatičnosti bude v rámci města tvořena základní hladinou s maximální hodnotou 

2700K. Na úsecích pozemních komunikací s vyvolanou potřebou na zajištění zvýšené úrovně 

bezpečnosti silničního provozu (pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, místa zvýšeného 

výskytu dopravních nehod apod.), budou použita LED svítidla, která umožňují v době mimo dobu 

nočního klidu zvýšit teplotu chromatičnosti na hodnotu 3000K – 4000K. Volba teploty chromatičnosti 

bude plně respektovat požadavky na základní bezpečnost silničního provozu a řešení problematiky 

světelného znečištění v době nočního klidu a dále na případné zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

na úsecích pozemních komunikací s vysokou intenzitou dopravy v době mimo dobu nočního klidu. 

 

ÚROVEŇ POPIS Teplota 
chromatičnosti 

Základní 
úroveň 

Kvalita osvětlení veřejného osvětlení s danou teplotou 
chromatičnosti zajišťuje jak požadovanou bezpečnost silničního 
provozu, tak i požadavky řešení snížení světelného znečištění.  

 
≤ 2 700 K 

Úroveň 
zvýšené 
bezpečnosti 

Na úsecích pozemních komunikací s vyvolanou potřebou na 
zajištění zvýšené úrovně bezpečnosti silničního provozu 
(pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, místa 
zvýšeného výskytu dopravních nehod apod.), budou použita LED 
svítidla, která umožňují v době mimo dobu nočního klidu zvýšit 
teplotu chromatičnosti nad 2700 K. 

 
 
 

3 000 K – 4 000 K 

Tabulka 9 - Návrh řešení teploty chromatičnosti pro VO – varianta č.2 
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DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ HLEDISKO … 

INTENZITA DOPRAVY 

Město Ústí nad Labem je napojeno na mezinárodní silnici E 442 (Liberec, Děčín, , Ústí, Teplice, 

Most, Chomutov, Karlovy Vary) a silnice první třídy (I/8, I/30, I/13). Dále je přímo napojeno na dálnici 

D8 (Berlín–Praha), která prochází západním okrajem města. Od dokončení posledního úseku této 

dálnice (Lovosice - Řehlovice) v prosinci 2016 není nutný tranzit dálkové dopravy do Německa přes Ústí 

nad Labem, čímž se značně zklidnila doprava silnice E 442. V následující části jsou základní a souhrnné 

informace o intenzitě dopravy ve městě. 

Základní informace k celostátnímu sčítání dopravy 2016 

Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016 (CSD 2016) poskytují 

informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016.  

Na dálnicích jsou intenzity dopravy stanoveny zejména pomocí údajů z automatických 

detektorů dopravy. Podrobná skladba vozidel je odvozena z doplňkových ručních průzkumů podle 

termínů CSD 2016.  

Na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů podle termínů CSD 

2016 pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Koeficienty byly zpřesněny a 

diferencovány podle charakteru provozu na komunikaci. Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem 

denních intenzit dopravy (RPDI) ve vozidlech za 24h.  

Zhotovitelem zakázky CSD2016 byla agentura IPSOS s.r.o., která poprvé v historii CSD použila 

speciální mobilní aplikaci v chytrých telefonech pro sběr dat ručním způsobem. Výpočty provedla 

dopravně inženýrská firma EDIP s.r.o.. Mapy připravilo ŘSD ČR – odbor Silniční databanky a NDIC, 

webovou aplikaci aktualizovala firma VARS BRNO a.s.. 

Intenzita dopravy na pozemních komunikacích města 

Pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy v celém městě jsou jak z pohledu těžkých 

motorových vozidel, tak i osobních vozidel červené úseky tvořené plnou čarou (nad 15000 voz/den). 

Pozemní komunikace se střední intenzitou dopravy jsou pak tvořené fialovou plnou a červenou 

přerušovanou čarou (od 7000 do 15000 voz/den). Ostatní pozemní komunikace mají nízkou intenzitu 

dopravy. Konkrétní zobrazení intenzit (viz Obrázek 2) i konkrétní hodnoty intenzit (viz Tabulka 10) jsou 

uvedeny níže. 
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Obrázek 2 - Intenzita dopravy na průjezdních úsecích silnic (ŘSD 2016) 

 

Obec, silnice, ulice 
Sčítací 
úsek 

Součet motorové dopravy – výběr 
(voz/24h) 

Součet 
motorové 
dopravy 
celkem 

(voz/24h) 

Těžká 
motorová 

vozidla 

Osobní 
vozidla 

Jednostopá 
vozidla 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-0881 4681 14554 65 19300 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-0882 941 6319 68 7328 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-0883 4140 18532 109 22781 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-0884 1455 14230 51 15736 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-0885 677 5888 37 6602 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0890 2634 13060 69 15763 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0891 2001 7744 63 9808 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0892 3935 20578 133 24646 

Ústí nad Labem, MK 4-0893 851 3941 16 4808 

Ústí nad Labem, MK 4-0894 860 6354 54 7268 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0895 2611 12796 67 15474 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0896 4339 22874 156 27369 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-0911 712 7840 61 8613 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-0912 1133 5849 32 7014 
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Obec, silnice, ulice 
Sčítací 
úsek 

Součet motorové dopravy – výběr 
(voz/24h) 

Součet 
motorové 
dopravy 
celkem 

(voz/24h) 

Těžká 
motorová 

vozidla 

Osobní 
vozidla 

Jednostopá 
vozidla 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2181 4308 8029 59 12396 

Ústí nad Labem, MK 4-2184 723 7127 18 7868 

Ústí nad Labem, MK 4-2185 861 14557 96 15514 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2191 1169 16774 64 18007 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2192 1661 14755 93 16509 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2193 1763 18974 121 20858 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2194 586 5075 40 5701 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2195 1224 13377 80 14681 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-2201 712 7840 61 8613 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-2202 1138 12585 112 13835 

Ústí nad Labem, MK 4-2203 981 11412 58 12451 

Ústí nad Labem, MK 4-2204 1358 13658 66 15082 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2205 1767 10164 61 11992 

Ústí nad Labem, MK 4-2731 1292 6549 47 7888 

Ústí nad Labem, MK 4-2732 978 11736 73 12787 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-2734 6152 15434 61 21647 

Ústí nad Labem, silnice II/253 4-2735 1274 9443 71 10788 

Ústí nad Labem, silnice II/253 4-2738 1000 7380 42 8422 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-3072 4681 14554 65 19300 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-3073 4551 7176 27 11754 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-3075 3393 7911 12 11316 

Ústí nad Labem, silnice III/25841 4-4531 555 4615 21 5191 

Ústí nad Labem, MK 4-4671 25 533 4 562 

Ústí nad Labem, MK 4-4672 511 1267 11 1789 

Ústí nad Labem, MK 4-4673 398 6659 21 7078 

Ústí nad Labem, MK 4-4674 677 3988 16 4681 

Ústí nad Labem, MK 4-4675 612 5532 33 6177 

Ústí nad Labem, MK 4-4681 433 8448 53 8934 

Ústí nad Labem, MK 4-4682 279 3553 22 3854 

Ústí nad Labem, MK 4-4683 439 6859 59 7357 

Ústí nad Labem, MK 4-4684 649 4166 14 4829 

Ústí nad Labem, MK 4-4685 1126 8070 28 9224 

Ústí nad Labem, MK 4-4691 1076 4966 41 6083 

Ústí nad Labem, MK 4-4692 1237 4190 32 5459 

Ústí nad Labem, MK 4-4693 701 3905 27 4633 
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Obec, silnice, ulice 
Sčítací 
úsek 

Součet motorové dopravy – výběr 
(voz/24h) 

Součet 
motorové 
dopravy 
celkem 

(voz/24h) 

Těžká 
motorová 

vozidla 

Osobní 
vozidla 

Jednostopá 
vozidla 

Ústí nad Labem, silnice II/253 4-4701 1100 7756 76 8932 

Ústí nad Labem, MK 4-4702 428 5329 19 5776 

Ústí nad Labem, MK 4-4703 1656 12547 84 14287 

Ústí nad Labem, MK 4-4704 480 2450 7 2937 

Ústí nad Labem, MK 4-4705 605 6255 43 6903 

Ústí nad Labem, MK 4-4711 500 3235 27 3762 

Ústí nad Labem, MK 4-4712 490 4744 22 5256 

Ústí nad Labem, MK 4-4713 533 2452 10 2995 

Ústí nad Labem, MK 4-4714 461 5461 37 5959 

Ústí nad Labem, MK 4-4715 880 4667 39 5586 

Ústí nad Labem, MK 4-4821 150 469 6 625 

Ústí nad Labem, MK 4-4822 299 2796 10 3105 

Tabulka 10 - Intenzita dopravy silniční sítě 2016 (podbarvení červené=vysoká, oranžová=střední, bílá=nízká)  

Dopravní model města Ústí nad Labem 2019 

Intenzita dopravy je  jedním z důležitých  parametrů pro zatřídění pozemní komunikace do 

třídy osvětlení dle normy ČSN EN 13 201. S ohledem na skutečnost, že v prosinci roku 2016 byl  

zprovozněn poslední úsek dálnice (Lovosice - Řehlovice), zadal v roce 2019 Magistrát města Ústí nad 

Labem zpracování aktualizace dopravního modelu (zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu). 

Z poskytnuté závěrečné zprávy a intenzit dopravy zpracované ŘSD v roce 2016 je patrné, že došlo ke 

značnému zklidnění dopravy v rámci města. Součástí dopravního modelu města je zároveň i predikce 

budoucího nárůstu jednotlivých druhů dopravy. Pro zpracování Generelu VO byly použity výhledové  

intenzity dopravy pro rok 2030.  
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Tabulka 11 – Výhledové intenzity dopravy v roce 2030 na hlavních komunikacích města Ústí nad Labem (24 hodin) 

Po přehodnocení intenzit dopravy v důsledku změny dopravní infrastruktury byla zpracována 

nová mapa intenzit dopravy roztříděná do stupňů vysoká a střední, která je nutným podkladem pro 

zatřídění pozemních komunikací do tříd osvětlení dle normy ČSN EN 13 201 (viz Obrázek 3).  
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Obrázek 3 – Roztřídění intenzit dopravy (červená=vysoká, fialová=střední) s předpokládanou změnou po zprovoznění 
úseku dálnice (Lovosice - Řehlovice) 

DOPRAVNÍ NEHODOVOST 

Analýza dopravních nehod v noci 

Pro zhodnocení dopravní nehodovosti v noci na území města byla využita mapová aplikace 

projektu AVISON s názvem „Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich 

bezpečnosti za soumraku a v noci“ (http://avison.cdvinfo.cz/). Tento projekt je řešen ve spolupráci 

Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Centra 

dopravního výzkumu, v.v.i. a Policie ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR (2015-2022), 

jehož poskytovatelem je Ministerstvo vnitra s označením VI20172019071. 

Primárním cílem projektu je návrh opatření a řešení na základě zpracovaných dokumentů, 

které budou jednoznačně charakterizovat příčiny dopravní nehod v nočním prostřední. Tento výstup 

(metodika) by měl sloužit správcům a vlastníkům komunikací, dopravně správním úřadům, včetně 

služby dopravní policie ČR pro stanovení nákladů a postupu odstranění zjištěných závad. 

Aplikace umožňuje prohlížet data dopravních nehod (DN) v noci, za soumraku a svítání v České 

republice. Kromě zdrojových nehodových dat jsou v mapovém okně či atributové (popisné) tabulce 

vizualizovány shluky mezikřižovatkových DN (jako výsledek analýzy KDE+) a heatmapy křižovatkových 

DN. Právě tyto shluky a hotspoty heatmapy ukazují místa koncentrace 

nočních DN. 

Výsledkem shlukové analýzy DN jsou graficky označená místa a 

úseky se shlukem DN – vizuální podoba výskytu dopravních nehod je 

zobrazena nejen velikostí shluku prezentující velikost samotné nehodové 

oblasti ale zejména hustotou DN v dané oblasti, která je prezentována dle 

barevné škály (viz obrázek vedle textu). 
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Z výsledku shlukové analýzy je patrné, že téměř všechny shluku DN jsou na křížení pozemních 

komunikací (na území města se nevyskytuje významnější nehodový mimokřižovatkový úsek). Výskyt 

shlukových oblastí je soustředěn nejvíce na průjezdních úsecích silnic a místních komunikacích se 

střední nebo vysokou intenzitou dopravy. Tyto úseky logicky patří k místům s největším počtem DN. 

Nejvýznamnějším shlukem DN je oblast centra města, kde jsou i největší intenzity dopravy (viz Obrázek 

2).  Pro detailnější zhodnocení nehodových lokalit ve středu města je shluková analýza provedena pro 

oblast centra města samostatně (viz Obrázek 5). Podrobnější analýza centra města zřetelně ukázala, že 

shluky DN jsou i mimo pozemní komunikace s vysokou nebo střední intenzitou dopravy – jedná se o 

ulice Velká Hradební, Pařížská, Brněnská (část), Panská, Masarykova (část), Revoluční a oblast 

Špitálského náměstí. Tyto úseky pozemních komunikací jsou zakresleny zelenou barvou (viz Obrázek 

6) 

Na území města jsou však i další místa pozemních komunikací se shluky DN, která mají nízkou 

intenzitu dopravy. Jedná se o pozemní komunikace označené rovněž zelenou barvou (viz Obrázek 6): 

Za Válcovnou (část), Jateční (část), U Vlečky, Průmyslová, Okružní, Klíšská, Na Popluží, Štefánikova, 

Hoření (část), Krušnohorská (část), Stříbrnická, Neštěmická (část) a Drážďanská (část). 

Výše vyjmenované úseky pozemních komunikací jsou z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy 

dodatečně zařazeny do úseků se střední intenzitou dopravy (zelená barva úseku).  

V závěru bylo provedeno vyhodnocení celistvosti a návaznosti takto označených úseků (vysoká 

a střední intenzita dopravy a dodatečně zařazené úseky se shluky DN). V případě návrhu zatřídění 

pozemních komunikací do tříd osvětlení je nutné vytvořit v rámci města systém ucelených a vzájemně 

propojených úseků, které budou tvořit logickou síť komunikací pro dobrou orientaci řidičů v nočním 

prostředí města. Toto doplnění je zakresleno oranžovou barvou (viz Obrázek 6). Takto vytvořená mapa 

tvoří základní podklad pro stanovení tříd osvětlení dle normy ČSN EN 13 201. 
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Obrázek 4 – Shluková analýza dopravních nehod v noci, za soumraku a svítání 

 

Obrázek 5 - Shluková analýza dopravních nehod v noci, za soumraku a svítání – centrum města 
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Obrázek 6 – Základní podklad pro stanovení tříd osvětlení na území města (sloučení Intenzity dopravy: 
červená=vysoká, fialová=střední, zelená=doplnění úseků PK dle shluků DN, oranžová=logické doplnění 
základní dopravní infrastruktury) 

TŘÍDY OSVĚTLENÍ 

Základem pro zařazení komunikací do tříd osvětlení je jednak hledisko dopravního významu, 

jednak společenská důležitost jednotlivých komunikací. Zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

ve městě vychází z platné normy pod označením ČSN EN 13201:  

 ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd 

osvětlení 9/2016 

 ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky, 6/2016 

 ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet, 6/2016 

 ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření, 6/2016 

 ČSN EN 13201-5 Osvětlení pozemních komunikací – Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti, 

7/2016 

 

Pro každou komunikaci (případně jejím úsekům) s přiřazenou třídou osvětlení jsou dle ČSN EN 

13201-2 definovány požadavky na osvětlení. Ve městě se nachází komunikace následujících třech 

skupin: 
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 Třídy M: Třídy osvětlení M jsou určeny pro řidiče motorových vozidel na silnicích  

povolující střední a vysoké rychlosti dopravy. Podle CEN TR13201-1 je střední rychlost v rozmezí 

40 < v ≤ 70 km/h a vysoká rychlost v > 70 km/h. 

 Třídy C: Třídy C jsou určeny pro řidiče motorových vozidel, ale pro použití v konfliktních oblastech, 

kde nelze použít předpoklady pro výpočet jasu vozovky, jako jsou nákupní třídy, složité křižovatky, 

kruhové objezdy a úseky s dopravními kolonami. 

 Třídy P: Třídy P jsou určeny hlavně pro chodce a cyklisty pohybujících se po chodnících  

a cyklostezkách, pro řidiče motorových vozidel pohybujících se nízkou rychlostí na místních 

komunikacích, pro odstavné a parkovací pruhy a další dopravní prostory, které leží odděleně nebo 

podél vozovky silnice nebo místní komunikace. 

V rámci dopravně bezpečnostního řešení jsou jednotlivým pozemním komunikacím a 

vybraným konfliktním oblastem přiřazeny třídy osvětlení. K zatřídění byly použity úseky pozemních 

komunikací definované v pasportu pozemních komunikací.  

Třídy osvětlení - M 

 

Tabulka 12 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy M 

Lm (cd/m2) Průměrný jas  

U0 (-)  Celková rovnoměrnost  

Ul (-)  Podélná rovnoměrnost 

TI (%)  Prahový přírůstek  

REI (-)  Činitel osvětlení okolí  

Třídy osvětlení - C 

Tabulka 13 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy C 

Em (lx)  Průměrná osvětlenost 

U0 (-)  Celková rovnoměrnost 

Třída 
osvětlení 

Lm (cd/m2) 
(minimální 
udržovaná 
hodnota) 

 U0 (-) 
(minimální 
hodnota) 

Ul (-) 
(minimální 
hodnota) 

TI (%) 
(maximální 
hodnota) 

REI (-) 
(minimální 
hodnota) 

M1 2 0,4 0,7 10 0,35 

M2 1,5 0,4 0,7 10 0,35 

M3 1 0,4 0,6 15 0,30 

M4 0,75 0,4 0,6 15 0,30 

M5 0,5 0,35 0,4 15 0,30 

M6 0,3 0,35 0,4 20 0,30 

Třída 
osvětlení 

Em (lx) 
(minimální udržovaná hodnota) 

U0 (-) 
(minimální hodnota) 

C0 50 0,4 

C1 30 0,4 

C2 20 0,4 

C3 15 0,4 

C4 10 0,4 

C5 7,5 0,4 
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Třídy osvětlení – P 

Tabulka 14 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy P 

Em (lx)  Průměrná osvětlenost 

Emin (lx)  Minimální osvětlenost 

 

Charakter dopravy i parametry okolního prostředí se v průběhu noci mění a tyto změny lze 

využít ke změně parametrů osvětlení, čímž lze ovlivnit energetickou náročnost veřejného osvětlení i 

jeho vliv na okolní prostředí. Princip adaptivního osvětlení, které se k tomuto účelu používá, spočívá v 

tom, že se doba provozu osvětlovací soustavy rozdělí na časové úseky Δt, které se vzájemně liší 

hodnotami parametrů, ovlivňující volbu třídy osvětlení. Pro jednotlivé časové úseky se určí váhy VW 

jednotlivých parametrů. Jejich součtem se stanoví celkové váhy VWS a třídy osvětlení pro jednotlivé 

časové úseky Δt. Výsledkem je profil provozního režimu osvětlovací soustavy.  

Parametry pro osvětlení parkovišť 

Parkoviště místních komunikací (PMK) jsou zatříděna dle ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – 

Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory tabulka 5.9 - Parkoviště, referenční 

číslo 5.9.1 a 5.9.2. 

 

 

Em (lx)  Průměrná osvětlenost 

U0 (-)  Celková rovnoměrnost  

RGL (-)  Činitel oslnění 

Ra (-)  Index podání barev 

Zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

Třídy osvětlení byly přiřazeny i těm pozemním komunikacím, které v současné době nejsou 

vybaveny veřejným osvětlením. Přiřazení tříd osvětlení těmto pozemním komunikacím v žádném 

Třída 
osvětlení 

Em (lx) 
(minimální udržovaná hodnota) 

Emin (lx) 
(minimální hodnota) 

P1 15 3 

P2 10 2 

P3 7,5 1,5 

P4 5 1 

P5 3 0,6 

P6 2 0,4 

P7 - - 

Třída 
osvětlení 

 
Druh prostoru 

Em (lx) 
(minimální 
udržovaná 
hodnota) 

 U0 (-) 
(minimální 
hodnota) 

RGL (-) 
(mezní 

hodnota) 

Ra (-) 
(minimální 
hodnota) 

PMK 1 slabý provoz, např. parkoviště obchodů, 
řadových a nájemních domů, stanoviště 
jízdních kol 

5 0,25 55 20 

PMK 2 průměrný provoz, např. parkoviště 
obchodních domů, administrativních 
budov, podniků, sportovních 
a víceúčelových komplexů budov 

10 0,25 50 20 
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případě neznamená nutnost instalace veřejného osvětlení, jedná se pouze o stanovení světelně-

technických parametrů pro osvětlení daného úseku tak, aby osvětlení daného úseku pozemní 

komunikace odpovídalo zpracovanému Generelu VO. 

Detailní zpracování tříd osvětlení komunikací v databázové podobě je obsahem přílohy č. 1 a 

mapové podobě obsahem přílohy č. 2. 

 

 

Obrázek 7 – Ukázka zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

 

Tabulka 15 – Ukázka světelně-technických parametrů VO úseků komunikací  
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MECHANICKÉ PARAMETRY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

Využívání stožárů veřejného osvětlení 

Stožáry veřejného osvětlení jsou nejrozšířenější technickou infrastrukturou města. Pro 

minimalizaci počtu stožárů, sloupků a jiných nosičů ve veřejném prostoru města je tudíž zcela 

pochopitelné, že se nosná část stožárů veřejného osvětlení používá nejen pro umístění výložníku a 

svítidla veřejného osvětlení, ale zároveň i k umístění dalšího zařízení (plechové dopravní značky, 

světelné výstražné blikače, zařízení pro městskou wifi síť, městský kamerový systém, městský rozhlas, 

odpadkové koše, označníky ulic, směrníky na místní cíle, komerční reklamy, vánoční dekory, závěsné 

květináče, atd.). Při takovémto využívání nosné části stožáru veřejného osvětlení musí správce 

veřejného osvětlení zajistit bezpečný stav zařízení - nesmí tudíž dojít k překročení vrcholového 

zatížení daného typu stožáru. 

Před umístěním jakéhokoli zařízení na stožár veřejného osvětlení musí správce veřejného 

osvětlení prověřit pevnost stožáru, zda další takové zařízení nepřetíží nosnou část stožáru veřejného 

osvětlení – nebo-li, zda stožár splní mechanickou pevnost i při instalaci dalšího zařízení – konkrétně se 

tedy jedná o prověření katalogové hodnoty daného typu stožáru ponížené o aktuální fyzický stav 

stožárů v místě vetknutí. 

Pro minimalizaci nepříjemností související s kontrolami aktuálního stavu (pozn.: aby nedošlo k 

trvalému přetížení mechanické pevnosti stožáru a případným zařizování jeho operativní náhrady), je 

vhodnější provést analýzu možného využití v rámci města a stožáry veřejného osvětlení dimenzovat s 

ohledem na předpokládané další využití již při zpracování projektové dokumentace na obnovu a 

modernizaci veřejného osvětlení.  

K doplnění je vhodné také uvést, že stožáry VO s vyššími mechanickými parametry delší dobu 

odolávají prorezavění vlivem používání solí v rámci zimní údržby. 

Investiční náročnost různých stožárů VO 

Všeobecně zažité stanovisko výběrových řízení v posledních letech směřovalo k nejnižší cenové 

nabídce. Je tedy zcela pochopitelné, že výrobci stožárů rozšířili pod tlakem poptávky ze strany 

realizačních firem svoji nabídku o stožáry, jejich mechanické parametry jsou určené jen a pouze 

k umístění výložníku se svítidlem (žádné jiné zařízení se z důvodu bezpečnosti na takové stožáry nesmí 

umístit). Takové řešení však přináší do budoucna velké potíže při využití těchto stožárů pro další účely. 

Vhodnějším způsobem je stanovení požadovaných mechanických parametrů stožárů 

veřejného osvětlení, které musí uchazeči splnit. Porovnají-li se celkové náklady na výměnu stožáru 

s výškou umístění svítidla (např. pro výšku stožáru 10m), je cenový rozdíl investičních nákladů stožáru 

s vysokými požadavky a stožáru se standardními požadavky pouze cca 20%. Přidanou hodnotou stožárů 

se zvýšenými, případně vysokými požadavky na mechanickou pevnost je delší životnost, která 

v dlouhodobém horizontu zcela smaže rozdíly v investičních nákladech.  

Analýza mechanických parametrů stožárů 

Analýza mechanických parametrů vyráběných stožárů veřejného osvětlení zcela zřetelně 

ukazuje vysoký rozptyl vrcholového zatížení stožárů. 

Běžně dosahují rozdíly mechanických parametrů u daných stožárů cca 50%, nejsou však 

výjimky, kde rozdíl mechanických parametrů dosahuje několikanásobku (jedná se především o stožáry 

kuželové a válcové s výškou 8 a 10m. 
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Tabulka 16 - Analýza mechanických parametrů stožárů pro veřejné osvětlení 

Minimální požadavky mechanických parametrů stožárů VO 

V rámci nových staveb a rekonstrukcí veřejného osvětlení budou používány stožáry veřejného 

osvětlení s minimálními mechanickými parametry – viz Tabulka 17. 

 

 

Tabulka 17 – Minimální požadavky mechanických parametrů stožárů veřejného osvětlení 
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Obrázek 8 – Výřez mapy - požadavky na mechanické parametry stožárů VO (šedá=standardní pevnost, 
modrá=zvýšená pevnost, červená=vysoká pevnost) 

Pozemní komunikace s trolejovým vedením 

Na území města Ústí nad Labem je tvořena veřejná doprava také trolejbusy, které provozuje 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (viz - Obrázek 9). Na pozemních komunikacích, kde je 

instalováno trakční vedení, bude veřejné osvětlení instalováno na trakční stožáry, jejichž mechanické 

pevnosti odpovídají požadavkům kladeným na trakční vedení.  

 

Obrázek 9 - Komunikace s Trakčním vedením (DPMUL - Trolejbusy) 
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Instalace veřejného osvětlení bude v těchto případech obsahovat doplnění nástavce a/nebo 

výložníku na trakční stožár DPMUL s příslušným svítidlem pro osvětlení pozemní komunikace. 

Silové kabely budou umístěny v prostoru stožáru s dvířky a ukončeny na stožárové 

svorkovnice. V těch případech, kdy nelze instalovat na trakční stožár veřejné osvětlení (např. stožáry 

s napájecími kabely pro trakční vedení), budou instalovány samostatné stožáry s mechanickými 

parametry pro stožáry veřejného osvětlení odpovídající danému úseku pozemní komunikace. 

PROVOZNÍ ŘEŽIM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  

Hlavním proměnným parametrem, podle kterého se určuje zatřídění komunikací, je intenzita 

dopravy. V průběhu dne jsou nejvyšší intenzity v ranní a odpolední dopravní špičce, tedy v době, kdy 

většina obyvatel cestuje do zaměstnání nebo se z něj vrací. V průběhu doby, kdy dochází k významným 

změnám intenzity dopravy, lze přetřídit daný úsek pozemní komunikace na nižší třídu (max. o dvě 

úrovně).  

Na základě hodnot ze sčítání dopravy na průjezdních komunikacích města a denních variacích 

intenzit dopravy pro osobní a nákladní dopravu uvedených v TP 189 byly zjištěny časové intervaly, ve 

kterých je intenzita dopravy malá.  

Následně byly vytvořeny provozní režimy veřejného osvětlení pro průjezdní úseky silnic a také 

pro místní komunikace. V následujících grafech je podrobně uveden průběh regulace veřejného 

osvětlení pro všechny použité třídy osvětlení. 

Provozní režim VO – průjezdní úseky silnic 

 

Graf 1 – Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M3) 
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Graf 2 -Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M4) 

 

Graf 3 - Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M5) 



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 38 z 64 

Provozní režim VO – místní komunikace 

 

Graf 4 - Provozní režim VO – místní komunikace (P3, P4, PMK) 

 

Graf 5 - Provozní režim VO – místní komunikace (P5) 
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OSVĚTLOVÁNÍ CHODCŮ NA PŘECHODECH 

Přisvětlení přechodů smí být dle TKP15 zřízeno jen při splnění následujících podmínek: 

a) Přechod musí být osvětlen v plném rozsahu, nesmí se přisvětlovat pouze část přechodu 

b) Pozemní komunikace, kde má být zřízen přechod, musí být osvětlena před i za uvažovaným 

přechodem v úrovni předepsané normou ČSN EN 13201 – 2. Délka osvětleného úseku záleží 

na povolené rychlosti v dané lokalitě. Tato délka, která se měří v ose pozemní komunikace od 

osy přechodu, je v každém směru nejméně: 

 50 m pro dovolenou rychlost nejvýše 30 km/h, 

 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h, 

 150 m pro dovolenou rychlost vyšší než 50 km/h. 

c) Současně s přisvětlením přechodu musí svítit také veřejné osvětlení alespoň v úsecích 

vymezených bodem b). 

d) V případě, že se bude úroveň osvětlení pozemní komunikace regulovat (snižovat/zvyšovat), 

pak se musí regulovat také úroveň přisvětlení přechodu tak, aby bylo v souladu s požadavky 

uvedenými v následující tabulce. 

  

Udržovaná hodnota stávajícího 
osvětlení 

Udržovaná průměrná svislá osvětlenost (lx) 

nejnižší nejvyšší 

Třída 

jasu povrchu 
pozemní 

komunikace / 
pozadí (cd.m-2) 

horizontální 
osvětlenosti 

pozemní 
komunikace (lx) 

základní 
prostor 

doplňkový 
prostor 

Všechny prostory 

M2 1,5 ≤ L 50 ≤ Ē přisvětlení se nezřizuje 

M3 1,0 ≤ L ˂ 1,5 30 ≤ Ē ˂ 50 75 50 200 

M4 0,75 ≤ L ˂ 1,0 20 ≤ Ē ˂ 30 50 30 150 

M5 0,5 ≤ L ˂ 0,75 10 ≤ Ē ˂ 20 30 20 100 

M6 L ˂ 0,5 Ē ˂ 10 15 10 50 
Tabulka 18 – Normativní požadavky na osvětlení chodců na přechodech  

Barevný tón světla použitých světelných zdrojů musí být z jiné skupiny barevných tónů, než 

jaký je použit pro osvětlení pozemní komunikace, resp. v daném místě převažuje. Poměr náhradních 

teplot chromatičnosti by měl být v poměru nejméně 1:1,5.  

Vymezení posuzovaného prostoru 

a) Základní prostor je prostor, kde je chodec přisvětlován. 

b) Doplňkový prostor je prostor, kde je chodec též přisvětlován, avšak s nižšími požadavky. 

c) Délka základního prostoru je v příčném směru vymezena rozhraním mezi chodníkem a 

vozovkou, zpravidla jde o okraj obrubníku přilehlý k pozemní komunikaci (případně vnější okraj 

vodící čáry nebo okraj zpevněný, pokud není navrženo dopravní značení). Zpevněná krajnice 

není součástí základního prostoru.  

d) Šířka základního prostoru je v podélném směru vymezena okraji vodorovného dopravního 

značení V7 „přechod pro chodce“; na místech pro přecházení pak stavebními úpravami 

chodníku (prostor, ve kterém je výška obrubníku snížena pod 8 cm). 



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 40 z 64 

e) Doplňkový prostor neprodloužený navazuje na základní prostor v příčném směru. Je dlouhý 

1 m; jeho šířka je shodná se šířkou základního prostoru. 

f) Doplňkový prostor prodloužený se zřizuje na straně případně existujícího středního dělícího 

pásu, ochranného ostrůvku nebo jiného dopravně bezpečnostního opatření, pokud je na 

pozemní komunikaci navržen. Je to prostor navazující na základní prostor v příčném směru. Je 

dlouhý 3 m; jeho šířka je shodná se šířkou základního prostoru. Doplňkový prostor prodloužený 

se nezřizuje v případě, že je délka dělícího pásu, ochranného ostrůvku a podobně větší než 3 

metry. 

 
Obrázek 10 - Posuzovaný prostor: A = základní, B = neprodloužený doplňkový. Analogicky platí i pro pozemní 

komunikaci s více jízdními pruhy. 

 

 
Obrázek 11 -Posuzovaný prostor se středním dělícím pásem nebo ochranným ostrůvkem: A = základní, B = 

neprodloužený doplňkový, B´= prodloužený doplňkový. Platí pro směr jízdy zleva. Pro opačný směr je 
analogická situace 

Přisvětlení přechodu se zpravidla nezřizuje, pokud je naplněna některá z těchto podmínek: 

a) Pokud je přechod řízen světelným signalizačním zařízením (SSZ) nebo je-li součástí křižovatky 

řízené SSZ. Střídavý provoz SSZ a přisvětlení je možný.  
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b) Ve vzdálenosti závislé na dovolené rychlosti je další přechod, který není ani přisvětlen, ani řízen 

SSZ. Tato vzdálenost, měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je nejméně: 

 50 m pro dovolenou rychlost nejvýše 30 km/h, 

 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h, 

 150 m pro dovolenou rychlost vyšší než 50 km/h. 

Zařízením přisvětlení by došlo ke snížení kontrastu mezi chodcem a pozadím vlivem dalších 

osvětlených ploch do té míry, že by zřízením přisvětlení naopak klesla viditelnost chodců na přechodu. 

ENVIRONMENTÁLNÍ HLEDISKO… 

ZÓNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Problematika rušivého světla je řešena v ČSN EN 12464-2. Pro ochranu a zlepšení nočního 

prostředí je nutné kontrolovat rušivé světlo (známé také jako světelné znečištění), které může 
představovat fyziologické a ekologické problémy pro prostředí a osoby. Za tímto účelem norma zavádí 
zóny životního prostředí a pro každou z nich definuje různé požadavky, jak je uvedeno v následující 
tabulce. 

 
 

Zóna 
životního 
prostředí 

Světlo na objektech Svítivost svítidla 
Podíl horního 

toku 
Jas 

Ev 
lx 

I 
cd 

RUL 

% 
Lb 

cd.m-2 
Ls 

cd.m-2 

Mimo dobu 
nočního 

klidu 

V době 
nočního 

klidu 

Mimo dobu 
nočního 

klidu 

V době 
nočního 

klidu 
 

Fasády 
budov 

Znaky 

E1 2 0 2 500 0 0 0 50 

E2 5 1 7 500 500 5 5 400 

E3 10 2 10 000 1 000 10 10 800 

E4 25 5 25 000 2 500 25 25 1 000 
Tabulka 19 - 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. 
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 je myšleno informační a reklamní znaky. 

Zařazení ploch UP do environmentálních zón 

Pro zatřídění jednotlivých ploch definovaných v územním plánu do environmentálních zón dle 

ČSN EN 12 464-2 a dále do charakteristických oblastí byly využity informace uvedené v kapitole 3.1. 

(Datový model UP) Metodiky jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj 

z ledna 2012.  
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Primárně byly zatříděny do environmentálních zón plochy RZV podle atributu JEV_ID, které 

jsou osvětlovány stávajícím veřejným osvětlením. Následně pak byly do environmentálních zón 

doplněny plochy RZV, kde by mohlo být v budoucnu instalováno veřejné osvětlení nebo kde by se mohl 

vyskytnout podnět na řešení rušivého světla (zdrojem rušivého světla není pouze veřejné osvětlení ale 

i všechny zdroje světla, jejichž světelný účinek nesmí přesáhnout normové limity definované 

Generelem veřejného osvětlení).  

V rámci finalizace zatřídění ploch RZV do Charakteristických zón byly provedeny úpravy týkající 

se přeřazení rozměrově nevýznamných ploch RZV k rozsáhlejší (dominantní) sjednocené 

environmentální zóně. 

 

 

Obrázek 12 – Výřez mapy – environmentální zóny 

DOBA NOČNÍHO KLIDU 

Dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb. je doba nočního klidu definována jako období mezi 22. 

hodinou večerní a 6. hodinou ranní, pokud obec nemá obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak. 

Do databázového systému byly doplněny údaje o environmentální zóně a příslušné požadavky 

na parametry osvětlení, včetně požadavků na svítidla a jejich limit rušivého světla (ULR - podíl 

světelného toku svítidla vyzařovaný do horního poloprostoru). 

CHARAKTERISTICKÉ OBLASTI … 

Po zpracování základních parametrů veřejného osvětlení, dopravně-bezpečnostního a 

environmentálního hlediska a rozdělení města do urbanistických oblastí byly zpracovány 

charakteristické oblasti se stanovením základních světelně-technických požadavků na kvalitu osvětlení 

veřejného prostoru v těchto oblastech splňující normativní požadavky (viz Tabulka 2 - Seznam norem 

a předpisů týkajících se problematiky VO) i požadavky na zařízení veřejného osvětlení.  

Do charakteristických oblastí byla zahrnuta i rozvojová území v souladu s poskytnutým 

územním plánem. 

Ve městě se nacházejí oblasti, které nelze osvětlovat podle norem pro veřejné osvětlení (ČSN 
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EN 13201, ČSN P 36 0455, část ČSN EN 12464-2). Mezi tato místa patří obecně soukromé 

průmyslové areály, sportovní hřiště, železnice, pozemky v okolí vodních toků nebo areály se 

specifickým osvětlením dle normy pro venkovní pracovní prostory.  

 

Poznámka:  

Z důvodu rozsáhlosti území města jsou do tabulkové části popisující charakteristické oblasti 

vloženy pouze části území tak, aby byl pochopen záměr použití těchto charakteristických oblastí a jejich 

stanovených základních světelně-technických požadavků. Konkrétní světelně-technické parametry pro 

osvětlování pozemních komunikací jsou uvedeny v příloze č.1 SVĚTELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY 

OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 
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Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 
Charakter 
oblasti 

Čtyřproudé a dvouproudé komunikace, ke kterým mohou přiléhat chodníky a 
parkovací stání. 

Zóna životního 
prostředí 

Převážně: E3 
 

 
Charakter 
osvětlení 
prostoru 

Typ 1A, 1B, 1C, 1E, 1F, 2A, 2B  
Světelný tok svítidel směrován převážně na povrch komunikace a nezbytné 
bezprostřední okolí osvětlovaných pozemních komunikací.  
 
V oblastech, kde průjezdní úsek prochází oblastí s rodinnými nebo činžovními 
doby, je světelný tok svítidel směrován na paty objektů k zajištění prosvětlení 
prostoru – typy svícení 2A, 2B. 
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Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 

 
 

 

  

  

Úroveň jasu Převážně: Nízká 
V oblastech s činžovními domy: Střední  

Barevný tón 
světla 

≤ 2 700 K  
Pro vybraný rozsah pozemních komunikací: mimo dobu nočního klidu pro zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu max. 4 000 K 

Index podání 
barev 

Minimálně 70 

Výška 
světelného 
místa 

8 a 10 m 

Materiál a 
úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní část 
stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou vrstvou proti 
chemickým vlivům 
 
V území městského centra: Ocelový válcový stupňovaný stožár, stupeň ochrany: 
žárové zinkování; spodní část stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu 
opatřena ochrannou vrstvou proti chemickým vlivům 
 



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 46 z 64 

Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 
Typologie 
svítidel 

Technická svítidla obdélníkového tvaru splňující světelně-technické parametry (viz 
PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 
 
Svítidlo shodného tvaru musí být vyráběno min. ve 2 velikostech pro optimální 
výběr svítidla splňující normové hodnoty pro osvětlení veřejného prostoru. Svítidlo 
nesmí přesáhnout:  
Rozměr 1 / d,š,h / 780 x 380 x 130 mm. Hmotnost <10 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,35m2, 
Rozměr 2 / d,š,h / 600 x 280 x 110 mm. Hmotnost < 5,5 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,18m2. 

Tabulka 20 – Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 
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Charakteristická oblast 2 – Městské centrum 
Charakter 
oblasti 

Jedná se o část města, která tvoří jádro města.  

Zóna 
životního 
prostředí 

E4 

 
Charakter 
osvětlení 
prostoru 

Převážně: Typ 3A, 3B  
Světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale také do 
prostoru, aby byla zajištěná jeho celková prosvětlenost prostoru a osvětlení jeho 
hranic 
 
V případech, kdy je charakter daného úseku pozemní komunikace odlišný, byly 
použity typy svícení odpovídající danému prostoru: 2A, 2B, případně 2E (osvětlení 
parkoviště) 
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Charakteristická oblast 2 – Městské centrum 

  

 
Úroveň jasu Převážně: Střední 

Barevný tón 
světla 

≤ 2 700 K  
Pro vybraný rozsah pozemních komunikací: mimo dobu nočního klidu pro zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu max. 4 000 K 

Index podání 
barev 

Minimálně 70 
 

Výška 
světelného 
místa 

6, 8 nebo 10 m 
 

Materiál a 
úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Ocelový válcový stupňovaný stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní část 
stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou vrstvou proti 
chemickým vlivům 

Typologie 
svítidel 

Designový typ svítidla splňující světelně-technické parametry (viz PARAMETRY 
SVÍTIDEL…, strana 55) 

Tabulka 21 – Charakteristická oblast 2 – Historická oblast 

  



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 49 z 64 

Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 
Charakter 
oblasti 

Oblast, ve které bydlí naprostá většina obyvatel města. Charakteristickým rysem 
je zástavba rodinnými a panelovými domy, u rodinných domů ohraničenými 
zahradami. V oblasti jsou drobné zelené plochy, parkoviště nebo garáže a 
občanská vybavenost, která jsou v okolí zástavby.  

Zóna životního 
prostředí 

E2 

 
Charakter 
osvětlení 
prostoru 

Převážně: Typ 2A, 2B, 2E  
Světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale částečně 
také do prostoru tak, aby byla zajištěná určitá osvětlenost vertikálních ploch. 
 
V případech, kde jsou součástí obytné oblasti i pěší cesty mezi objekty nebo 
příjezdy k obytné části, byly použity typy svícení odpovídající danému prostoru: 
1A, 1B, 1C, 1D 
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Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 

 

  

  

Úroveň jasu Převážně: Nízká 

Barevný tón 
světla 

≤ 2 700 K 

Index podání 
barev 

Minimálně 70 

Výška 
světelného 
místa 

převážně 6 m 
v oblastech s panelovými domy převážně 8 nebo 10 m. 
 

Materiál a 
úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní část 
stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou vrstvou proti 
chemickým vlivům 
 

Typologie 
svítidel 

Technická svítidla obdélníkového tvaru splňující světelně-technické parametry (viz 
PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 
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Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 
Svítidlo shodného tvaru musí být vyráběno min. ve 2 velikostech pro optimální 
výběr svítidla splňující normové hodnoty pro osvětlení veřejného prostoru. 
Svítidlo nesmí přesáhnout:  
Rozměr 1 / d,š,h / 780 x 380 x 130 mm. Hmotnost <10 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,35m2, 
Rozměr 2 / d,š,h / 600 x 280 x 110 mm. Hmotnost < 5,5 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,18m2. 

Tabulka 22 – Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 
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Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky 
Charakter oblasti Různé parky a zelená prostranství s cestami pro pěší, osázená stromy, 

křovinami, okrasnou zelení. Instalovány mohou být lavičky. Ve 
vybraných lokalitách bude zvolen typ osvětlení zajišťující přiměřené 
prostorové osvětlení okolí cest z důvodu zachování prostorové 
„čitelnosti“ a vizuální vnímatelnosti daného veřejného prostoru, což 
zároveň podporuje pocit bezpečí pro pěší ve večerních a nočních 
hodinách. 

Zóna životního prostředí E2 

 
Charakter osvětlení 
prostoru 

Typ 1D 
Světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale 
částečně také do prostoru tak, aby byla zajištěná určitá osvětlenost 
vertikálních ploch. 

 

 

Úroveň jasu Nízká 

Barevný tón světla ≤ 2 700 K 

Index podání barev Minimálně 85 

Výška světelného místa 6 m 
 

Materiál a úprava 
osvětlovacích stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; 
spodní část stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena 
ochrannou vrstvou proti chemickým vlivům 
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Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky 
 

Typologie svítidel Parková svítidla s válcovým nebo kuželovým tvarem splňující světelně-
technické parametry (viz PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 

Tabulka 23 – Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky 
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Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast 
Charakter oblasti Charakteristickými objekty jsou převážně výrobní haly, skladiště, 

manipulační plochy, drobná výroba, výrobní služby, zemědělská výroba, 
apod. 

Zóna životního 
prostředí 

E2 

 
Charakter osvětlení 
prostoru 

Převážně: Typ 1A, 1B 
Světelný tok svítidel směrován výhradně na povrch komunikace a 
nezbytné bezprostřední okolí osvětlovaných pozemních komunikací.  

  

Úroveň jasu Nízká 

Barevný tón světla ≤ 2 700 K 

Index podání barev Minimálně 70 

Výška světelného 
místa 

8 nebo 10 m 

Materiál a úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní 
část stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou 
vrstvou proti chemickým vlivům 

Typologie svítidel Technická svítidla obdélníkového tvaru splňující světelně-technické 
parametry (viz PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 
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Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast 
Svítidlo shodného tvaru musí být vyráběno min. ve 2 velikostech pro 
optimální výběr svítidla splňující normové hodnoty pro osvětlení 
veřejného prostoru. Svítidlo nesmí přesáhnout:  
Rozměr 1 / d,š,h / 780 x 380 x 130 mm. Hmotnost <10 kg, návětrná plocha 
svítidla < 0,35m2, 
Rozměr 2 / d,š,h / 600 x 280 x 110 mm. Hmotnost < 5,5 kg, návětrná plocha 
svítidla < 0,18m2. 

Tabulka 24 – Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast 

PARAMETRY SVÍTIDEL… 

V této části dokumentu jsou stanovena závazná pravidla (standardy) pro typy svítidel, jejich 

fotometrické vlastnosti a certifikáty bezpečnosti a spolehlivosti. Standardy jsou závazné pro 

dodavatele svítidel včetně ostatních komponent pro soustavu VO. Vyhlášením těchto standardů 

provozovatel sleduje cíl dlouhodobého hospodárného provozu spravovaných osvětlovacích soustav, 

záruku trvanlivosti a bezpečnosti soustavy a to při respektování předpisů pro nasvětlování pozemních 

komunikací v souladu s normami ČSN EN 13201-1-5 (Osvětlení pozemních komunikaci) a  ČSN EN 

12464-2 (Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory). Dále také normami pro 

elektrické výzbroje svítidel certifikované pro provoz v ČR/EU podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí a splňující požadavky na nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady dle vyhlášky 

č. 352/2005 Sb. 

 
P.č. Technické požadavky  

1 
Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o svítidlo s COB 
čipy nebo tzv. retrofit s možností osadit svítidla jak  konvenčními zdroji (výbojka, zářivka), tak zdroji LED 

2 

Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru bez nutnosti použití speciálního nářadí. Po otevření svítidla, 
musí být obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich. 
Zároveň musí automaticky dojít k odpojení 230VAC pomocí rozpojovací svorkovnice. Po otevření svítidla 
musí být okamžitý přístup k elektronickému předřadníku, svorkovnici a optické části. Svítidlo musí být v 
otevřené poloze zajištěno aretovatelným mechanismem zabraňující samovolnému zavření svítidla. 

3 Optická část musí být chráněna rovným, čirým kaleným sklem. 

4 Svítidlo musí být chlazeno pasivně, bez žebrování na korpusu svítidla. 

5 
Svítidlo musí být vybaveno membránovým ventilem zajišťujícím kompenzaci změny tlaku v důsledku 
rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem.   

6 

Korpus svítidla musí být tvořen hliníkovým odlitkem. Na horní části svítidla se nesmí držet voda. Příruba 
svítidla umožňuje uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 mm. Pro zajištění 
dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno 
alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo 
umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár i výložník v rozsahu -/+15° 
(pro přesné nastavení dle světelného výpočtu musí být úhly na svítidle vyznačeny). 

7 Svítidlo bude vybaveno zařízením pro datovou konektivitu s budoucím inteligentním veřejným osvětlením 

8 Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu. 

9 Svítidlo musí mít porvrchovou úpravu v barvě RAL 9006. 

10 
Napájecí zdroj a LED modul musí být snadno vyměnitelný za použití jednoduchých nástrojů přímo 
provozovatelem soustavy bez porušení záručních podmínek a světelně technických parametrů svítidla. 
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P.č. Technické požadavky  

11 
Výrobce musí uvádět u parametrů svítidla tzv. „hot lumen", tedy skutečný světelný tok svítidla v reálných 
ustálených pracovních podmínkách. Měrná účinnost svítidla při teplotě Ta 25°C musí být minimálně 110 
Im/W při teplotě chromatičnosti 2700K.  

12 
LED modul musí být vybaven termistorem NTC. Napájecí zdroj musí umožňovat regulovat výkon svítidla 
pokud teplota na termistoru NTC překročí nastavenou hraniční teplotu.    

13 Provozní rozsah (okolní teplota Ta), požadavek -40° až 50 °C. 

14 Na svítidlo musí být jako celek poskytnuta záruka 5 let, na korpus svítidla 10 let. 

15 
Svítidlo musí být vybaveno autonomní regulací (například ASTRODIM) světelného toku podle časového 
harmonogramu s možností snížení světelného toku v nočních hodinách. Snížení světelného výkonu 
nesmí probíhat skokově, ale v časovém úseku několika minut s rozsahem 10-100%.   

16 Regulace svítidla musí být analogová (amplitudová) pro zabránění flicker efektu.  

17 Každé svítidlo musí mít nastavenou funkci CLO (konstantní světelný tok). 

18 
Pro bezproblémové použití svítidla ve všech elektrických instalacích musí být svítidlo možné dodat 
variantě ve třídě ochrany I. i II.  

19 Přepěťová ochrana svítidla musí být minimálně tř. I - 10kV L/N-PE ; tř.II - 6kV L-N. 

20 
Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické i 
předřadníkové části nejméně v IP65 

21 Mechanická odolnost svítidla nejméně IK09 

22 
Svítidlo musí být připraveno pro doplnění o stínící clony nebo optické prvky, omezující svícení za svítidlo 
nebo před svítidlo tak aby byla splněna norma ČSN EN 12 464-2 stanovující přístupné maximum rušivého 
světla na objektech.  

23 
Výrobce musí mít u nabízeného svítidla změřeno minimálně 10 druhů různých optik včetně přechodové 
pro efektivní nasvětelení různých typů komunikací.  

24 ULOR 0% z důvodu omezení vzniku rušivého světla. 

25 Svítidlo musí být možné vybavit pojistkovou svorkovnicí pro možnost napájení z nadzemního vedení.   

26 
Jednotlivé elektro komponenty svítidla lze dodat jako náhradní díly (výrobce má na skladě). Dodání na 
adresu provozhovatele musí proběhnout do 15ti pracovních dnů od objednávky.  

27 Použité LED čipy nesmí mít pokles světelného toku o více než 10% za 100 000h pro teplotu 85°C.  

28 Certifikát o elektromagnetické kompatibilitě EMC. 

29 Certifikát ENEC  
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DOSLOV KE ZPRACOVÁNÍ GENERELU VO… 

KRÁCENÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Přiřazení světelně-technických parametrů pro osvětlení veřejného prostoru vychází z pasportu 

PK, jehož jednotlivé úseky PK se staly vstupním materiálem pro stanovení světelně-technických 

parametrů (jedná se vrstvu: linsts_polyline_1 s připojenou databází "0001 linsts_polyline_1").  

V případech, kdy úsek pozemní komunikace definovaný pasportem PK pokračoval mimo 

zastavěné nebo zastavitelné území, byl tento úsek určující světelně-technické parametry pro osvětlení 

pozemní komunikace (stávající nebo budoucí) příslušně zkrácen. Především se jedná o průjezdní úseky 

silnic nebo místní komunikace směřující k hranicím katastrálního území příslušné místní části.  

DOKRESLENÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

V rámci zpracování Generelu VO byly zjištěny oblasti s pozemními komunikacemi pro 

motorovou dopravu, které nebyly uvedeny v pasportu PK. Jednalo se především o oblasti s novou 

výstavbou. Tyto úseky PK byly při definování tříd osvětlení zakresleny do Generelu VO s tím, že 

v atributu EČO-PPK je uvedena hodnota „xxx“. 

PARKOVIŠTĚ 

Na území města se nachází celá řada lokálních parkovišť, jejich umístění je součástí příslušné 

pozemní komunikace. Osvětlení tohoto parkoviště bude zajištěno svítidly pro osvětlení celkového 

dopravního prostoru. 

V případech, kdy byla plocha celého parkoviště vedena v pasportu PK jako samostatná plocha, 

byly tomuto parkovišti přiřazeny světelně-technické parametry dle ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení 

– Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory tabulka 5.9 - Parkoviště, 

referenční číslo 5.9.1, případně referenční číslo 5.9.2 

PĚŠÍ CESTY 

Při zpracování Generelu VO bylo zjištěno, že pasport PK, který byl vstupním materiálem pro 

zpracování Generelu VO, neobsahuje pěší cesty mezi činžovními domy nebo v jejich blízkosti, které jsou 

již v současné době osvětleny. 

Tyto pěší cesty nebyly do Generelu VO zakresleny. Pro osvětlování těchto pěších cest jsou 

stanoveny obecně následující světelně-technické parametry: 

 

Zóna 
životního 
prostředí 

Charakter 
osvětlení 

Teplota 
chromatičnosti 

Index 
barevného 

podání 

Třída 
osvětlení 

Třída 
osvětlení 

REG 

Max. 
výška 

SM 

Typ 
svítidla 

Mechanické 
parametry 

stožárů 

E2 Typ 1D max.2700 K > 70 P5 P6 6m Technický 
Standardní 

pevnost 
Tabulka 25 - Světelně-technické parametry pro pěší cesty, které nejsou zakresleny v pasportu PK 
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Obrázek 13 – ukázka pěších cest, které nejsou v pasportu PK zakresleny 
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PŘÍLOHA Č.1 - DATABÁZOVÁ ČÁST… 

SVĚTELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ 
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Vložit databázovou část GVO 
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PŘÍLOHA Č.2 - MAPOVÁ ČÁST… 

TŘÍDY OSVĚTLENÍ DLE ČSN 13 201 

 

Obrázek 14 – Třídy osvětlení - klad listů 
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Vložit mapové listy 
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PŘÍLOHA Č.3 - MAPOVÁ ČÁST… 

CHARAKTERISTICKÉ OBLASTI 

 

Obrázek 15 – Charakteristické oblasti - klad listů 
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Vložit mapovou část  

 



 

ÚSTÍ NAD LABEM 

 

 
 

GENEREL  

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

  

Příloha č.1 - GVO UnL Parametry osvětlení.pdf k usnesení č. 2105/90R/21



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 2 z 64 

Zadavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 3088/26 
400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 25013891 
 

Zastoupený Ing. Libor Turek Ph.D., výkonný ředitel 
 

Zpracovatel: ELECTROSUN, s.r.o. 
 

Adresa: U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice 
 

IČ: 25688553 
 

Statutární zástupce: Ing. Tomáš Havlíček, jednatel 
 

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Skála 
Odborný garant veřejného osvětlení 
 

Kontakt: +420 607 005 118 
jiri.skala@electrosun.cz 
 

Datum: červenec 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 3 z 64 

OBSAH 

Citovaná literatura ____________________________________________________ 5 

ÚVOD… _____________________________________________________________ 7 

Architektonicko-urbanistická hlediska: _______________________________________________ 7 
Dopravně bezpečnostní hlediska: ___________________________________________________ 8 
Environmentální hlediska: _________________________________________________________ 8 

VSTUPNÍ PODKLADY…__________________________________________________ 8 

PODKLADY OBJEDNATELE __________________________________________________ 8 

ZÁKONY A VYHLÁŠKY ______________________________________________________ 9 

NORMY A PŘEDPISY ______________________________________________________ 10 

TERMINOLOGIE _________________________________________________________ 11 

STRUKTURA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ…____________________________________ 13 

PARAMETRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ… ___________________________________ 14 

CHAREKTER OSVĚTLENÍ PROSTORU _________________________________________ 14 
CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 1 ___________________________________________________ 15 
CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 2 ___________________________________________________ 16 
CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 3 ___________________________________________________ 17 

ÚROVEŇ JASU __________________________________________________________ 18 

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI _______________________________________________ 18 
Bezpečnost silniční dopravy _______________________________________________________ 18 
Světelné znečištění ______________________________________________________________ 19 
Návrh řešení teploty chromatičnosti pro osvětlení pozemních komunikací _________________ 20 

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ HLEDISKO … __________________________________ 21 

INTENZITA DOPRAVY _____________________________________________________ 21 
Základní informace k celostátnímu sčítání dopravy 2016 ________________________________ 21 
Intenzita dopravy na pozemních komunikacích města __________________________________ 21 

DOPRAVNÍ NEHODOVOST _________________________________________________ 26 
Analýza dopravních nehod v noci __________________________________________________ 26 

TŘÍDY OSVĚTLENÍ ________________________________________________________ 29 
Třídy osvětlení - M ______________________________________________________________ 30 
Třídy osvětlení - C _______________________________________________________________ 30 
Třídy osvětlení – P ______________________________________________________________ 31 
Parametry pro osvětlení parkovišť _________________________________________________ 31 
Zatřídění komunikací do tříd osvětlení ______________________________________________ 31 

MECHANICKÉ PARAMETRY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ____________________________ 33 
Využívání stožárů veřejného osvětlení ______________________________________________ 33 
Investiční náročnost různých stožárů VO ____________________________________________ 33 
Analýza mechanických parametrů stožárů ___________________________________________ 33 
Minimální požadavky mechanických parametrů stožárů VO _____________________________ 34 
Pozemní komunikace s trolejovým vedením __________________________________________ 35 

PROVOZNÍ ŘEŽIM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ____________________________________ 36 
Provozní režim VO – průjezdní úseky silnic ___________________________________________ 36 
Provozní režim VO – místní komunikace _____________________________________________ 38 



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 4 z 64 

OSVĚTLOVÁNÍ CHODCŮ NA PŘECHODECH ____________________________________ 39 

ENVIRONMENTÁLNÍ HLEDISKO… ________________________________________ 41 

ZÓNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ______________________________________________ 41 
Zařazení ploch UP do environmentálních zón _________________________________________ 41 

DOBA NOČNÍHO KLIDU ___________________________________________________ 42 

CHARAKTERISTICKÉ OBLASTI … _________________________________________ 42 

Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací ________________________________ 44 
Charakteristická oblast 2 – Městské centrum _________________________________________ 47 
Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast ____________________________________________ 49 
Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky ______________________________________ 52 
Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast ________________________________________ 54 

PARAMETRY SVÍTIDEL… ___________________________________________________ 55 

DOSLOV KE ZPRACOVÁNÍ GENERELU VO… ________________________________ 57 

KRÁCENÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ___________________________________ 57 

DOKRESLENÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ _______________________________ 57 

PARKOVIŠTĚ ____________________________________________________________ 57 

PĚŠÍ CESTY _____________________________________________________________ 57 

PŘÍLOHA Č.1 - DATABÁZOVÁ ČÁST… _____________________________________ 59 

SVĚTELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ __________ 59 

PŘÍLOHA Č.2 - MAPOVÁ ČÁST… _________________________________________ 61 

TŘÍDY OSVĚTLENÍ DLE ČSN 13 201 ___________________________________________ 61 

PŘÍLOHA Č.3 - MAPOVÁ ČÁST… _________________________________________ 63 

CHARAKTERISTICKÉ OBLASTI _______________________________________________ 63 

 
SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 - Seznam zákonů a vyhlášek týkajících se problematiky VO _________________________________ 10 
Tabulka 2 - Seznam norem a předpisů týkajících se problematiky VO __________________________________ 10 
Tabulka 3 - Terminologie v oblasti VO __________________________________________________________ 12 
Tabulka 4 – Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 1 ______________________________________ 15 
Tabulka 5 - Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 2 _______________________________________ 16 
Tabulka 6 - Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 3 _______________________________________ 17 
Tabulka 7 – Teploty chromatičnosti LED svítidel pro VO – bezpečnost dopravy __________________________ 19 
Tabulka 8 – Základní požadavky na veřejné osvětlení – snížení světelného znečištění _____________________ 20 
Tabulka 9 - Návrh řešení teploty chromatičnosti pro VO – varianta č.2 ________________________________ 20 
Tabulka 10 - Intenzita dopravy silniční sítě 2016 (podbarvení červené=vysoká, oranžová=střední, bílá=nízká) _ 24 
Tabulka 11 – Výhledové intenzity dopravy v roce 2030 na hlavních komunikacích města Ústí nad Labem (24 

hodin) ____________________________________________________________________________________ 25 
Tabulka 12 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy M ______________________________________________ 30 
Tabulka 13 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy C_______________________________________________ 30 
Tabulka 14 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy P_______________________________________________ 31 
Tabulka 15 – Ukázka světelně-technických parametrů VO úseků komunikací ___________________________ 32 
Tabulka 16 - Analýza mechanických parametrů stožárů pro veřejné osvětlení ___________________________ 34 



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 5 z 64 

Tabulka 17 – Minimální požadavky mechanických parametrů stožárů veřejného osvětlení ________________ 34 
Tabulka 18 – Normativní požadavky na osvětlení chodců na přechodech ______________________________ 39 
Tabulka 19 - Zóny životního prostředí ___________________________________________________________ 41 
Tabulka 20 – Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací _________________________________ 46 
Tabulka 21 – Charakteristická oblast 2 – Historická oblast __________________________________________ 48 
Tabulka 22 – Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast ____________________________________________ 51 
Tabulka 23 – Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky _______________________________________ 53 
Tabulka 24 – Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast _________________________________________ 55 
Tabulka 25 - Světelně-technické parametry pro pěší cesty, které nejsou zakresleny v pasportu PK __________ 57 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 - Grafické znázornění teploty chromatičnosti ____________________________________________ 18 
Obrázek 2 - Intenzita dopravy na průjezdních úsecích silnic (ŘSD 2016) ________________________________ 22 
Obrázek 3 – Roztřídění intenzit dopravy (červená=vysoká, fialová=střední) s předpokládanou změnou po 

zprovoznění úseku dálnice (Lovosice - Řehlovice) __________________________________________________ 26 
Obrázek 4 – Shluková analýza dopravních nehod v noci, za soumraku a svítání _________________________ 28 
Obrázek 5 - Shluková analýza dopravních nehod v noci, za soumraku a svítání – centrum města ___________ 28 
Obrázek 6 – Základní podklad pro stanovení tříd osvětlení na území města (sloučení Intenzity dopravy: 

červená=vysoká, fialová=střední, zelená=doplnění úseků PK dle shluků DN, oranžová=logické doplnění základní 

dopravní infrastruktury) _____________________________________________________________________ 29 
Obrázek 7 – Ukázka zatřídění komunikací do tříd osvětlení __________________________________________ 32 
Obrázek 8 – Výřez mapy - požadavky na mechanické parametry stožárů VO (šedá=standardní pevnost, 

modrá=zvýšená pevnost, červená=vysoká pevnost) ________________________________________________ 35 
Obrázek 9 - Komunikace s Trakčním vedením (DPMUL - Trolejbusy) ___________________________________ 35 
Obrázek 10 - Posuzovaný prostor: A = základní, B = neprodloužený doplňkový. Analogicky platí i pro pozemní 

komunikaci s více jízdními pruhy. ______________________________________________________________ 40 
Obrázek 11 -Posuzovaný prostor se středním dělícím pásem nebo ochranným ostrůvkem: A = základní, B = 

neprodloužený doplňkový, B´= prodloužený doplňkový. Platí pro směr jízdy zleva. Pro opačný směr je analogická 

situace ___________________________________________________________________________________ 40 
Obrázek 12 – Výřez mapy – environmentální zóny _________________________________________________ 42 
Obrázek 13 – ukázka pěších cest, které nejsou v pasportu PK zakresleny _______________________________ 58 
Obrázek 14 – Třídy osvětlení - klad listů _________________________________________________________ 61 
Obrázek 15 – Charakteristické oblasti - klad listů __________________________________________________ 63 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1 – Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M3) ________________________________________ 36 
Graf 2 -Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M4) _________________________________________ 37 
Graf 3 - Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M5) _________________________________________ 37 
Graf 4 - Provozní režim VO – místní komunikace (P3, P4, PMK) ______________________________________ 38 
Graf 5 - Provozní režim VO – místní komunikace (P5) ______________________________________________ 38 

 

CITOVANÁ LITERATURA 

Ing. Jan Novotný, Ing. Petr Žák, Ph.D., Ing. Jiří Skála, Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Jiří Tesař. (2015). Teplota 

chromatičnosti ve veřejném osvětlení. Načteno z : Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, 

z.s.: http://www.srvo.cz/teplota-chromaticnosti-ve-verejnem-osvetleni/ 
Míla Moudrá, Pavel Suchan, Michal Bareš, Martin Petrásek. (2018). Světelné zničištění. Načteno z 

http://svetelneznecisteni.cz 



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 6 z 64 

 

  



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 7 z 64 

ÚVOD… 

Cílem Generelu veřejného osvětlení je zpracování světelně-technických parametrů osvětlení 

pozemních komunikací města (v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 

Sb. a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN 

EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a dalšími technickými normami) za 

účelem zajištění budoucího kvalitního osvětlení pozemních komunikací, jimiž se řídí projektování, 

realizace i kontrola kvality VO při rekonstrukci, obnově, modernizaci a výstavbě veřejného osvětlení ve 

městě se současným požadavkem na minimalizaci příkonu osvětlovacích soustav při dodržení 

nezbytných požadavků na bezpečnost dopravy, osob a majetku. 

 

Nesporným přínosem Generelu veřejného osvětlení je výše uvedená existence světelně-

technických parametrů pro osvětlování pozemních komunikací ve městě, jehož výstupy se bude řídit 

příprava obnovy veřejného osvětlení, výběr dodavatele na realizaci staveb, přejímací řízení stavby.  

 
Generel VO je světelně technickou studií, v rámci které se řeší a navrhuje vzhled města ve 

večerních a nočních hodinách, utvářený veřejným osvětlením (VO). V rámci ní se definují parametry 
veřejného osvětlení a osvětlovací soustavy a slouží jako podklad pro navazující stupně projektové 
dokumentace, zpracování zadávací dokumentace a kontrolu kvality při modernizaci, obnově a výstavbě 
veřejného osvětlení.  

 
Světelně technické parametry veřejného osvětlení budou přiřazeny následujícím pozemním 

komunikacím a veřejným prostranstvím:  
 

 silnice a místní komunikace; 
 náměstí; 
 chodníky u silnic a místních komunikací, samostatné cesty pro pěší; 
 cyklostezky; 
 podchody, lávky a schodiště; 
 parkoviště (v zástavbě, u obchodních center a občanské vybavenosti); 
 důležité křižovatky;  
 přechody pro chodce.  

 
Světelně technické parametry veřejného osvětlení, které budou přiřazeny jednotlivým 

pozemním komunikacím a veřejným prostranstvím v rámci jednotlivých hledisek, jsou následující: 

Architektonicko-urbanistická hlediska: 
 Teplota chromatičnosti Tcp (K) s tolerancí ±10%; 

 Minimální index podání barev Ra,min (-); 

 Maximální výška světelných míst Hmax (m); 

 Typologie svítidel (technické, historizující, parkové, designové); 

 Materiál nosných konstrukcí; 

 Povrchová úprava nosných konstrukcí a případná specifikace barvy; 

 Mechanické parametry nosných konstrukcí 
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Dopravně bezpečnostní hlediska: 
 Třída osvětlení (M, P, C) - toto zatřídění pozemních komunikací do tříd osvětlení bude zpracováno 

dle normy ČSN EN 13 201 v červnu 2016; 

 Provozní režim (časové úseky s přiřazeným světelným výkonem svítidel); 

Environmentální hlediska: 
 Zóna životního prostředí (E1, E2, E3, E4); 

 Doba nočního klidu. 

 

Předmětem tohoto Generelu veřejného osvětlení není zpracování architekturního osvětlení, 

které je nutné řešit individuálně v závislosti na okolní hladiny osvětlení včetně stanovení provozního 

režimu. Pro účely architekturního osvětlení je doporučeno u každé stavby, drobné architektury, 

přírodního prvku v závislosti na způsobu osvětlení prostorově specifikovat části těchto objektů. Těmto 

částem následně přiřadit následující parametry: 

 průměrný jas Lm (cd/m2); 

 teplota chromatičnosti Tcp (K) s tolerancí ±10% (bílé osvětlení),  

 trichromatické souřadnice x, y s tolerancí ±10% (barevné osvětlení); 

 minimální index podání barev Ra,min (-) (u bílého osvětlení); 

VSTUPNÍ PODKLADY… 

PODKLADY OBJEDNATELE 

Ke zpracování Generelu veřejného osvětlení byly ze strany objednatele poskytnuty následující 

podklady: 

 Technickou mapu s pozemními komunikacemi 

 Pasport pozemních komunikací 

 Digitální mapu s umístěním stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů 

 Územní plán obce 

 Dopravní model města Ústí nad Labem (listopad 2019) 
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ZÁKONY A VYHLÁŠKY 

Pojem 
Význam 

Zákon č. 89/2012 Sb. 
Občanský zákoník 

- § 1013, odst. (1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, 
kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné 
účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře 
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé 
užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo 
přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru 
takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o 
zvláštní právní důvod. 

Zákon č. 183/2006 
Sb 

Stavební zákon 

- § 3, odst. (4) Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje 
její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení 
stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. 

- § 169 Obecné požadavky na výstavbu, odst. (1) Právnické osoby, 
fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při 
územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, 
užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního 
plánování a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)] 
stanovené prováděcími právními předpisy. 

- § 194, písm. c) K provedení § 169: Ministerstvo dopravy stanoví 
právním předpisem technické požadavky pro letecké stavby podle 
zákona o civilním letectví57), pro stavby drah a na dráze včetně 
zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací a rozsah a obsah projektové 
dokumentace k uvedeným stavbám, 

Zákon č. 13/1997 Sb Zákon o pozemních komunikacích 

- § 13, písm.c) Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace 
jsou veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení 
provozu, 

- § 14, odst. (1), písm. b) O součástech a příslušenství průjezdního 
úseku dálnice a průjezdního úseku silnice platí ustanovení § 12 a 13 
s těmito odchylkami:  

- b) součástmi ani příslušenstvím nejsou zábradlí, řetězy a jiná zařízení 
pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení, 
světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu. 

- § 26, odst. (1) Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, 
jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel 
přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu 
těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům. 

- § 26, odst. (2) V zastavěném území obce jsou místní komunikace a 
průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb 
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Pojem 
Význam 

chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a 
dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním 
situacím a jejich důsledkům. 

- § 26, odst. (3) Stavebním stavem dálnice, silnice nebo místní 
komunikace se rozumí jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, 
podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou 
údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a 
vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím. 

Vyhláška č. 
104/1997 Sb 

Prováděcí vyhláška k zákonu č.13/1997 Sb. 

- § 25 Veřejné osvětlení Dálnice a silnice se vždy osvětlují v 
zastavěném území obcí. Mimo toto území se osvětlují jen zvlášť 
určené úseky, jako např. na hraničních přechodech, v tunelech a na 
jejich přilehlých úsecích, výjimečně na křižovatkách, za podmínek 
obsažených v závazných ČSN 73 6102 a ČSN 73 7507. Osvětlení lze 
zřídit i v oblastech, kde to zdůvodňuje intenzita dopravy, případně 
četnost chodců a cyklistů. Podrobnosti obsahují doporučené české 
technické normy uvedené v příloze č. 1 pod č. 33, 34, 35, 49 a 51. 

UV. Č.185/2018  Řešení problematiky světleného znečištění 
 

Tabulka 1 - Seznam zákonů a vyhlášek týkajících se problematiky VO 

NORMY A PŘEDPISY 

Pojem 
Význam 

ČSN EN 13201 Osvětlení pozemních komunikací 

- ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: 
Návod pro výběr tříd osvětlení 9/2016 

- ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: 
Požadavky, 6/2016 

ČSN EN 12 646-2 Světlo a osvětlení 

- Osvětlení pracovních prostorů-Část 2: Venkovní pracovní prostory a 
dalšími technickými normami 

TKP 15, příloha č.1 Technické kvalitativní podmínky staveb –  

- Osvětlování chodců na přechodech 

TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 
 

Tabulka 2 - Seznam norem a předpisů týkajících se problematiky VO 

  



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 11 z 64 

TERMINOLOGIE 

Názvosloví pro oblast veřejného osvětlení je uvedeno v ČSN EN 12665, ČSN CEN/TR 13201-1, 

ČSN EN 13201-2, ČSN EN 60598-1 ed. 5 a dalších. Pro tento předpis platí zejména následující termíny: 

Pojem Význam 

Osvětlovací soustava Kompaktní soubor prvků tvořící funkční zařízení, které splňuje požadavky na 
úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, 
elektrický rozvod, rozvaděče, ovládací systém. 

Světelné místo Každý skladební prvek v osvětlovací soustavě (stožár, samostatný výložník, 
převěs) vybavený jedním nebo více svítidly. 

Svítidlo Zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním nebo 
více světelnými zdroji a obsahuje, kromě zdrojů světla samotných, všechny 
díly nutné pro upevnění a ochranu zdrojů a v případě potřeby pomocné 
obvody, včetně prostředků pro jejich připojení k elektrické síti. 

Světelný zdroj 
(umělý) 

Zdroj optického záření, zpravidla viditelného, zhotovený k tomuto účelu. 

Rozvaděč zapínacího 
místa 

Dálkově nebo místně ovládaný rozvaděč s vlastním přívodem elektrické 
energie a zpravidla s vlastním samostatným měřením spotřeby elektrické 
energie. 

Osvětlovací stožár Podpěra, jejíž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel, a která 
sestává z jedné nebo více částí: dříku, případně nástavce; případně 
výložníku. 

Jmenovitá výška Vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku (dříku stožáru) 
do svítidla a předpokládanou úrovní terénu u stožárů kotvených do země 
nebo spodní hranou příruby stožáru u stožáru s přírubou. 

Úroveň vetknutí Vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru. 

Vyložení Vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do 
svítidla a osou stožáru (svislicí), procházející těžištěm příčného řezu stožáru 
v úrovni terénu, případně vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na 
ose vstupu výložníku do svítidla a svislou rovinou proloženou místem 
upevnění výložníku na stěnu apod. 

Výložník Část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku stožáru; 
výložník může být jednoramenný, dvouramenný nebo víceramenný a může 
být připojen k dříku pevně nebo odnímatelně, případně obdobný nosný 
prvek určený k upevnění na stěnu apod. 

Úhel vyložení svítidla Úhel, který svírá osa spojky (spojovací část mezi koncem dříku nebo 
výložníku a svítidlem) svítidla s vodorovnou rovinou. 
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Pojem Význam 

Elektrická výzbroj 
stožáru 

Rozvodnice pro osvětlovací stožár (ve skříňce na stožáru, pod paticí, v 
prostoru pod dvířky bezpaticového stožáru) a elektrické spojovací vedení 
mezi rozvodnicí a svítidlem. 

Patice Samostatná část osvětlovacího stožáru, která slouží k ochraně osvětlovacích 
stožárů v místě vetknutí do země a může tvořit kryt elektrické výzbroje. 

Převěs Nosné lano mezi dvěma objekty, na kterém je umístěno svítidlo. 

Sklon svítidla Úhel naklonění svítidla vůči horizontální rovině. 

Poloha světelného 
zdroje ve svítidle 

Vzájemnou polohou světelného zdroje s reflektorem lze ve svítidlech s 
reflektorovými optickými systémy měnit charakter vyzařování svítidla 
(fotometrickou plochu svítivosti). 

Autonomní provozní 
režim 

Provozní režim svítidla, který se nastavuje přímo ve svítidle. Není závislý na 
centrálním řízení. 

Tabulka 3 - Terminologie v oblasti VO 
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STRUKTURA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ… 

Osvětlovací soustava veřejného osvětlení zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický 

rozvod a ovládací systém. Veřejné osvětlení je osvětlení silnic, místních komunikací, chodníků, 

cyklostezek a dalších veřejných prostranství. 

Podpěrné a nosné prvky tvoří stožáry s příslušenstvím. Stožár je tvořen svislým dříkem. Na něj 

obvykle navazuje do prostoru výložník nebo nástavec, na kterém je v požadovaném místě upevněno 

svítidlo. Některé sloupy jsou i dvojramenné nebo víceramenné. V dolní části mívá sloup silnou patici, v 

níž jsou umístěny elektrické rozvody a pojistky. Podle novějších bezpečnostních norem se již elektrické 

rozvody neumisťují v patici u země, ale obvykle bývají umístěny v dutině stožáru a otevírací přístup k 

nim je v určité výšce (obvykle desítky centimetrů) nad zemí. 

Elektrický rozvod tvoří napájecí kabel, rozvaděč veřejného osvětlení a výstupní kabely pro 

napájení zařízení veřejného osvětlení. Dříve se používaly kabely s hliníkovým jádrem, v nové zástavbě 

a při rekonstrukcích se používají téměř výhradně měděné kabely. Rozvaděč zapínacího místa, s jehož 

pomocí se světlo zapíná a vypíná, je ovládaný dálkově nebo místně a má samostatné měření spotřeby. 

Prostřednictvím napájecí sítě veřejného osvětlení bývají někdy připojena i další zařízení (kamerové 

systémy, parkovací automaty, telefonní hovorny, osvětlení označníků zastávek, místní rozhlas, 

kamerové systémy apod.) 

Svítidla veřejného osvětlení jsou v dnešní době převážně s LED technologií, která s sebou 

přináší pozitivní dopad na celkovou spotřebu el. energie (různé křivky svítivosti, vnitřní regulace 

světelného toku, funkce konstantního světelného toku, vysoký činitel využití světelného toku) ale také 

na snížení provozních nákladů v oblasti údržby veřejného osvětlení. 

Ovládací systém zpravidla funguje tak, že se osvětlení rozsvěcí na podnět naprogramovaného 

časového spínače, případné světelného čidla. Příkon se při zapínání zvyšuje pozvolna a dílčí oblasti se 

z jednotlivých zapínacích bodů zapínají postupně, aby nedošlo k okamžitému přetížení elektrické sítě.  

Trendem v dalším rozvoji ovládání veřejného osvětlení je zakomponování veřejného osvětlení 

do systému chytrého města, v kterém veřejné osvětlení jakožto nejrozšířenější infrastruktura města 

plní tři zásadní úlohy. První úlohou je možnost přenosu informací pro zajištění kvalitního provozu a 

údržby veřejného osvětlení (informace o provozním stavu veřejného osvětlení včetně aktuální hodnoty 

elektroměru) s možností aktivního ovlivňování úrovně osvětlení veřejného prostoru. Druhou úlohou je 

možnost využít osvětlovací stožáry jako nosiče pro další zařízení zajišťující potřebný sběr informací 

z dalších oblastí chytrého městě v dané lokalitě (intenzita dopravy, prašnost, hladina NOx, obsazenost 

parkovacích míst apod.). Třetí úlohou je možnost využití elektrického vedení k napájení dalších zařízení.  
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PARAMETRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ… 

Charakter osvětlení prostoru definuje, jaký prostor by měl být v dotyčné lokalitě osvětlován, 

čemuž odpovídá i výběr svítidla, které svými světelnými parametry zajišťuje směrování světelného toku 

ze svítidla do potřebných míst. Zdrojovými informacemi pro návrh charakteru osvětlení jsou funkční 

oblasti města a přihlédnutí k zónám životního prostředí, které definují max. osvětlenost objektů podél 

osvětlovaných komunikací (viz norma ČSN EN 12464-2, příloha č.3 Zóny životního prostředí). Pro 

zajištění plnění normových hodnot příslušné environmentální zóny je potřeba vhodně umístit 

osvětlovací stožáry s příslušnými světelnými parametry svítidel veřejného osvětlení. V případě pouhé 

výměny svítidel se normové hodnoty nemusí podařit splnit. 

CHAREKTER OSVĚTLENÍ PROSTORU 

Pro tvorbu Generelu veřejného osvětlení lze dle typu zástavby a využití ploch ve městě 

identifikovat celkem 6 oblastí: průjezdní úseky, historická, obytná, městská zeleň a parky, průmyslová 

a plochy pro sport. Z pohledu architektonicko-urbanistického jsou konkrétním úsekům pozemních 

komunikací v daných oblastech nadefinovány celkem 3 typy charakteru osvětlení, a to podle toho, 

kam je světelný tok směrován a jaké části prostoru osvětluje (konkrétní typ daného úseku není 

přesnou kopií daného prostoru, ale skýtá záměr jak daný prostor s ohledem k okolní zástavbě 

osvětlit při dodržení zásad snížení rušivého světla). Rozsah jednotlivých typů osvětlení není pouze 

konkrétním výčtem, který se na území města při zpracování Generelu navrhl, ale poskytuje také další 

typy, které lze v případě potřeby využít po další rozvíjející se lokality města.  
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CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 1 
Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok svítidel směrován výhradně na povrch komunikace a 
nezbytné bezprostřední okolí osvětlovaných pozemních komunikací. Hlavním hodnotícím kritériem 
je jas nebo horizontální osvětlenost pozemní komunikace. Hlavním účelem tohoto charakteru 
osvětlení je zajištění dostatečné bezpečnosti provozu a orientace v městském prostředí. Jedná se o 
ryze technické osvětlení pozemních komunikací určených hlavně pro motorovou dopravu s 
maximálním omezením světelného toku do okolního prostředí. Tento charakter osvětlení je zejména 
vhodný pro hlavní komunikační tahy, průmyslové zóny a samostatné pěší cesty, které nejsou 
zpravidla urbanisticky hodnotné. 

TYP 1A TYP 1B 

  
TYP 1C TYP 1D 

  
TYP 1E TYP 1F 

  
Tabulka 4 – Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 1 
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CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 2 
Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní 
komunikaci, ale částečně také do prostoru tak, aby byla zajištěná určitá osvětlenost vertikálních 
ploch. Při aplikaci tohoto charakteru osvětlení v ulicích by fasády přilehlých budov měly být 
osvětleny maximálně do výšky prvního patra. Hlavním hodnotícím kritériem je horizontální 
osvětlenost povrchu komunikace a vertikální osvětlenost ve směru podélné osy pozemní 
komunikace. Hlavním účelem je nejen zajištění osvětlení povrchu komunikace z pohledu provozní 
bezpečnosti, ale také vytvoření určitého komfortu chodců při vnímání okolního prostředí (dobré 
rozlišení kolemjdoucích osob, okolního prostředí apod.). Tento charakter osvětlení je vhodný pro 
prostory obytných ulic, obslužné komunikace a drobné veřejné prostory (náměstí, parky, vnitrobloky 
apod.). 

TYP 2A TYP 2B 

  
TYP 2C TYP 2D 

  
TYP 2E 

 
Tabulka 5 - Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 2  
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CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 3 
Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní 
komunikaci, ale také do prostoru, aby byla zajištěná jeho celková prosvětlenost prostoru a osvětlení 
jeho hranic. Hlavním hodnotícím kritériem je horizontální osvětlenost povrchu komunikace a 
vertikální osvětlenost ve všech směrech. Hlavním účelem je nejen zajištění osvětlení povrchu 
komunikace z pohledu provozní bezpečnosti, ale také vytvoření dobré orientace v prostoru, 
podpoření charakteru místa, aby vznikla hodnota daného prostoru. Tento charakter osvětlení je 
vhodný pro historické části města, vybrané části parků a sportoviště.  

TYP 3A TYP 3B 

  
TYP 3C TYP 3D 

  
 
Tabulka 6 - Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 3  
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ÚROVEŇ JASU 

Úroveň jasu okolí má významný vliv na stanovení světelně-technických parametrů osvětlení 

veřejného prostoru. Návrh úrovně osvětlení pozemních komunikací musí ve vztahu k úrovni jasu okolí 

zajistit dostatečnou schopnost rozeznání překážek a včasnou reakci na nepředvídatelnou událost 

(zvýšená hladina jasu okolí způsobuje zúžení zorniček lidského oka, které může v nedostatečně 

osvětleném prostoru přehlédnout překážku na pozemní komunikaci). Zdrojem okolního jasu jsou 

veškeré světelné zdroje v zorném poli (rozsvícené výlohy, světelné reklamy, rozsvícená okna domů, 

osvětlené průmyslové zóny, přesvětlené objekty atd.) 

Pro potřeby tohoto generelu budou rozlišeny pouze bezrozměrné hodnoty jako malý, střední 

a velký jas. 

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 

Barva světla je závislá na spektrálním složení světla a v praxi se určuje teplotou chromatičnosti 

(nebo též barevnou teplotou). Pojem chromatičnost vypovídá o barevné jakosti světla. 

 

Obrázek 1 - Grafické znázornění teploty chromatičnosti 

 

Bezpečnost silniční dopravy 

Význam vlivu teploty chromatičnosti na zrakové vnímání osob využívajících osvětlovaný 

prostor byl v případě veřejného osvětlení po dlouhou dobu opomíjen na úkor energetické účinnosti 

používaných světelných zdrojů. Po desetiletí byla v Česku nejčastěji používaným světlených zdrojem 

vysokotlaká sodíková výbojka s teplotou chromatičnosti 2000 K, indexem podání barev okolo 25 a 

světelným výkonem od 80 lm/W (50W) do 115 lm/W (150W). 

V současné době se již využívají pro osvětlování pozemních komunikací LED svítidla. 

Technologie LED využívá plné viditelné spektrum, a proto se můžeme s nástupem LED do veřejného 

osvětlení zabývat nejen účinností produkce světla, ale i jeho kvalitou a vlivem na člověka. 

Upřednostňovat vysokotlaké sodíkové výbojky právě pro jejich vysoký měrný příkon tak přestalo být 

výhodné. Otázka vlivu teploty chromatičnosti na vnímání uživatelů veřejného prostoru opět získala na 

aktuálnosti. Teplota chromatičnosti standardních (bílých) LED se pohybuje v rozmezí 2700 – 5000 K, 

přičemž barva světla s teplotou chromatičnosti v okolí spodní hranice tohoto rozsahu je běžně 

nazývána teplá bílá, v okolí horní hranice rozsahu pak studená bílá a ve středu neutrální bílá. Rozdíl 

mezi uvedenými třemi kategoriemi přitom není striktně stanoven a jednotlivé kategorie se mohou 

vzájemně překrývat. 

Z dopravního pohledu lze veřejné dopravní prostory v intravilánu rozdělit do 3 kategorií podle 

druhu jejich uživatelů. 
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Kategorie Popis prostoru Teplota 
chromatičnosti (K) 

1. 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. 

 
 

≤ 2 700 K 

2. Komunikace se 
střední intenzitou 
motorové dopravy 

Společným rysem těchto komunikací je výskyt jak 
pěších uživatelů, tak motorové dopravy. 

 
2 700 K – 4 000 K 

3. Komunikace 
s vysokou intenzitou 
motorové dopravy 

Společným rysem těchto komunikací je výskyt 
motorové dopravy s velkou intenzitou. 
 
Výskyt pěších uživatelů je minimální až nulový. 

 
4 000 K – 5 000 K 

Tabulka 7 – Teploty chromatičnosti LED svítidel pro VO – bezpečnost dopravy 

Pozorovatel v prostředí kategorie 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.  

Vysoká teplota chromatičnosti (kategorie č.3) na druhou stranu zvyšuje u uživatelů takto 

osvětleného prostoru postřeh a soustředění. Z pohledu subjektivní spokojenosti pozorovatele ale není 

tolik ceněna jako nízká teplota chromatičnosti. 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 upozornit uživatele osvětlované komunikace na přítomnost zvýšeného nebezpečí. 

Světelné znečištění 

Veřejné osvětlení provozované městy a obcemi představuje zdroj světelného znečištění. Je 

zřejmé, že má-li být omezování negativních dopadů umělého osvětlení na noční prostředí skutečně 

účinné, musí v něm hrát veřejné osvětlení klíčovou roli. Problematika veřejného osvětlení je široká a 

zahrnuje mnoho technických, ekonomických i společenských aspektů, které spolu navzájem souvisí a 

šetrnost a ohleduplnost je jedním z nich.  

U běžného osvětlení komunikací v obci je kladen důraz především funkční hledisko – měla by 

být osvětlená zejména samotná komunikace a její bezprostřední okolí a úroveň osvětlení by měla 

odpovídat typu a hustotě provozu. Zároveň by mělo být osvětlení dostatečně rovnoměrné a nemělo 

by docházet k oslňování řidičů ani chodců. K tomuto účelu jsou vhodná funkční svítidla přímo určená 

pro osvětlování silnic a chodníků, která umí směrovat světlo tam, kde je třeba. Pokud je to možné, měla 

by být instalována vodorovně, nebo jen s minimálním náklonem. 

Osvětlování veřejných prostor je nutné volit v souladu se zásadami ochrany přírody, což se také 

projevuje v optimalizaci distribuce světelného toku a nákladů na elektrickou energii (jakékoli zbytečně 

vyrobené světlo jsou finanční prostředky, které jsou utraceny zcela zbytečně). Zásady pro optimalizaci 

světelně-technických návrhů (snížení světelného znečištění) jsou následující: 

 

PRAVIDLO TEXT 

Nesvítit do horního poloprostoru Pro osvětlení pozemních komunikací se použijí pouze 
svítidla, jejichž světelný tok směřuje výhradně dolů 
(ULOR=0%). 
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PRAVIDLO TEXT 

Svítit tolik, kolik je potřeba Návrh osvětlovací soustavy souvisí s potřebou kvality 
osvětlení v závislosti na noční době a provádí se v souladu 
s normovými požadavky. Požadavky na kvalitu osvětlení 
vyjádření prostřednictvím třídy osvětlení jsou rozdílné ve 
večerních a ranních hodinách (velký pohyb chodců, velká 
intenzita dopravy). V době nočního klidu je možné snížit 
intenzitu světelného toku (regulace veřejného osvětlení)   

Svítit pouze tam, kam je to potřeba Předností LED svítidel je velký počet křivek svítivosti, které 
zajistí distribuci světelného toku do míst, které je potřeba 
osvětlit. Návrh světelné soustavy je potřeba ověřit světelně-
technickým výpočtem, který prokáže osvětlení celého 
prostoru dle požadavku Generelu VO. 

Nepřesvětlovat Pro osvětlování pozemních komunikací jsou stanoveny 
normové hodnoty, které lze s využitím moderních LED 
svítidel optimálně navrhnout. Maximální tolerance 
osvětlení/jasu nesmí překročit normovou hodnotu o více 
než 30%. 

Kvalita svítidel Pro osvětlení používejte kvalitní moderní LED svítidla, která 
mají velký výběr křivek svítivosti, vysoké využití světelného 
toku a tím i nižší spotřebu. Dále mají delší životnost a jsou 
ohleduplnější k okolí. 

Minimalizovat modrou složku světla V době nočního klidu (22:00 – 6:00 hod) používat pouze LED 
svítidla s teplotou chromatičnosti do 2700 K. 

Tabulka 8 – Základní požadavky na veřejné osvětlení – snížení světelného znečištění 

Návrh řešení teploty chromatičnosti pro osvětlení pozemních komunikací 

Teplota chromatičnosti bude v rámci města tvořena základní hladinou s maximální hodnotou 

2700K. Na úsecích pozemních komunikací s vyvolanou potřebou na zajištění zvýšené úrovně 

bezpečnosti silničního provozu (pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, místa zvýšeného 

výskytu dopravních nehod apod.), budou použita LED svítidla, která umožňují v době mimo dobu 

nočního klidu zvýšit teplotu chromatičnosti na hodnotu 3000K – 4000K. Volba teploty chromatičnosti 

bude plně respektovat požadavky na základní bezpečnost silničního provozu a řešení problematiky 

světelného znečištění v době nočního klidu a dále na případné zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

na úsecích pozemních komunikací s vysokou intenzitou dopravy v době mimo dobu nočního klidu. 

 

ÚROVEŇ POPIS Teplota 
chromatičnosti 

Základní 
úroveň 

Kvalita osvětlení veřejného osvětlení s danou teplotou 
chromatičnosti zajišťuje jak požadovanou bezpečnost silničního 
provozu, tak i požadavky řešení snížení světelného znečištění.  

 
≤ 2 700 K 

Úroveň 
zvýšené 
bezpečnosti 

Na úsecích pozemních komunikací s vyvolanou potřebou na 
zajištění zvýšené úrovně bezpečnosti silničního provozu 
(pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, místa 
zvýšeného výskytu dopravních nehod apod.), budou použita LED 
svítidla, která umožňují v době mimo dobu nočního klidu zvýšit 
teplotu chromatičnosti nad 2700 K. 

 
 
 

3 000 K – 4 000 K 

Tabulka 9 - Návrh řešení teploty chromatičnosti pro VO – varianta č.2 
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DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ HLEDISKO … 

INTENZITA DOPRAVY 

Město Ústí nad Labem je napojeno na mezinárodní silnici E 442 (Liberec, Děčín, , Ústí, Teplice, 

Most, Chomutov, Karlovy Vary) a silnice první třídy (I/8, I/30, I/13). Dále je přímo napojeno na dálnici 

D8 (Berlín–Praha), která prochází západním okrajem města. Od dokončení posledního úseku této 

dálnice (Lovosice - Řehlovice) v prosinci 2016 není nutný tranzit dálkové dopravy do Německa přes Ústí 

nad Labem, čímž se značně zklidnila doprava silnice E 442. V následující části jsou základní a souhrnné 

informace o intenzitě dopravy ve městě. 

Základní informace k celostátnímu sčítání dopravy 2016 

Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016 (CSD 2016) poskytují 

informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016.  

Na dálnicích jsou intenzity dopravy stanoveny zejména pomocí údajů z automatických 

detektorů dopravy. Podrobná skladba vozidel je odvozena z doplňkových ručních průzkumů podle 

termínů CSD 2016.  

Na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů podle termínů CSD 

2016 pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Koeficienty byly zpřesněny a 

diferencovány podle charakteru provozu na komunikaci. Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem 

denních intenzit dopravy (RPDI) ve vozidlech za 24h.  

Zhotovitelem zakázky CSD2016 byla agentura IPSOS s.r.o., která poprvé v historii CSD použila 

speciální mobilní aplikaci v chytrých telefonech pro sběr dat ručním způsobem. Výpočty provedla 

dopravně inženýrská firma EDIP s.r.o.. Mapy připravilo ŘSD ČR – odbor Silniční databanky a NDIC, 

webovou aplikaci aktualizovala firma VARS BRNO a.s.. 

Intenzita dopravy na pozemních komunikacích města 

Pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy v celém městě jsou jak z pohledu těžkých 

motorových vozidel, tak i osobních vozidel červené úseky tvořené plnou čarou (nad 15000 voz/den). 

Pozemní komunikace se střední intenzitou dopravy jsou pak tvořené fialovou plnou a červenou 

přerušovanou čarou (od 7000 do 15000 voz/den). Ostatní pozemní komunikace mají nízkou intenzitu 

dopravy. Konkrétní zobrazení intenzit (viz Obrázek 2) i konkrétní hodnoty intenzit (viz Tabulka 10) jsou 

uvedeny níže. 
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Obrázek 2 - Intenzita dopravy na průjezdních úsecích silnic (ŘSD 2016) 

 

Obec, silnice, ulice 
Sčítací 
úsek 

Součet motorové dopravy – výběr 
(voz/24h) 

Součet 
motorové 
dopravy 
celkem 

(voz/24h) 

Těžká 
motorová 

vozidla 

Osobní 
vozidla 

Jednostopá 
vozidla 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-0881 4681 14554 65 19300 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-0882 941 6319 68 7328 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-0883 4140 18532 109 22781 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-0884 1455 14230 51 15736 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-0885 677 5888 37 6602 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0890 2634 13060 69 15763 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0891 2001 7744 63 9808 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0892 3935 20578 133 24646 

Ústí nad Labem, MK 4-0893 851 3941 16 4808 

Ústí nad Labem, MK 4-0894 860 6354 54 7268 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0895 2611 12796 67 15474 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0896 4339 22874 156 27369 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-0911 712 7840 61 8613 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-0912 1133 5849 32 7014 
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Obec, silnice, ulice 
Sčítací 
úsek 

Součet motorové dopravy – výběr 
(voz/24h) 

Součet 
motorové 
dopravy 
celkem 

(voz/24h) 

Těžká 
motorová 

vozidla 

Osobní 
vozidla 

Jednostopá 
vozidla 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2181 4308 8029 59 12396 

Ústí nad Labem, MK 4-2184 723 7127 18 7868 

Ústí nad Labem, MK 4-2185 861 14557 96 15514 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2191 1169 16774 64 18007 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2192 1661 14755 93 16509 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2193 1763 18974 121 20858 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2194 586 5075 40 5701 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2195 1224 13377 80 14681 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-2201 712 7840 61 8613 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-2202 1138 12585 112 13835 

Ústí nad Labem, MK 4-2203 981 11412 58 12451 

Ústí nad Labem, MK 4-2204 1358 13658 66 15082 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2205 1767 10164 61 11992 

Ústí nad Labem, MK 4-2731 1292 6549 47 7888 

Ústí nad Labem, MK 4-2732 978 11736 73 12787 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-2734 6152 15434 61 21647 

Ústí nad Labem, silnice II/253 4-2735 1274 9443 71 10788 

Ústí nad Labem, silnice II/253 4-2738 1000 7380 42 8422 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-3072 4681 14554 65 19300 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-3073 4551 7176 27 11754 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-3075 3393 7911 12 11316 

Ústí nad Labem, silnice III/25841 4-4531 555 4615 21 5191 

Ústí nad Labem, MK 4-4671 25 533 4 562 

Ústí nad Labem, MK 4-4672 511 1267 11 1789 

Ústí nad Labem, MK 4-4673 398 6659 21 7078 

Ústí nad Labem, MK 4-4674 677 3988 16 4681 

Ústí nad Labem, MK 4-4675 612 5532 33 6177 

Ústí nad Labem, MK 4-4681 433 8448 53 8934 

Ústí nad Labem, MK 4-4682 279 3553 22 3854 

Ústí nad Labem, MK 4-4683 439 6859 59 7357 

Ústí nad Labem, MK 4-4684 649 4166 14 4829 

Ústí nad Labem, MK 4-4685 1126 8070 28 9224 

Ústí nad Labem, MK 4-4691 1076 4966 41 6083 

Ústí nad Labem, MK 4-4692 1237 4190 32 5459 

Ústí nad Labem, MK 4-4693 701 3905 27 4633 
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Obec, silnice, ulice 
Sčítací 
úsek 

Součet motorové dopravy – výběr 
(voz/24h) 

Součet 
motorové 
dopravy 
celkem 

(voz/24h) 

Těžká 
motorová 

vozidla 

Osobní 
vozidla 

Jednostopá 
vozidla 

Ústí nad Labem, silnice II/253 4-4701 1100 7756 76 8932 

Ústí nad Labem, MK 4-4702 428 5329 19 5776 

Ústí nad Labem, MK 4-4703 1656 12547 84 14287 

Ústí nad Labem, MK 4-4704 480 2450 7 2937 

Ústí nad Labem, MK 4-4705 605 6255 43 6903 

Ústí nad Labem, MK 4-4711 500 3235 27 3762 

Ústí nad Labem, MK 4-4712 490 4744 22 5256 

Ústí nad Labem, MK 4-4713 533 2452 10 2995 

Ústí nad Labem, MK 4-4714 461 5461 37 5959 

Ústí nad Labem, MK 4-4715 880 4667 39 5586 

Ústí nad Labem, MK 4-4821 150 469 6 625 

Ústí nad Labem, MK 4-4822 299 2796 10 3105 

Tabulka 10 - Intenzita dopravy silniční sítě 2016 (podbarvení červené=vysoká, oranžová=střední, bílá=nízká)  

Dopravní model města Ústí nad Labem 2019 

Intenzita dopravy je  jedním z důležitých  parametrů pro zatřídění pozemní komunikace do 

třídy osvětlení dle normy ČSN EN 13 201. S ohledem na skutečnost, že v prosinci roku 2016 byl  

zprovozněn poslední úsek dálnice (Lovosice - Řehlovice), zadal v roce 2019 Magistrát města Ústí nad 

Labem zpracování aktualizace dopravního modelu (zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu). 

Z poskytnuté závěrečné zprávy a intenzit dopravy zpracované ŘSD v roce 2016 je patrné, že došlo ke 

značnému zklidnění dopravy v rámci města. Součástí dopravního modelu města je zároveň i predikce 

budoucího nárůstu jednotlivých druhů dopravy. Pro zpracování Generelu VO byly použity výhledové  

intenzity dopravy pro rok 2030.  
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Tabulka 11 – Výhledové intenzity dopravy v roce 2030 na hlavních komunikacích města Ústí nad Labem (24 hodin) 

Po přehodnocení intenzit dopravy v důsledku změny dopravní infrastruktury byla zpracována 

nová mapa intenzit dopravy roztříděná do stupňů vysoká a střední, která je nutným podkladem pro 

zatřídění pozemních komunikací do tříd osvětlení dle normy ČSN EN 13 201 (viz Obrázek 3).  
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Obrázek 3 – Roztřídění intenzit dopravy (červená=vysoká, fialová=střední) s předpokládanou změnou po zprovoznění 
úseku dálnice (Lovosice - Řehlovice) 

DOPRAVNÍ NEHODOVOST 

Analýza dopravních nehod v noci 

Pro zhodnocení dopravní nehodovosti v noci na území města byla využita mapová aplikace 

projektu AVISON s názvem „Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich 

bezpečnosti za soumraku a v noci“ (http://avison.cdvinfo.cz/). Tento projekt je řešen ve spolupráci 

Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Centra 

dopravního výzkumu, v.v.i. a Policie ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR (2015-2022), 

jehož poskytovatelem je Ministerstvo vnitra s označením VI20172019071. 

Primárním cílem projektu je návrh opatření a řešení na základě zpracovaných dokumentů, 

které budou jednoznačně charakterizovat příčiny dopravní nehod v nočním prostřední. Tento výstup 

(metodika) by měl sloužit správcům a vlastníkům komunikací, dopravně správním úřadům, včetně 

služby dopravní policie ČR pro stanovení nákladů a postupu odstranění zjištěných závad. 

Aplikace umožňuje prohlížet data dopravních nehod (DN) v noci, za soumraku a svítání v České 

republice. Kromě zdrojových nehodových dat jsou v mapovém okně či atributové (popisné) tabulce 

vizualizovány shluky mezikřižovatkových DN (jako výsledek analýzy KDE+) a heatmapy křižovatkových 

DN. Právě tyto shluky a hotspoty heatmapy ukazují místa koncentrace 

nočních DN. 

Výsledkem shlukové analýzy DN jsou graficky označená místa a 

úseky se shlukem DN – vizuální podoba výskytu dopravních nehod je 

zobrazena nejen velikostí shluku prezentující velikost samotné nehodové 

oblasti ale zejména hustotou DN v dané oblasti, která je prezentována dle 

barevné škály (viz obrázek vedle textu). 
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Z výsledku shlukové analýzy je patrné, že téměř všechny shluku DN jsou na křížení pozemních 

komunikací (na území města se nevyskytuje významnější nehodový mimokřižovatkový úsek). Výskyt 

shlukových oblastí je soustředěn nejvíce na průjezdních úsecích silnic a místních komunikacích se 

střední nebo vysokou intenzitou dopravy. Tyto úseky logicky patří k místům s největším počtem DN. 

Nejvýznamnějším shlukem DN je oblast centra města, kde jsou i největší intenzity dopravy (viz Obrázek 

2).  Pro detailnější zhodnocení nehodových lokalit ve středu města je shluková analýza provedena pro 

oblast centra města samostatně (viz Obrázek 5). Podrobnější analýza centra města zřetelně ukázala, že 

shluky DN jsou i mimo pozemní komunikace s vysokou nebo střední intenzitou dopravy – jedná se o 

ulice Velká Hradební, Pařížská, Brněnská (část), Panská, Masarykova (část), Revoluční a oblast 

Špitálského náměstí. Tyto úseky pozemních komunikací jsou zakresleny zelenou barvou (viz Obrázek 

6) 

Na území města jsou však i další místa pozemních komunikací se shluky DN, která mají nízkou 

intenzitu dopravy. Jedná se o pozemní komunikace označené rovněž zelenou barvou (viz Obrázek 6): 

Za Válcovnou (část), Jateční (část), U Vlečky, Průmyslová, Okružní, Klíšská, Na Popluží, Štefánikova, 

Hoření (část), Krušnohorská (část), Stříbrnická, Neštěmická (část) a Drážďanská (část). 

Výše vyjmenované úseky pozemních komunikací jsou z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy 

dodatečně zařazeny do úseků se střední intenzitou dopravy (zelená barva úseku).  

V závěru bylo provedeno vyhodnocení celistvosti a návaznosti takto označených úseků (vysoká 

a střední intenzita dopravy a dodatečně zařazené úseky se shluky DN). V případě návrhu zatřídění 

pozemních komunikací do tříd osvětlení je nutné vytvořit v rámci města systém ucelených a vzájemně 

propojených úseků, které budou tvořit logickou síť komunikací pro dobrou orientaci řidičů v nočním 

prostředí města. Toto doplnění je zakresleno oranžovou barvou (viz Obrázek 6). Takto vytvořená mapa 

tvoří základní podklad pro stanovení tříd osvětlení dle normy ČSN EN 13 201. 
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Obrázek 4 – Shluková analýza dopravních nehod v noci, za soumraku a svítání 

 

Obrázek 5 - Shluková analýza dopravních nehod v noci, za soumraku a svítání – centrum města 
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Obrázek 6 – Základní podklad pro stanovení tříd osvětlení na území města (sloučení Intenzity dopravy: 
červená=vysoká, fialová=střední, zelená=doplnění úseků PK dle shluků DN, oranžová=logické doplnění 
základní dopravní infrastruktury) 

TŘÍDY OSVĚTLENÍ 

Základem pro zařazení komunikací do tříd osvětlení je jednak hledisko dopravního významu, 

jednak společenská důležitost jednotlivých komunikací. Zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

ve městě vychází z platné normy pod označením ČSN EN 13201:  

 ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd 

osvětlení 9/2016 

 ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky, 6/2016 

 ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet, 6/2016 

 ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření, 6/2016 

 ČSN EN 13201-5 Osvětlení pozemních komunikací – Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti, 

7/2016 

 

Pro každou komunikaci (případně jejím úsekům) s přiřazenou třídou osvětlení jsou dle ČSN EN 

13201-2 definovány požadavky na osvětlení. Ve městě se nachází komunikace následujících třech 

skupin: 
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 Třídy M: Třídy osvětlení M jsou určeny pro řidiče motorových vozidel na silnicích  

povolující střední a vysoké rychlosti dopravy. Podle CEN TR13201-1 je střední rychlost v rozmezí 

40 < v ≤ 70 km/h a vysoká rychlost v > 70 km/h. 

 Třídy C: Třídy C jsou určeny pro řidiče motorových vozidel, ale pro použití v konfliktních oblastech, 

kde nelze použít předpoklady pro výpočet jasu vozovky, jako jsou nákupní třídy, složité křižovatky, 

kruhové objezdy a úseky s dopravními kolonami. 

 Třídy P: Třídy P jsou určeny hlavně pro chodce a cyklisty pohybujících se po chodnících  

a cyklostezkách, pro řidiče motorových vozidel pohybujících se nízkou rychlostí na místních 

komunikacích, pro odstavné a parkovací pruhy a další dopravní prostory, které leží odděleně nebo 

podél vozovky silnice nebo místní komunikace. 

V rámci dopravně bezpečnostního řešení jsou jednotlivým pozemním komunikacím a 

vybraným konfliktním oblastem přiřazeny třídy osvětlení. K zatřídění byly použity úseky pozemních 

komunikací definované v pasportu pozemních komunikací.  

Třídy osvětlení - M 

 

Tabulka 12 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy M 

Lm (cd/m2) Průměrný jas  

U0 (-)  Celková rovnoměrnost  

Ul (-)  Podélná rovnoměrnost 

TI (%)  Prahový přírůstek  

REI (-)  Činitel osvětlení okolí  

Třídy osvětlení - C 

Tabulka 13 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy C 

Em (lx)  Průměrná osvětlenost 

U0 (-)  Celková rovnoměrnost 

Třída 
osvětlení 

Lm (cd/m2) 
(minimální 
udržovaná 
hodnota) 

 U0 (-) 
(minimální 
hodnota) 

Ul (-) 
(minimální 
hodnota) 

TI (%) 
(maximální 
hodnota) 

REI (-) 
(minimální 
hodnota) 

M1 2 0,4 0,7 10 0,35 

M2 1,5 0,4 0,7 10 0,35 

M3 1 0,4 0,6 15 0,30 

M4 0,75 0,4 0,6 15 0,30 

M5 0,5 0,35 0,4 15 0,30 

M6 0,3 0,35 0,4 20 0,30 

Třída 
osvětlení 

Em (lx) 
(minimální udržovaná hodnota) 

U0 (-) 
(minimální hodnota) 

C0 50 0,4 

C1 30 0,4 

C2 20 0,4 

C3 15 0,4 

C4 10 0,4 

C5 7,5 0,4 
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Třídy osvětlení – P 

Tabulka 14 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy P 

Em (lx)  Průměrná osvětlenost 

Emin (lx)  Minimální osvětlenost 

 

Charakter dopravy i parametry okolního prostředí se v průběhu noci mění a tyto změny lze 

využít ke změně parametrů osvětlení, čímž lze ovlivnit energetickou náročnost veřejného osvětlení i 

jeho vliv na okolní prostředí. Princip adaptivního osvětlení, které se k tomuto účelu používá, spočívá v 

tom, že se doba provozu osvětlovací soustavy rozdělí na časové úseky Δt, které se vzájemně liší 

hodnotami parametrů, ovlivňující volbu třídy osvětlení. Pro jednotlivé časové úseky se určí váhy VW 

jednotlivých parametrů. Jejich součtem se stanoví celkové váhy VWS a třídy osvětlení pro jednotlivé 

časové úseky Δt. Výsledkem je profil provozního režimu osvětlovací soustavy.  

Parametry pro osvětlení parkovišť 

Parkoviště místních komunikací (PMK) jsou zatříděna dle ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – 

Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory tabulka 5.9 - Parkoviště, referenční 

číslo 5.9.1 a 5.9.2. 

 

 

Em (lx)  Průměrná osvětlenost 

U0 (-)  Celková rovnoměrnost  

RGL (-)  Činitel oslnění 

Ra (-)  Index podání barev 

Zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

Třídy osvětlení byly přiřazeny i těm pozemním komunikacím, které v současné době nejsou 

vybaveny veřejným osvětlením. Přiřazení tříd osvětlení těmto pozemním komunikacím v žádném 

Třída 
osvětlení 

Em (lx) 
(minimální udržovaná hodnota) 

Emin (lx) 
(minimální hodnota) 

P1 15 3 

P2 10 2 

P3 7,5 1,5 

P4 5 1 

P5 3 0,6 

P6 2 0,4 

P7 - - 

Třída 
osvětlení 

 
Druh prostoru 

Em (lx) 
(minimální 
udržovaná 
hodnota) 

 U0 (-) 
(minimální 
hodnota) 

RGL (-) 
(mezní 

hodnota) 

Ra (-) 
(minimální 
hodnota) 

PMK 1 slabý provoz, např. parkoviště obchodů, 
řadových a nájemních domů, stanoviště 
jízdních kol 

5 0,25 55 20 

PMK 2 průměrný provoz, např. parkoviště 
obchodních domů, administrativních 
budov, podniků, sportovních 
a víceúčelových komplexů budov 

10 0,25 50 20 
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případě neznamená nutnost instalace veřejného osvětlení, jedná se pouze o stanovení světelně-

technických parametrů pro osvětlení daného úseku tak, aby osvětlení daného úseku pozemní 

komunikace odpovídalo zpracovanému Generelu VO. 

Detailní zpracování tříd osvětlení komunikací v databázové podobě je obsahem přílohy č. 1 a 

mapové podobě obsahem přílohy č. 2. 

 

 

Obrázek 7 – Ukázka zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

 

Tabulka 15 – Ukázka světelně-technických parametrů VO úseků komunikací  
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MECHANICKÉ PARAMETRY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

Využívání stožárů veřejného osvětlení 

Stožáry veřejného osvětlení jsou nejrozšířenější technickou infrastrukturou města. Pro 

minimalizaci počtu stožárů, sloupků a jiných nosičů ve veřejném prostoru města je tudíž zcela 

pochopitelné, že se nosná část stožárů veřejného osvětlení používá nejen pro umístění výložníku a 

svítidla veřejného osvětlení, ale zároveň i k umístění dalšího zařízení (plechové dopravní značky, 

světelné výstražné blikače, zařízení pro městskou wifi síť, městský kamerový systém, městský rozhlas, 

odpadkové koše, označníky ulic, směrníky na místní cíle, komerční reklamy, vánoční dekory, závěsné 

květináče, atd.). Při takovémto využívání nosné části stožáru veřejného osvětlení musí správce 

veřejného osvětlení zajistit bezpečný stav zařízení - nesmí tudíž dojít k překročení vrcholového 

zatížení daného typu stožáru. 

Před umístěním jakéhokoli zařízení na stožár veřejného osvětlení musí správce veřejného 

osvětlení prověřit pevnost stožáru, zda další takové zařízení nepřetíží nosnou část stožáru veřejného 

osvětlení – nebo-li, zda stožár splní mechanickou pevnost i při instalaci dalšího zařízení – konkrétně se 

tedy jedná o prověření katalogové hodnoty daného typu stožáru ponížené o aktuální fyzický stav 

stožárů v místě vetknutí. 

Pro minimalizaci nepříjemností související s kontrolami aktuálního stavu (pozn.: aby nedošlo k 

trvalému přetížení mechanické pevnosti stožáru a případným zařizování jeho operativní náhrady), je 

vhodnější provést analýzu možného využití v rámci města a stožáry veřejného osvětlení dimenzovat s 

ohledem na předpokládané další využití již při zpracování projektové dokumentace na obnovu a 

modernizaci veřejného osvětlení.  

K doplnění je vhodné také uvést, že stožáry VO s vyššími mechanickými parametry delší dobu 

odolávají prorezavění vlivem používání solí v rámci zimní údržby. 

Investiční náročnost různých stožárů VO 

Všeobecně zažité stanovisko výběrových řízení v posledních letech směřovalo k nejnižší cenové 

nabídce. Je tedy zcela pochopitelné, že výrobci stožárů rozšířili pod tlakem poptávky ze strany 

realizačních firem svoji nabídku o stožáry, jejich mechanické parametry jsou určené jen a pouze 

k umístění výložníku se svítidlem (žádné jiné zařízení se z důvodu bezpečnosti na takové stožáry nesmí 

umístit). Takové řešení však přináší do budoucna velké potíže při využití těchto stožárů pro další účely. 

Vhodnějším způsobem je stanovení požadovaných mechanických parametrů stožárů 

veřejného osvětlení, které musí uchazeči splnit. Porovnají-li se celkové náklady na výměnu stožáru 

s výškou umístění svítidla (např. pro výšku stožáru 10m), je cenový rozdíl investičních nákladů stožáru 

s vysokými požadavky a stožáru se standardními požadavky pouze cca 20%. Přidanou hodnotou stožárů 

se zvýšenými, případně vysokými požadavky na mechanickou pevnost je delší životnost, která 

v dlouhodobém horizontu zcela smaže rozdíly v investičních nákladech.  

Analýza mechanických parametrů stožárů 

Analýza mechanických parametrů vyráběných stožárů veřejného osvětlení zcela zřetelně 

ukazuje vysoký rozptyl vrcholového zatížení stožárů. 

Běžně dosahují rozdíly mechanických parametrů u daných stožárů cca 50%, nejsou však 

výjimky, kde rozdíl mechanických parametrů dosahuje několikanásobku (jedná se především o stožáry 

kuželové a válcové s výškou 8 a 10m. 
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Tabulka 16 - Analýza mechanických parametrů stožárů pro veřejné osvětlení 

Minimální požadavky mechanických parametrů stožárů VO 

V rámci nových staveb a rekonstrukcí veřejného osvětlení budou používány stožáry veřejného 

osvětlení s minimálními mechanickými parametry – viz Tabulka 17. 

 

 

Tabulka 17 – Minimální požadavky mechanických parametrů stožárů veřejného osvětlení 
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Obrázek 8 – Výřez mapy - požadavky na mechanické parametry stožárů VO (šedá=standardní pevnost, 
modrá=zvýšená pevnost, červená=vysoká pevnost) 

Pozemní komunikace s trolejovým vedením 

Na území města Ústí nad Labem je tvořena veřejná doprava také trolejbusy, které provozuje 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (viz - Obrázek 9). Na pozemních komunikacích, kde je 

instalováno trakční vedení, bude veřejné osvětlení instalováno na trakční stožáry, jejichž mechanické 

pevnosti odpovídají požadavkům kladeným na trakční vedení.  

 

Obrázek 9 - Komunikace s Trakčním vedením (DPMUL - Trolejbusy) 
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Instalace veřejného osvětlení bude v těchto případech obsahovat doplnění nástavce a/nebo 

výložníku na trakční stožár DPMUL s příslušným svítidlem pro osvětlení pozemní komunikace. 

Silové kabely budou umístěny v prostoru stožáru s dvířky a ukončeny na stožárové 

svorkovnice. V těch případech, kdy nelze instalovat na trakční stožár veřejné osvětlení (např. stožáry 

s napájecími kabely pro trakční vedení), budou instalovány samostatné stožáry s mechanickými 

parametry pro stožáry veřejného osvětlení odpovídající danému úseku pozemní komunikace. 

PROVOZNÍ ŘEŽIM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  

Hlavním proměnným parametrem, podle kterého se určuje zatřídění komunikací, je intenzita 

dopravy. V průběhu dne jsou nejvyšší intenzity v ranní a odpolední dopravní špičce, tedy v době, kdy 

většina obyvatel cestuje do zaměstnání nebo se z něj vrací. V průběhu doby, kdy dochází k významným 

změnám intenzity dopravy, lze přetřídit daný úsek pozemní komunikace na nižší třídu (max. o dvě 

úrovně).  

Na základě hodnot ze sčítání dopravy na průjezdních komunikacích města a denních variacích 

intenzit dopravy pro osobní a nákladní dopravu uvedených v TP 189 byly zjištěny časové intervaly, ve 

kterých je intenzita dopravy malá.  

Následně byly vytvořeny provozní režimy veřejného osvětlení pro průjezdní úseky silnic a také 

pro místní komunikace. V následujících grafech je podrobně uveden průběh regulace veřejného 

osvětlení pro všechny použité třídy osvětlení. 

Provozní režim VO – průjezdní úseky silnic 

 

Graf 1 – Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M3) 
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Graf 2 -Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M4) 

 

Graf 3 - Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M5) 
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Provozní režim VO – místní komunikace 

 

Graf 4 - Provozní režim VO – místní komunikace (P3, P4, PMK) 

 

Graf 5 - Provozní režim VO – místní komunikace (P5) 
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OSVĚTLOVÁNÍ CHODCŮ NA PŘECHODECH 

Přisvětlení přechodů smí být dle TKP15 zřízeno jen při splnění následujících podmínek: 

a) Přechod musí být osvětlen v plném rozsahu, nesmí se přisvětlovat pouze část přechodu 

b) Pozemní komunikace, kde má být zřízen přechod, musí být osvětlena před i za uvažovaným 

přechodem v úrovni předepsané normou ČSN EN 13201 – 2. Délka osvětleného úseku záleží 

na povolené rychlosti v dané lokalitě. Tato délka, která se měří v ose pozemní komunikace od 

osy přechodu, je v každém směru nejméně: 

 50 m pro dovolenou rychlost nejvýše 30 km/h, 

 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h, 

 150 m pro dovolenou rychlost vyšší než 50 km/h. 

c) Současně s přisvětlením přechodu musí svítit také veřejné osvětlení alespoň v úsecích 

vymezených bodem b). 

d) V případě, že se bude úroveň osvětlení pozemní komunikace regulovat (snižovat/zvyšovat), 

pak se musí regulovat také úroveň přisvětlení přechodu tak, aby bylo v souladu s požadavky 

uvedenými v následující tabulce. 

  

Udržovaná hodnota stávajícího 
osvětlení 

Udržovaná průměrná svislá osvětlenost (lx) 

nejnižší nejvyšší 

Třída 

jasu povrchu 
pozemní 

komunikace / 
pozadí (cd.m-2) 

horizontální 
osvětlenosti 

pozemní 
komunikace (lx) 

základní 
prostor 

doplňkový 
prostor 

Všechny prostory 

M2 1,5 ≤ L 50 ≤ Ē přisvětlení se nezřizuje 

M3 1,0 ≤ L ˂ 1,5 30 ≤ Ē ˂ 50 75 50 200 

M4 0,75 ≤ L ˂ 1,0 20 ≤ Ē ˂ 30 50 30 150 

M5 0,5 ≤ L ˂ 0,75 10 ≤ Ē ˂ 20 30 20 100 

M6 L ˂ 0,5 Ē ˂ 10 15 10 50 
Tabulka 18 – Normativní požadavky na osvětlení chodců na přechodech  

Barevný tón světla použitých světelných zdrojů musí být z jiné skupiny barevných tónů, než 

jaký je použit pro osvětlení pozemní komunikace, resp. v daném místě převažuje. Poměr náhradních 

teplot chromatičnosti by měl být v poměru nejméně 1:1,5.  

Vymezení posuzovaného prostoru 

a) Základní prostor je prostor, kde je chodec přisvětlován. 

b) Doplňkový prostor je prostor, kde je chodec též přisvětlován, avšak s nižšími požadavky. 

c) Délka základního prostoru je v příčném směru vymezena rozhraním mezi chodníkem a 

vozovkou, zpravidla jde o okraj obrubníku přilehlý k pozemní komunikaci (případně vnější okraj 

vodící čáry nebo okraj zpevněný, pokud není navrženo dopravní značení). Zpevněná krajnice 

není součástí základního prostoru.  

d) Šířka základního prostoru je v podélném směru vymezena okraji vodorovného dopravního 

značení V7 „přechod pro chodce“; na místech pro přecházení pak stavebními úpravami 

chodníku (prostor, ve kterém je výška obrubníku snížena pod 8 cm). 
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e) Doplňkový prostor neprodloužený navazuje na základní prostor v příčném směru. Je dlouhý 

1 m; jeho šířka je shodná se šířkou základního prostoru. 

f) Doplňkový prostor prodloužený se zřizuje na straně případně existujícího středního dělícího 

pásu, ochranného ostrůvku nebo jiného dopravně bezpečnostního opatření, pokud je na 

pozemní komunikaci navržen. Je to prostor navazující na základní prostor v příčném směru. Je 

dlouhý 3 m; jeho šířka je shodná se šířkou základního prostoru. Doplňkový prostor prodloužený 

se nezřizuje v případě, že je délka dělícího pásu, ochranného ostrůvku a podobně větší než 3 

metry. 

 
Obrázek 10 - Posuzovaný prostor: A = základní, B = neprodloužený doplňkový. Analogicky platí i pro pozemní 

komunikaci s více jízdními pruhy. 

 

 
Obrázek 11 -Posuzovaný prostor se středním dělícím pásem nebo ochranným ostrůvkem: A = základní, B = 

neprodloužený doplňkový, B´= prodloužený doplňkový. Platí pro směr jízdy zleva. Pro opačný směr je 
analogická situace 

Přisvětlení přechodu se zpravidla nezřizuje, pokud je naplněna některá z těchto podmínek: 

a) Pokud je přechod řízen světelným signalizačním zařízením (SSZ) nebo je-li součástí křižovatky 

řízené SSZ. Střídavý provoz SSZ a přisvětlení je možný.  
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b) Ve vzdálenosti závislé na dovolené rychlosti je další přechod, který není ani přisvětlen, ani řízen 

SSZ. Tato vzdálenost, měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je nejméně: 

 50 m pro dovolenou rychlost nejvýše 30 km/h, 

 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h, 

 150 m pro dovolenou rychlost vyšší než 50 km/h. 

Zařízením přisvětlení by došlo ke snížení kontrastu mezi chodcem a pozadím vlivem dalších 

osvětlených ploch do té míry, že by zřízením přisvětlení naopak klesla viditelnost chodců na přechodu. 

ENVIRONMENTÁLNÍ HLEDISKO… 

ZÓNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Problematika rušivého světla je řešena v ČSN EN 12464-2. Pro ochranu a zlepšení nočního 

prostředí je nutné kontrolovat rušivé světlo (známé také jako světelné znečištění), které může 
představovat fyziologické a ekologické problémy pro prostředí a osoby. Za tímto účelem norma zavádí 
zóny životního prostředí a pro každou z nich definuje různé požadavky, jak je uvedeno v následující 
tabulce. 

 
 

Zóna 
životního 
prostředí 

Světlo na objektech Svítivost svítidla 
Podíl horního 

toku 
Jas 

Ev 
lx 

I 
cd 

RUL 

% 
Lb 

cd.m-2 
Ls 

cd.m-2 

Mimo dobu 
nočního 

klidu 

V době 
nočního 

klidu 

Mimo dobu 
nočního 

klidu 

V době 
nočního 

klidu 
 

Fasády 
budov 

Znaky 

E1 2 0 2 500 0 0 0 50 

E2 5 1 7 500 500 5 5 400 

E3 10 2 10 000 1 000 10 10 800 

E4 25 5 25 000 2 500 25 25 1 000 
Tabulka 19 - 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. 
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 je myšleno informační a reklamní znaky. 

Zařazení ploch UP do environmentálních zón 

Pro zatřídění jednotlivých ploch definovaných v územním plánu do environmentálních zón dle 

ČSN EN 12 464-2 a dále do charakteristických oblastí byly využity informace uvedené v kapitole 3.1. 

(Datový model UP) Metodiky jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj 

z ledna 2012.  
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Primárně byly zatříděny do environmentálních zón plochy RZV podle atributu JEV_ID, které 

jsou osvětlovány stávajícím veřejným osvětlením. Následně pak byly do environmentálních zón 

doplněny plochy RZV, kde by mohlo být v budoucnu instalováno veřejné osvětlení nebo kde by se mohl 

vyskytnout podnět na řešení rušivého světla (zdrojem rušivého světla není pouze veřejné osvětlení ale 

i všechny zdroje světla, jejichž světelný účinek nesmí přesáhnout normové limity definované 

Generelem veřejného osvětlení).  

V rámci finalizace zatřídění ploch RZV do Charakteristických zón byly provedeny úpravy týkající 

se přeřazení rozměrově nevýznamných ploch RZV k rozsáhlejší (dominantní) sjednocené 

environmentální zóně. 

 

 

Obrázek 12 – Výřez mapy – environmentální zóny 

DOBA NOČNÍHO KLIDU 

Dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb. je doba nočního klidu definována jako období mezi 22. 

hodinou večerní a 6. hodinou ranní, pokud obec nemá obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak. 

Do databázového systému byly doplněny údaje o environmentální zóně a příslušné požadavky 

na parametry osvětlení, včetně požadavků na svítidla a jejich limit rušivého světla (ULR - podíl 

světelného toku svítidla vyzařovaný do horního poloprostoru). 

CHARAKTERISTICKÉ OBLASTI … 

Po zpracování základních parametrů veřejného osvětlení, dopravně-bezpečnostního a 

environmentálního hlediska a rozdělení města do urbanistických oblastí byly zpracovány 

charakteristické oblasti se stanovením základních světelně-technických požadavků na kvalitu osvětlení 

veřejného prostoru v těchto oblastech splňující normativní požadavky (viz Tabulka 2 - Seznam norem 

a předpisů týkajících se problematiky VO) i požadavky na zařízení veřejného osvětlení.  

Do charakteristických oblastí byla zahrnuta i rozvojová území v souladu s poskytnutým 

územním plánem. 

Ve městě se nacházejí oblasti, které nelze osvětlovat podle norem pro veřejné osvětlení (ČSN 



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 43 z 64 

EN 13201, ČSN P 36 0455, část ČSN EN 12464-2). Mezi tato místa patří obecně soukromé 

průmyslové areály, sportovní hřiště, železnice, pozemky v okolí vodních toků nebo areály se 

specifickým osvětlením dle normy pro venkovní pracovní prostory.  

 

Poznámka:  

Z důvodu rozsáhlosti území města jsou do tabulkové části popisující charakteristické oblasti 

vloženy pouze části území tak, aby byl pochopen záměr použití těchto charakteristických oblastí a jejich 

stanovených základních světelně-technických požadavků. Konkrétní světelně-technické parametry pro 

osvětlování pozemních komunikací jsou uvedeny v příloze č.1 SVĚTELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY 

OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 
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Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 
Charakter 
oblasti 

Čtyřproudé a dvouproudé komunikace, ke kterým mohou přiléhat chodníky a 
parkovací stání. 

Zóna životního 
prostředí 

Převážně: E3 
 

 
Charakter 
osvětlení 
prostoru 

Typ 1A, 1B, 1C, 1E, 1F, 2A, 2B  
Světelný tok svítidel směrován převážně na povrch komunikace a nezbytné 
bezprostřední okolí osvětlovaných pozemních komunikací.  
 
V oblastech, kde průjezdní úsek prochází oblastí s rodinnými nebo činžovními 
doby, je světelný tok svítidel směrován na paty objektů k zajištění prosvětlení 
prostoru – typy svícení 2A, 2B. 
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Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 

 
 

 

  

  

Úroveň jasu Převážně: Nízká 
V oblastech s činžovními domy: Střední  

Barevný tón 
světla 

≤ 2 700 K  
Pro vybraný rozsah pozemních komunikací: mimo dobu nočního klidu pro zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu max. 4 000 K 

Index podání 
barev 

Minimálně 70 

Výška 
světelného 
místa 

8 a 10 m 

Materiál a 
úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní část 
stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou vrstvou proti 
chemickým vlivům 
 
V území městského centra: Ocelový válcový stupňovaný stožár, stupeň ochrany: 
žárové zinkování; spodní část stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu 
opatřena ochrannou vrstvou proti chemickým vlivům 
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Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 
Typologie 
svítidel 

Technická svítidla obdélníkového tvaru splňující světelně-technické parametry (viz 
PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 
 
Svítidlo shodného tvaru musí být vyráběno min. ve 2 velikostech pro optimální 
výběr svítidla splňující normové hodnoty pro osvětlení veřejného prostoru. Svítidlo 
nesmí přesáhnout:  
Rozměr 1 / d,š,h / 780 x 380 x 130 mm. Hmotnost <10 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,35m2, 
Rozměr 2 / d,š,h / 600 x 280 x 110 mm. Hmotnost < 5,5 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,18m2. 

Tabulka 20 – Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 
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Charakteristická oblast 2 – Městské centrum 
Charakter 
oblasti 

Jedná se o část města, která tvoří jádro města.  

Zóna 
životního 
prostředí 

E4 

 
Charakter 
osvětlení 
prostoru 

Převážně: Typ 3A, 3B  
Světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale také do 
prostoru, aby byla zajištěná jeho celková prosvětlenost prostoru a osvětlení jeho 
hranic 
 
V případech, kdy je charakter daného úseku pozemní komunikace odlišný, byly 
použity typy svícení odpovídající danému prostoru: 2A, 2B, případně 2E (osvětlení 
parkoviště) 
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Charakteristická oblast 2 – Městské centrum 

  

 
Úroveň jasu Převážně: Střední 

Barevný tón 
světla 

≤ 2 700 K  
Pro vybraný rozsah pozemních komunikací: mimo dobu nočního klidu pro zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu max. 4 000 K 

Index podání 
barev 

Minimálně 70 
 

Výška 
světelného 
místa 

6, 8 nebo 10 m 
 

Materiál a 
úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Ocelový válcový stupňovaný stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní část 
stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou vrstvou proti 
chemickým vlivům 

Typologie 
svítidel 

Designový typ svítidla splňující světelně-technické parametry (viz PARAMETRY 
SVÍTIDEL…, strana 55) 

Tabulka 21 – Charakteristická oblast 2 – Historická oblast 
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Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 
Charakter 
oblasti 

Oblast, ve které bydlí naprostá většina obyvatel města. Charakteristickým rysem 
je zástavba rodinnými a panelovými domy, u rodinných domů ohraničenými 
zahradami. V oblasti jsou drobné zelené plochy, parkoviště nebo garáže a 
občanská vybavenost, která jsou v okolí zástavby.  

Zóna životního 
prostředí 

E2 

 
Charakter 
osvětlení 
prostoru 

Převážně: Typ 2A, 2B, 2E  
Světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale částečně 
také do prostoru tak, aby byla zajištěná určitá osvětlenost vertikálních ploch. 
 
V případech, kde jsou součástí obytné oblasti i pěší cesty mezi objekty nebo 
příjezdy k obytné části, byly použity typy svícení odpovídající danému prostoru: 
1A, 1B, 1C, 1D 

  



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 50 z 64 

Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 

 

  

  

Úroveň jasu Převážně: Nízká 

Barevný tón 
světla 

≤ 2 700 K 

Index podání 
barev 

Minimálně 70 

Výška 
světelného 
místa 

převážně 6 m 
v oblastech s panelovými domy převážně 8 nebo 10 m. 
 

Materiál a 
úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní část 
stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou vrstvou proti 
chemickým vlivům 
 

Typologie 
svítidel 

Technická svítidla obdélníkového tvaru splňující světelně-technické parametry (viz 
PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 
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Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 
Svítidlo shodného tvaru musí být vyráběno min. ve 2 velikostech pro optimální 
výběr svítidla splňující normové hodnoty pro osvětlení veřejného prostoru. 
Svítidlo nesmí přesáhnout:  
Rozměr 1 / d,š,h / 780 x 380 x 130 mm. Hmotnost <10 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,35m2, 
Rozměr 2 / d,š,h / 600 x 280 x 110 mm. Hmotnost < 5,5 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,18m2. 

Tabulka 22 – Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 
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Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky 
Charakter oblasti Různé parky a zelená prostranství s cestami pro pěší, osázená stromy, 

křovinami, okrasnou zelení. Instalovány mohou být lavičky. Ve 
vybraných lokalitách bude zvolen typ osvětlení zajišťující přiměřené 
prostorové osvětlení okolí cest z důvodu zachování prostorové 
„čitelnosti“ a vizuální vnímatelnosti daného veřejného prostoru, což 
zároveň podporuje pocit bezpečí pro pěší ve večerních a nočních 
hodinách. 

Zóna životního prostředí E2 

 
Charakter osvětlení 
prostoru 

Typ 1D 
Světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale 
částečně také do prostoru tak, aby byla zajištěná určitá osvětlenost 
vertikálních ploch. 

 

 

Úroveň jasu Nízká 

Barevný tón světla ≤ 2 700 K 

Index podání barev Minimálně 85 

Výška světelného místa 6 m 
 

Materiál a úprava 
osvětlovacích stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; 
spodní část stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena 
ochrannou vrstvou proti chemickým vlivům 
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Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky 
 

Typologie svítidel Parková svítidla s válcovým nebo kuželovým tvarem splňující světelně-
technické parametry (viz PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 

Tabulka 23 – Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky 
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Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast 
Charakter oblasti Charakteristickými objekty jsou převážně výrobní haly, skladiště, 

manipulační plochy, drobná výroba, výrobní služby, zemědělská výroba, 
apod. 

Zóna životního 
prostředí 

E2 

 
Charakter osvětlení 
prostoru 

Převážně: Typ 1A, 1B 
Světelný tok svítidel směrován výhradně na povrch komunikace a 
nezbytné bezprostřední okolí osvětlovaných pozemních komunikací.  

  

Úroveň jasu Nízká 

Barevný tón světla ≤ 2 700 K 

Index podání barev Minimálně 70 

Výška světelného 
místa 

8 nebo 10 m 

Materiál a úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní 
část stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou 
vrstvou proti chemickým vlivům 

Typologie svítidel Technická svítidla obdélníkového tvaru splňující světelně-technické 
parametry (viz PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 
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Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast 
Svítidlo shodného tvaru musí být vyráběno min. ve 2 velikostech pro 
optimální výběr svítidla splňující normové hodnoty pro osvětlení 
veřejného prostoru. Svítidlo nesmí přesáhnout:  
Rozměr 1 / d,š,h / 780 x 380 x 130 mm. Hmotnost <10 kg, návětrná plocha 
svítidla < 0,35m2, 
Rozměr 2 / d,š,h / 600 x 280 x 110 mm. Hmotnost < 5,5 kg, návětrná plocha 
svítidla < 0,18m2. 

Tabulka 24 – Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast 

PARAMETRY SVÍTIDEL… 

V této části dokumentu jsou stanovena závazná pravidla (standardy) pro typy svítidel, jejich 

fotometrické vlastnosti a certifikáty bezpečnosti a spolehlivosti. Standardy jsou závazné pro 

dodavatele svítidel včetně ostatních komponent pro soustavu VO. Vyhlášením těchto standardů 

provozovatel sleduje cíl dlouhodobého hospodárného provozu spravovaných osvětlovacích soustav, 

záruku trvanlivosti a bezpečnosti soustavy a to při respektování předpisů pro nasvětlování pozemních 

komunikací v souladu s normami ČSN EN 13201-1-5 (Osvětlení pozemních komunikaci) a  ČSN EN 

12464-2 (Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory). Dále také normami pro 

elektrické výzbroje svítidel certifikované pro provoz v ČR/EU podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí a splňující požadavky na nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady dle vyhlášky 

č. 352/2005 Sb. 

 
P.č. Technické požadavky  

1 
Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o svítidlo s COB 
čipy nebo tzv. retrofit s možností osadit svítidla jak  konvenčními zdroji (výbojka, zářivka), tak zdroji LED 

2 

Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru bez nutnosti použití speciálního nářadí. Po otevření svítidla, 
musí být obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich. 
Zároveň musí automaticky dojít k odpojení 230VAC pomocí rozpojovací svorkovnice. Po otevření svítidla 
musí být okamžitý přístup k elektronickému předřadníku, svorkovnici a optické části. Svítidlo musí být v 
otevřené poloze zajištěno aretovatelným mechanismem zabraňující samovolnému zavření svítidla. 

3 Optická část musí být chráněna rovným, čirým kaleným sklem. 

4 Svítidlo musí být chlazeno pasivně, bez žebrování na korpusu svítidla. 

5 
Svítidlo musí být vybaveno membránovým ventilem zajišťujícím kompenzaci změny tlaku v důsledku 
rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem.   

6 

Korpus svítidla musí být tvořen hliníkovým odlitkem. Na horní části svítidla se nesmí držet voda. Příruba 
svítidla umožňuje uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 mm. Pro zajištění 
dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno 
alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo 
umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár i výložník v rozsahu -/+15° 
(pro přesné nastavení dle světelného výpočtu musí být úhly na svítidle vyznačeny). 

7 Svítidlo bude vybaveno zařízením pro datovou konektivitu s budoucím inteligentním veřejným osvětlením 

8 Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu. 

9 Svítidlo musí mít porvrchovou úpravu v barvě RAL 9006. 

10 
Napájecí zdroj a LED modul musí být snadno vyměnitelný za použití jednoduchých nástrojů přímo 
provozovatelem soustavy bez porušení záručních podmínek a světelně technických parametrů svítidla. 
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P.č. Technické požadavky  

11 
Výrobce musí uvádět u parametrů svítidla tzv. „hot lumen", tedy skutečný světelný tok svítidla v reálných 
ustálených pracovních podmínkách. Měrná účinnost svítidla při teplotě Ta 25°C musí být minimálně 110 
Im/W při teplotě chromatičnosti 2700K.  

12 
LED modul musí být vybaven termistorem NTC. Napájecí zdroj musí umožňovat regulovat výkon svítidla 
pokud teplota na termistoru NTC překročí nastavenou hraniční teplotu.    

13 Provozní rozsah (okolní teplota Ta), požadavek -40° až 50 °C. 

14 Na svítidlo musí být jako celek poskytnuta záruka 5 let, na korpus svítidla 10 let. 

15 
Svítidlo musí být vybaveno autonomní regulací (například ASTRODIM) světelného toku podle časového 
harmonogramu s možností snížení světelného toku v nočních hodinách. Snížení světelného výkonu 
nesmí probíhat skokově, ale v časovém úseku několika minut s rozsahem 10-100%.   

16 Regulace svítidla musí být analogová (amplitudová) pro zabránění flicker efektu.  

17 Každé svítidlo musí mít nastavenou funkci CLO (konstantní světelný tok). 

18 
Pro bezproblémové použití svítidla ve všech elektrických instalacích musí být svítidlo možné dodat 
variantě ve třídě ochrany I. i II.  

19 Přepěťová ochrana svítidla musí být minimálně tř. I - 10kV L/N-PE ; tř.II - 6kV L-N. 

20 
Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické i 
předřadníkové části nejméně v IP65 

21 Mechanická odolnost svítidla nejméně IK09 

22 
Svítidlo musí být připraveno pro doplnění o stínící clony nebo optické prvky, omezující svícení za svítidlo 
nebo před svítidlo tak aby byla splněna norma ČSN EN 12 464-2 stanovující přístupné maximum rušivého 
světla na objektech.  

23 
Výrobce musí mít u nabízeného svítidla změřeno minimálně 10 druhů různých optik včetně přechodové 
pro efektivní nasvětelení různých typů komunikací.  

24 ULOR 0% z důvodu omezení vzniku rušivého světla. 

25 Svítidlo musí být možné vybavit pojistkovou svorkovnicí pro možnost napájení z nadzemního vedení.   

26 
Jednotlivé elektro komponenty svítidla lze dodat jako náhradní díly (výrobce má na skladě). Dodání na 
adresu provozhovatele musí proběhnout do 15ti pracovních dnů od objednávky.  

27 Použité LED čipy nesmí mít pokles světelného toku o více než 10% za 100 000h pro teplotu 85°C.  

28 Certifikát o elektromagnetické kompatibilitě EMC. 

29 Certifikát ENEC  
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DOSLOV KE ZPRACOVÁNÍ GENERELU VO… 

KRÁCENÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Přiřazení světelně-technických parametrů pro osvětlení veřejného prostoru vychází z pasportu 

PK, jehož jednotlivé úseky PK se staly vstupním materiálem pro stanovení světelně-technických 

parametrů (jedná se vrstvu: linsts_polyline_1 s připojenou databází "0001 linsts_polyline_1").  

V případech, kdy úsek pozemní komunikace definovaný pasportem PK pokračoval mimo 

zastavěné nebo zastavitelné území, byl tento úsek určující světelně-technické parametry pro osvětlení 

pozemní komunikace (stávající nebo budoucí) příslušně zkrácen. Především se jedná o průjezdní úseky 

silnic nebo místní komunikace směřující k hranicím katastrálního území příslušné místní části.  

DOKRESLENÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

V rámci zpracování Generelu VO byly zjištěny oblasti s pozemními komunikacemi pro 

motorovou dopravu, které nebyly uvedeny v pasportu PK. Jednalo se především o oblasti s novou 

výstavbou. Tyto úseky PK byly při definování tříd osvětlení zakresleny do Generelu VO s tím, že 

v atributu EČO-PPK je uvedena hodnota „xxx“. 

PARKOVIŠTĚ 

Na území města se nachází celá řada lokálních parkovišť, jejich umístění je součástí příslušné 

pozemní komunikace. Osvětlení tohoto parkoviště bude zajištěno svítidly pro osvětlení celkového 

dopravního prostoru. 

V případech, kdy byla plocha celého parkoviště vedena v pasportu PK jako samostatná plocha, 

byly tomuto parkovišti přiřazeny světelně-technické parametry dle ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení 

– Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory tabulka 5.9 - Parkoviště, 

referenční číslo 5.9.1, případně referenční číslo 5.9.2 

PĚŠÍ CESTY 

Při zpracování Generelu VO bylo zjištěno, že pasport PK, který byl vstupním materiálem pro 

zpracování Generelu VO, neobsahuje pěší cesty mezi činžovními domy nebo v jejich blízkosti, které jsou 

již v současné době osvětleny. 

Tyto pěší cesty nebyly do Generelu VO zakresleny. Pro osvětlování těchto pěších cest jsou 

stanoveny obecně následující světelně-technické parametry: 

 

Zóna 
životního 
prostředí 

Charakter 
osvětlení 

Teplota 
chromatičnosti 

Index 
barevného 

podání 

Třída 
osvětlení 

Třída 
osvětlení 

REG 

Max. 
výška 

SM 

Typ 
svítidla 

Mechanické 
parametry 

stožárů 

E2 Typ 1D max.2700 K > 70 P5 P6 6m Technický 
Standardní 

pevnost 
Tabulka 25 - Světelně-technické parametry pro pěší cesty, které nejsou zakresleny v pasportu PK 
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Obrázek 13 – ukázka pěších cest, které nejsou v pasportu PK zakresleny 
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PŘÍLOHA Č.1 - DATABÁZOVÁ ČÁST… 

SVĚTELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ 
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Vložit databázovou část GVO 
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PŘÍLOHA Č.2 - MAPOVÁ ČÁST… 

TŘÍDY OSVĚTLENÍ DLE ČSN 13 201 

 

Obrázek 14 – Třídy osvětlení - klad listů 
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Vložit mapové listy 
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PŘÍLOHA Č.3 - MAPOVÁ ČÁST… 

CHARAKTERISTICKÉ OBLASTI 

 

Obrázek 15 – Charakteristické oblasti - klad listů 

  



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 64 z 64 

Vložit mapovou část  
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ÚVOD… 

Cílem Generelu veřejného osvětlení je zpracování světelně-technických parametrů osvětlení 

pozemních komunikací města (v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 

Sb. a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN 

EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a dalšími technickými normami) za 

účelem zajištění budoucího kvalitního osvětlení pozemních komunikací, jimiž se řídí projektování, 

realizace i kontrola kvality VO při rekonstrukci, obnově, modernizaci a výstavbě veřejného osvětlení ve 

městě se současným požadavkem na minimalizaci příkonu osvětlovacích soustav při dodržení 

nezbytných požadavků na bezpečnost dopravy, osob a majetku. 

 

Nesporným přínosem Generelu veřejného osvětlení je výše uvedená existence světelně-

technických parametrů pro osvětlování pozemních komunikací ve městě, jehož výstupy se bude řídit 

příprava obnovy veřejného osvětlení, výběr dodavatele na realizaci staveb, přejímací řízení stavby.  

 
Generel VO je světelně technickou studií, v rámci které se řeší a navrhuje vzhled města ve 

večerních a nočních hodinách, utvářený veřejným osvětlením (VO). V rámci ní se definují parametry 
veřejného osvětlení a osvětlovací soustavy a slouží jako podklad pro navazující stupně projektové 
dokumentace, zpracování zadávací dokumentace a kontrolu kvality při modernizaci, obnově a výstavbě 
veřejného osvětlení.  

 
Světelně technické parametry veřejného osvětlení budou přiřazeny následujícím pozemním 

komunikacím a veřejným prostranstvím:  
 

 silnice a místní komunikace; 
 náměstí; 
 chodníky u silnic a místních komunikací, samostatné cesty pro pěší; 
 cyklostezky; 
 podchody, lávky a schodiště; 
 parkoviště (v zástavbě, u obchodních center a občanské vybavenosti); 
 důležité křižovatky;  
 přechody pro chodce.  

 
Světelně technické parametry veřejného osvětlení, které budou přiřazeny jednotlivým 

pozemním komunikacím a veřejným prostranstvím v rámci jednotlivých hledisek, jsou následující: 

Architektonicko-urbanistická hlediska: 
 Teplota chromatičnosti Tcp (K) s tolerancí ±10%; 

 Minimální index podání barev Ra,min (-); 

 Maximální výška světelných míst Hmax (m); 

 Typologie svítidel (technické, historizující, parkové, designové); 

 Materiál nosných konstrukcí; 

 Povrchová úprava nosných konstrukcí a případná specifikace barvy; 

 Mechanické parametry nosných konstrukcí 
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Dopravně bezpečnostní hlediska: 
 Třída osvětlení (M, P, C) - toto zatřídění pozemních komunikací do tříd osvětlení bude zpracováno 

dle normy ČSN EN 13 201 v červnu 2016; 

 Provozní režim (časové úseky s přiřazeným světelným výkonem svítidel); 

Environmentální hlediska: 
 Zóna životního prostředí (E1, E2, E3, E4); 

 Doba nočního klidu. 

 

Předmětem tohoto Generelu veřejného osvětlení není zpracování architekturního osvětlení, 

které je nutné řešit individuálně v závislosti na okolní hladiny osvětlení včetně stanovení provozního 

režimu. Pro účely architekturního osvětlení je doporučeno u každé stavby, drobné architektury, 

přírodního prvku v závislosti na způsobu osvětlení prostorově specifikovat části těchto objektů. Těmto 

částem následně přiřadit následující parametry: 

 průměrný jas Lm (cd/m2); 

 teplota chromatičnosti Tcp (K) s tolerancí ±10% (bílé osvětlení),  

 trichromatické souřadnice x, y s tolerancí ±10% (barevné osvětlení); 

 minimální index podání barev Ra,min (-) (u bílého osvětlení); 

VSTUPNÍ PODKLADY… 

PODKLADY OBJEDNATELE 

Ke zpracování Generelu veřejného osvětlení byly ze strany objednatele poskytnuty následující 

podklady: 

 Technickou mapu s pozemními komunikacemi 

 Pasport pozemních komunikací 

 Digitální mapu s umístěním stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů 

 Územní plán obce 

 Dopravní model města Ústí nad Labem (listopad 2019) 
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ZÁKONY A VYHLÁŠKY 

Pojem 
Význam 

Zákon č. 89/2012 Sb. 
Občanský zákoník 

- § 1013, odst. (1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, 
kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné 
účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře 
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé 
užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo 
přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru 
takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o 
zvláštní právní důvod. 

Zákon č. 183/2006 
Sb 

Stavební zákon 

- § 3, odst. (4) Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje 
její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení 
stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. 

- § 169 Obecné požadavky na výstavbu, odst. (1) Právnické osoby, 
fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při 
územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, 
užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního 
plánování a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)] 
stanovené prováděcími právními předpisy. 

- § 194, písm. c) K provedení § 169: Ministerstvo dopravy stanoví 
právním předpisem technické požadavky pro letecké stavby podle 
zákona o civilním letectví57), pro stavby drah a na dráze včetně 
zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací a rozsah a obsah projektové 
dokumentace k uvedeným stavbám, 

Zákon č. 13/1997 Sb Zákon o pozemních komunikacích 

- § 13, písm.c) Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace 
jsou veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení 
provozu, 

- § 14, odst. (1), písm. b) O součástech a příslušenství průjezdního 
úseku dálnice a průjezdního úseku silnice platí ustanovení § 12 a 13 
s těmito odchylkami:  

- b) součástmi ani příslušenstvím nejsou zábradlí, řetězy a jiná zařízení 
pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení, 
světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu. 

- § 26, odst. (1) Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, 
jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel 
přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu 
těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům. 

- § 26, odst. (2) V zastavěném území obce jsou místní komunikace a 
průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb 
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Pojem 
Význam 

chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a 
dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním 
situacím a jejich důsledkům. 

- § 26, odst. (3) Stavebním stavem dálnice, silnice nebo místní 
komunikace se rozumí jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, 
podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou 
údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a 
vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím. 

Vyhláška č. 
104/1997 Sb 

Prováděcí vyhláška k zákonu č.13/1997 Sb. 

- § 25 Veřejné osvětlení Dálnice a silnice se vždy osvětlují v 
zastavěném území obcí. Mimo toto území se osvětlují jen zvlášť 
určené úseky, jako např. na hraničních přechodech, v tunelech a na 
jejich přilehlých úsecích, výjimečně na křižovatkách, za podmínek 
obsažených v závazných ČSN 73 6102 a ČSN 73 7507. Osvětlení lze 
zřídit i v oblastech, kde to zdůvodňuje intenzita dopravy, případně 
četnost chodců a cyklistů. Podrobnosti obsahují doporučené české 
technické normy uvedené v příloze č. 1 pod č. 33, 34, 35, 49 a 51. 

UV. Č.185/2018  Řešení problematiky světleného znečištění 
 

Tabulka 1 - Seznam zákonů a vyhlášek týkajících se problematiky VO 

NORMY A PŘEDPISY 

Pojem 
Význam 

ČSN EN 13201 Osvětlení pozemních komunikací 

- ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: 
Návod pro výběr tříd osvětlení 9/2016 

- ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: 
Požadavky, 6/2016 

ČSN EN 12 646-2 Světlo a osvětlení 

- Osvětlení pracovních prostorů-Část 2: Venkovní pracovní prostory a 
dalšími technickými normami 

TKP 15, příloha č.1 Technické kvalitativní podmínky staveb –  

- Osvětlování chodců na přechodech 

TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 
 

Tabulka 2 - Seznam norem a předpisů týkajících se problematiky VO 
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TERMINOLOGIE 

Názvosloví pro oblast veřejného osvětlení je uvedeno v ČSN EN 12665, ČSN CEN/TR 13201-1, 

ČSN EN 13201-2, ČSN EN 60598-1 ed. 5 a dalších. Pro tento předpis platí zejména následující termíny: 

Pojem Význam 

Osvětlovací soustava Kompaktní soubor prvků tvořící funkční zařízení, které splňuje požadavky na 
úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, 
elektrický rozvod, rozvaděče, ovládací systém. 

Světelné místo Každý skladební prvek v osvětlovací soustavě (stožár, samostatný výložník, 
převěs) vybavený jedním nebo více svítidly. 

Svítidlo Zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním nebo 
více světelnými zdroji a obsahuje, kromě zdrojů světla samotných, všechny 
díly nutné pro upevnění a ochranu zdrojů a v případě potřeby pomocné 
obvody, včetně prostředků pro jejich připojení k elektrické síti. 

Světelný zdroj 
(umělý) 

Zdroj optického záření, zpravidla viditelného, zhotovený k tomuto účelu. 

Rozvaděč zapínacího 
místa 

Dálkově nebo místně ovládaný rozvaděč s vlastním přívodem elektrické 
energie a zpravidla s vlastním samostatným měřením spotřeby elektrické 
energie. 

Osvětlovací stožár Podpěra, jejíž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel, a která 
sestává z jedné nebo více částí: dříku, případně nástavce; případně 
výložníku. 

Jmenovitá výška Vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku (dříku stožáru) 
do svítidla a předpokládanou úrovní terénu u stožárů kotvených do země 
nebo spodní hranou příruby stožáru u stožáru s přírubou. 

Úroveň vetknutí Vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru. 

Vyložení Vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do 
svítidla a osou stožáru (svislicí), procházející těžištěm příčného řezu stožáru 
v úrovni terénu, případně vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na 
ose vstupu výložníku do svítidla a svislou rovinou proloženou místem 
upevnění výložníku na stěnu apod. 

Výložník Část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku stožáru; 
výložník může být jednoramenný, dvouramenný nebo víceramenný a může 
být připojen k dříku pevně nebo odnímatelně, případně obdobný nosný 
prvek určený k upevnění na stěnu apod. 

Úhel vyložení svítidla Úhel, který svírá osa spojky (spojovací část mezi koncem dříku nebo 
výložníku a svítidlem) svítidla s vodorovnou rovinou. 
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Pojem Význam 

Elektrická výzbroj 
stožáru 

Rozvodnice pro osvětlovací stožár (ve skříňce na stožáru, pod paticí, v 
prostoru pod dvířky bezpaticového stožáru) a elektrické spojovací vedení 
mezi rozvodnicí a svítidlem. 

Patice Samostatná část osvětlovacího stožáru, která slouží k ochraně osvětlovacích 
stožárů v místě vetknutí do země a může tvořit kryt elektrické výzbroje. 

Převěs Nosné lano mezi dvěma objekty, na kterém je umístěno svítidlo. 

Sklon svítidla Úhel naklonění svítidla vůči horizontální rovině. 

Poloha světelného 
zdroje ve svítidle 

Vzájemnou polohou světelného zdroje s reflektorem lze ve svítidlech s 
reflektorovými optickými systémy měnit charakter vyzařování svítidla 
(fotometrickou plochu svítivosti). 

Autonomní provozní 
režim 

Provozní režim svítidla, který se nastavuje přímo ve svítidle. Není závislý na 
centrálním řízení. 

Tabulka 3 - Terminologie v oblasti VO 
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STRUKTURA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ… 

Osvětlovací soustava veřejného osvětlení zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický 

rozvod a ovládací systém. Veřejné osvětlení je osvětlení silnic, místních komunikací, chodníků, 

cyklostezek a dalších veřejných prostranství. 

Podpěrné a nosné prvky tvoří stožáry s příslušenstvím. Stožár je tvořen svislým dříkem. Na něj 

obvykle navazuje do prostoru výložník nebo nástavec, na kterém je v požadovaném místě upevněno 

svítidlo. Některé sloupy jsou i dvojramenné nebo víceramenné. V dolní části mívá sloup silnou patici, v 

níž jsou umístěny elektrické rozvody a pojistky. Podle novějších bezpečnostních norem se již elektrické 

rozvody neumisťují v patici u země, ale obvykle bývají umístěny v dutině stožáru a otevírací přístup k 

nim je v určité výšce (obvykle desítky centimetrů) nad zemí. 

Elektrický rozvod tvoří napájecí kabel, rozvaděč veřejného osvětlení a výstupní kabely pro 

napájení zařízení veřejného osvětlení. Dříve se používaly kabely s hliníkovým jádrem, v nové zástavbě 

a při rekonstrukcích se používají téměř výhradně měděné kabely. Rozvaděč zapínacího místa, s jehož 

pomocí se světlo zapíná a vypíná, je ovládaný dálkově nebo místně a má samostatné měření spotřeby. 

Prostřednictvím napájecí sítě veřejného osvětlení bývají někdy připojena i další zařízení (kamerové 

systémy, parkovací automaty, telefonní hovorny, osvětlení označníků zastávek, místní rozhlas, 

kamerové systémy apod.) 

Svítidla veřejného osvětlení jsou v dnešní době převážně s LED technologií, která s sebou 

přináší pozitivní dopad na celkovou spotřebu el. energie (různé křivky svítivosti, vnitřní regulace 

světelného toku, funkce konstantního světelného toku, vysoký činitel využití světelného toku) ale také 

na snížení provozních nákladů v oblasti údržby veřejného osvětlení. 

Ovládací systém zpravidla funguje tak, že se osvětlení rozsvěcí na podnět naprogramovaného 

časového spínače, případné světelného čidla. Příkon se při zapínání zvyšuje pozvolna a dílčí oblasti se 

z jednotlivých zapínacích bodů zapínají postupně, aby nedošlo k okamžitému přetížení elektrické sítě.  

Trendem v dalším rozvoji ovládání veřejného osvětlení je zakomponování veřejného osvětlení 

do systému chytrého města, v kterém veřejné osvětlení jakožto nejrozšířenější infrastruktura města 

plní tři zásadní úlohy. První úlohou je možnost přenosu informací pro zajištění kvalitního provozu a 

údržby veřejného osvětlení (informace o provozním stavu veřejného osvětlení včetně aktuální hodnoty 

elektroměru) s možností aktivního ovlivňování úrovně osvětlení veřejného prostoru. Druhou úlohou je 

možnost využít osvětlovací stožáry jako nosiče pro další zařízení zajišťující potřebný sběr informací 

z dalších oblastí chytrého městě v dané lokalitě (intenzita dopravy, prašnost, hladina NOx, obsazenost 

parkovacích míst apod.). Třetí úlohou je možnost využití elektrického vedení k napájení dalších zařízení.  
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PARAMETRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ… 

Charakter osvětlení prostoru definuje, jaký prostor by měl být v dotyčné lokalitě osvětlován, 

čemuž odpovídá i výběr svítidla, které svými světelnými parametry zajišťuje směrování světelného toku 

ze svítidla do potřebných míst. Zdrojovými informacemi pro návrh charakteru osvětlení jsou funkční 

oblasti města a přihlédnutí k zónám životního prostředí, které definují max. osvětlenost objektů podél 

osvětlovaných komunikací (viz norma ČSN EN 12464-2, příloha č.3 Zóny životního prostředí). Pro 

zajištění plnění normových hodnot příslušné environmentální zóny je potřeba vhodně umístit 

osvětlovací stožáry s příslušnými světelnými parametry svítidel veřejného osvětlení. V případě pouhé 

výměny svítidel se normové hodnoty nemusí podařit splnit. 

CHAREKTER OSVĚTLENÍ PROSTORU 

Pro tvorbu Generelu veřejného osvětlení lze dle typu zástavby a využití ploch ve městě 

identifikovat celkem 6 oblastí: průjezdní úseky, historická, obytná, městská zeleň a parky, průmyslová 

a plochy pro sport. Z pohledu architektonicko-urbanistického jsou konkrétním úsekům pozemních 

komunikací v daných oblastech nadefinovány celkem 3 typy charakteru osvětlení, a to podle toho, 

kam je světelný tok směrován a jaké části prostoru osvětluje (konkrétní typ daného úseku není 

přesnou kopií daného prostoru, ale skýtá záměr jak daný prostor s ohledem k okolní zástavbě 

osvětlit při dodržení zásad snížení rušivého světla). Rozsah jednotlivých typů osvětlení není pouze 

konkrétním výčtem, který se na území města při zpracování Generelu navrhl, ale poskytuje také další 

typy, které lze v případě potřeby využít po další rozvíjející se lokality města.  
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CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 1 
Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok svítidel směrován výhradně na povrch komunikace a 
nezbytné bezprostřední okolí osvětlovaných pozemních komunikací. Hlavním hodnotícím kritériem 
je jas nebo horizontální osvětlenost pozemní komunikace. Hlavním účelem tohoto charakteru 
osvětlení je zajištění dostatečné bezpečnosti provozu a orientace v městském prostředí. Jedná se o 
ryze technické osvětlení pozemních komunikací určených hlavně pro motorovou dopravu s 
maximálním omezením světelného toku do okolního prostředí. Tento charakter osvětlení je zejména 
vhodný pro hlavní komunikační tahy, průmyslové zóny a samostatné pěší cesty, které nejsou 
zpravidla urbanisticky hodnotné. 

TYP 1A TYP 1B 

  
TYP 1C TYP 1D 

  
TYP 1E TYP 1F 

  
Tabulka 4 – Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 1 
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CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 2 
Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní 
komunikaci, ale částečně také do prostoru tak, aby byla zajištěná určitá osvětlenost vertikálních 
ploch. Při aplikaci tohoto charakteru osvětlení v ulicích by fasády přilehlých budov měly být 
osvětleny maximálně do výšky prvního patra. Hlavním hodnotícím kritériem je horizontální 
osvětlenost povrchu komunikace a vertikální osvětlenost ve směru podélné osy pozemní 
komunikace. Hlavním účelem je nejen zajištění osvětlení povrchu komunikace z pohledu provozní 
bezpečnosti, ale také vytvoření určitého komfortu chodců při vnímání okolního prostředí (dobré 
rozlišení kolemjdoucích osob, okolního prostředí apod.). Tento charakter osvětlení je vhodný pro 
prostory obytných ulic, obslužné komunikace a drobné veřejné prostory (náměstí, parky, vnitrobloky 
apod.). 

TYP 2A TYP 2B 

  
TYP 2C TYP 2D 

  
TYP 2E 

 
Tabulka 5 - Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 2  
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CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 3 
Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní 
komunikaci, ale také do prostoru, aby byla zajištěná jeho celková prosvětlenost prostoru a osvětlení 
jeho hranic. Hlavním hodnotícím kritériem je horizontální osvětlenost povrchu komunikace a 
vertikální osvětlenost ve všech směrech. Hlavním účelem je nejen zajištění osvětlení povrchu 
komunikace z pohledu provozní bezpečnosti, ale také vytvoření dobré orientace v prostoru, 
podpoření charakteru místa, aby vznikla hodnota daného prostoru. Tento charakter osvětlení je 
vhodný pro historické části města, vybrané části parků a sportoviště.  

TYP 3A TYP 3B 

  
TYP 3C TYP 3D 

  
 
Tabulka 6 - Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 3  
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ÚROVEŇ JASU 

Úroveň jasu okolí má významný vliv na stanovení světelně-technických parametrů osvětlení 

veřejného prostoru. Návrh úrovně osvětlení pozemních komunikací musí ve vztahu k úrovni jasu okolí 

zajistit dostatečnou schopnost rozeznání překážek a včasnou reakci na nepředvídatelnou událost 

(zvýšená hladina jasu okolí způsobuje zúžení zorniček lidského oka, které může v nedostatečně 

osvětleném prostoru přehlédnout překážku na pozemní komunikaci). Zdrojem okolního jasu jsou 

veškeré světelné zdroje v zorném poli (rozsvícené výlohy, světelné reklamy, rozsvícená okna domů, 

osvětlené průmyslové zóny, přesvětlené objekty atd.) 

Pro potřeby tohoto generelu budou rozlišeny pouze bezrozměrné hodnoty jako malý, střední 

a velký jas. 

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 

Barva světla je závislá na spektrálním složení světla a v praxi se určuje teplotou chromatičnosti 

(nebo též barevnou teplotou). Pojem chromatičnost vypovídá o barevné jakosti světla. 

 

Obrázek 1 - Grafické znázornění teploty chromatičnosti 

 

Bezpečnost silniční dopravy 

Význam vlivu teploty chromatičnosti na zrakové vnímání osob využívajících osvětlovaný 

prostor byl v případě veřejného osvětlení po dlouhou dobu opomíjen na úkor energetické účinnosti 

používaných světelných zdrojů. Po desetiletí byla v Česku nejčastěji používaným světlených zdrojem 

vysokotlaká sodíková výbojka s teplotou chromatičnosti 2000 K, indexem podání barev okolo 25 a 

světelným výkonem od 80 lm/W (50W) do 115 lm/W (150W). 

V současné době se již využívají pro osvětlování pozemních komunikací LED svítidla. 

Technologie LED využívá plné viditelné spektrum, a proto se můžeme s nástupem LED do veřejného 

osvětlení zabývat nejen účinností produkce světla, ale i jeho kvalitou a vlivem na člověka. 

Upřednostňovat vysokotlaké sodíkové výbojky právě pro jejich vysoký měrný příkon tak přestalo být 

výhodné. Otázka vlivu teploty chromatičnosti na vnímání uživatelů veřejného prostoru opět získala na 

aktuálnosti. Teplota chromatičnosti standardních (bílých) LED se pohybuje v rozmezí 2700 – 5000 K, 

přičemž barva světla s teplotou chromatičnosti v okolí spodní hranice tohoto rozsahu je běžně 

nazývána teplá bílá, v okolí horní hranice rozsahu pak studená bílá a ve středu neutrální bílá. Rozdíl 

mezi uvedenými třemi kategoriemi přitom není striktně stanoven a jednotlivé kategorie se mohou 

vzájemně překrývat. 

Z dopravního pohledu lze veřejné dopravní prostory v intravilánu rozdělit do 3 kategorií podle 

druhu jejich uživatelů. 
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Kategorie Popis prostoru Teplota 
chromatičnosti (K) 

1. 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. 

 
 

≤ 2 700 K 

2. Komunikace se 
střední intenzitou 
motorové dopravy 

Společným rysem těchto komunikací je výskyt jak 
pěších uživatelů, tak motorové dopravy. 

 
2 700 K – 4 000 K 

3. Komunikace 
s vysokou intenzitou 
motorové dopravy 

Společným rysem těchto komunikací je výskyt 
motorové dopravy s velkou intenzitou. 
 
Výskyt pěších uživatelů je minimální až nulový. 

 
4 000 K – 5 000 K 

Tabulka 7 – Teploty chromatičnosti LED svítidel pro VO – bezpečnost dopravy 

Pozorovatel v prostředí kategorie 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.  

Vysoká teplota chromatičnosti (kategorie č.3) na druhou stranu zvyšuje u uživatelů takto 

osvětleného prostoru postřeh a soustředění. Z pohledu subjektivní spokojenosti pozorovatele ale není 

tolik ceněna jako nízká teplota chromatičnosti. 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 upozornit uživatele osvětlované komunikace na přítomnost zvýšeného nebezpečí. 

Světelné znečištění 

Veřejné osvětlení provozované městy a obcemi představuje zdroj světelného znečištění. Je 

zřejmé, že má-li být omezování negativních dopadů umělého osvětlení na noční prostředí skutečně 

účinné, musí v něm hrát veřejné osvětlení klíčovou roli. Problematika veřejného osvětlení je široká a 

zahrnuje mnoho technických, ekonomických i společenských aspektů, které spolu navzájem souvisí a 

šetrnost a ohleduplnost je jedním z nich.  

U běžného osvětlení komunikací v obci je kladen důraz především funkční hledisko – měla by 

být osvětlená zejména samotná komunikace a její bezprostřední okolí a úroveň osvětlení by měla 

odpovídat typu a hustotě provozu. Zároveň by mělo být osvětlení dostatečně rovnoměrné a nemělo 

by docházet k oslňování řidičů ani chodců. K tomuto účelu jsou vhodná funkční svítidla přímo určená 

pro osvětlování silnic a chodníků, která umí směrovat světlo tam, kde je třeba. Pokud je to možné, měla 

by být instalována vodorovně, nebo jen s minimálním náklonem. 

Osvětlování veřejných prostor je nutné volit v souladu se zásadami ochrany přírody, což se také 

projevuje v optimalizaci distribuce světelného toku a nákladů na elektrickou energii (jakékoli zbytečně 

vyrobené světlo jsou finanční prostředky, které jsou utraceny zcela zbytečně). Zásady pro optimalizaci 

světelně-technických návrhů (snížení světelného znečištění) jsou následující: 

 

PRAVIDLO TEXT 

Nesvítit do horního poloprostoru Pro osvětlení pozemních komunikací se použijí pouze 
svítidla, jejichž světelný tok směřuje výhradně dolů 
(ULOR=0%). 
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PRAVIDLO TEXT 

Svítit tolik, kolik je potřeba Návrh osvětlovací soustavy souvisí s potřebou kvality 
osvětlení v závislosti na noční době a provádí se v souladu 
s normovými požadavky. Požadavky na kvalitu osvětlení 
vyjádření prostřednictvím třídy osvětlení jsou rozdílné ve 
večerních a ranních hodinách (velký pohyb chodců, velká 
intenzita dopravy). V době nočního klidu je možné snížit 
intenzitu světelného toku (regulace veřejného osvětlení)   

Svítit pouze tam, kam je to potřeba Předností LED svítidel je velký počet křivek svítivosti, které 
zajistí distribuci světelného toku do míst, které je potřeba 
osvětlit. Návrh světelné soustavy je potřeba ověřit světelně-
technickým výpočtem, který prokáže osvětlení celého 
prostoru dle požadavku Generelu VO. 

Nepřesvětlovat Pro osvětlování pozemních komunikací jsou stanoveny 
normové hodnoty, které lze s využitím moderních LED 
svítidel optimálně navrhnout. Maximální tolerance 
osvětlení/jasu nesmí překročit normovou hodnotu o více 
než 30%. 

Kvalita svítidel Pro osvětlení používejte kvalitní moderní LED svítidla, která 
mají velký výběr křivek svítivosti, vysoké využití světelného 
toku a tím i nižší spotřebu. Dále mají delší životnost a jsou 
ohleduplnější k okolí. 

Minimalizovat modrou složku světla V době nočního klidu (22:00 – 6:00 hod) používat pouze LED 
svítidla s teplotou chromatičnosti do 2700 K. 

Tabulka 8 – Základní požadavky na veřejné osvětlení – snížení světelného znečištění 

Návrh řešení teploty chromatičnosti pro osvětlení pozemních komunikací 

Teplota chromatičnosti bude v rámci města tvořena základní hladinou s maximální hodnotou 

2700K. Na úsecích pozemních komunikací s vyvolanou potřebou na zajištění zvýšené úrovně 

bezpečnosti silničního provozu (pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, místa zvýšeného 

výskytu dopravních nehod apod.), budou použita LED svítidla, která umožňují v době mimo dobu 

nočního klidu zvýšit teplotu chromatičnosti na hodnotu 3000K – 4000K. Volba teploty chromatičnosti 

bude plně respektovat požadavky na základní bezpečnost silničního provozu a řešení problematiky 

světelného znečištění v době nočního klidu a dále na případné zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

na úsecích pozemních komunikací s vysokou intenzitou dopravy v době mimo dobu nočního klidu. 

 

ÚROVEŇ POPIS Teplota 
chromatičnosti 

Základní 
úroveň 

Kvalita osvětlení veřejného osvětlení s danou teplotou 
chromatičnosti zajišťuje jak požadovanou bezpečnost silničního 
provozu, tak i požadavky řešení snížení světelného znečištění.  

 
≤ 2 700 K 

Úroveň 
zvýšené 
bezpečnosti 

Na úsecích pozemních komunikací s vyvolanou potřebou na 
zajištění zvýšené úrovně bezpečnosti silničního provozu 
(pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, místa 
zvýšeného výskytu dopravních nehod apod.), budou použita LED 
svítidla, která umožňují v době mimo dobu nočního klidu zvýšit 
teplotu chromatičnosti nad 2700 K. 

 
 
 

3 000 K – 4 000 K 

Tabulka 9 - Návrh řešení teploty chromatičnosti pro VO – varianta č.2 
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DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ HLEDISKO … 

INTENZITA DOPRAVY 

Město Ústí nad Labem je napojeno na mezinárodní silnici E 442 (Liberec, Děčín, , Ústí, Teplice, 

Most, Chomutov, Karlovy Vary) a silnice první třídy (I/8, I/30, I/13). Dále je přímo napojeno na dálnici 

D8 (Berlín–Praha), která prochází západním okrajem města. Od dokončení posledního úseku této 

dálnice (Lovosice - Řehlovice) v prosinci 2016 není nutný tranzit dálkové dopravy do Německa přes Ústí 

nad Labem, čímž se značně zklidnila doprava silnice E 442. V následující části jsou základní a souhrnné 

informace o intenzitě dopravy ve městě. 

Základní informace k celostátnímu sčítání dopravy 2016 

Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016 (CSD 2016) poskytují 

informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016.  

Na dálnicích jsou intenzity dopravy stanoveny zejména pomocí údajů z automatických 

detektorů dopravy. Podrobná skladba vozidel je odvozena z doplňkových ručních průzkumů podle 

termínů CSD 2016.  

Na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů podle termínů CSD 

2016 pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Koeficienty byly zpřesněny a 

diferencovány podle charakteru provozu na komunikaci. Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem 

denních intenzit dopravy (RPDI) ve vozidlech za 24h.  

Zhotovitelem zakázky CSD2016 byla agentura IPSOS s.r.o., která poprvé v historii CSD použila 

speciální mobilní aplikaci v chytrých telefonech pro sběr dat ručním způsobem. Výpočty provedla 

dopravně inženýrská firma EDIP s.r.o.. Mapy připravilo ŘSD ČR – odbor Silniční databanky a NDIC, 

webovou aplikaci aktualizovala firma VARS BRNO a.s.. 

Intenzita dopravy na pozemních komunikacích města 

Pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy v celém městě jsou jak z pohledu těžkých 

motorových vozidel, tak i osobních vozidel červené úseky tvořené plnou čarou (nad 15000 voz/den). 

Pozemní komunikace se střední intenzitou dopravy jsou pak tvořené fialovou plnou a červenou 

přerušovanou čarou (od 7000 do 15000 voz/den). Ostatní pozemní komunikace mají nízkou intenzitu 

dopravy. Konkrétní zobrazení intenzit (viz Obrázek 2) i konkrétní hodnoty intenzit (viz Tabulka 10) jsou 

uvedeny níže. 

 



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 22 z 64 

 

Obrázek 2 - Intenzita dopravy na průjezdních úsecích silnic (ŘSD 2016) 

 

Obec, silnice, ulice 
Sčítací 
úsek 

Součet motorové dopravy – výběr 
(voz/24h) 

Součet 
motorové 
dopravy 
celkem 

(voz/24h) 

Těžká 
motorová 

vozidla 

Osobní 
vozidla 

Jednostopá 
vozidla 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-0881 4681 14554 65 19300 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-0882 941 6319 68 7328 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-0883 4140 18532 109 22781 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-0884 1455 14230 51 15736 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-0885 677 5888 37 6602 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0890 2634 13060 69 15763 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0891 2001 7744 63 9808 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0892 3935 20578 133 24646 

Ústí nad Labem, MK 4-0893 851 3941 16 4808 

Ústí nad Labem, MK 4-0894 860 6354 54 7268 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0895 2611 12796 67 15474 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0896 4339 22874 156 27369 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-0911 712 7840 61 8613 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-0912 1133 5849 32 7014 
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Obec, silnice, ulice 
Sčítací 
úsek 

Součet motorové dopravy – výběr 
(voz/24h) 

Součet 
motorové 
dopravy 
celkem 

(voz/24h) 

Těžká 
motorová 

vozidla 

Osobní 
vozidla 

Jednostopá 
vozidla 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2181 4308 8029 59 12396 

Ústí nad Labem, MK 4-2184 723 7127 18 7868 

Ústí nad Labem, MK 4-2185 861 14557 96 15514 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2191 1169 16774 64 18007 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2192 1661 14755 93 16509 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2193 1763 18974 121 20858 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2194 586 5075 40 5701 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2195 1224 13377 80 14681 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-2201 712 7840 61 8613 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-2202 1138 12585 112 13835 

Ústí nad Labem, MK 4-2203 981 11412 58 12451 

Ústí nad Labem, MK 4-2204 1358 13658 66 15082 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2205 1767 10164 61 11992 

Ústí nad Labem, MK 4-2731 1292 6549 47 7888 

Ústí nad Labem, MK 4-2732 978 11736 73 12787 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-2734 6152 15434 61 21647 

Ústí nad Labem, silnice II/253 4-2735 1274 9443 71 10788 

Ústí nad Labem, silnice II/253 4-2738 1000 7380 42 8422 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-3072 4681 14554 65 19300 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-3073 4551 7176 27 11754 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-3075 3393 7911 12 11316 

Ústí nad Labem, silnice III/25841 4-4531 555 4615 21 5191 

Ústí nad Labem, MK 4-4671 25 533 4 562 

Ústí nad Labem, MK 4-4672 511 1267 11 1789 

Ústí nad Labem, MK 4-4673 398 6659 21 7078 

Ústí nad Labem, MK 4-4674 677 3988 16 4681 

Ústí nad Labem, MK 4-4675 612 5532 33 6177 

Ústí nad Labem, MK 4-4681 433 8448 53 8934 

Ústí nad Labem, MK 4-4682 279 3553 22 3854 

Ústí nad Labem, MK 4-4683 439 6859 59 7357 

Ústí nad Labem, MK 4-4684 649 4166 14 4829 

Ústí nad Labem, MK 4-4685 1126 8070 28 9224 

Ústí nad Labem, MK 4-4691 1076 4966 41 6083 

Ústí nad Labem, MK 4-4692 1237 4190 32 5459 

Ústí nad Labem, MK 4-4693 701 3905 27 4633 
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Obec, silnice, ulice 
Sčítací 
úsek 

Součet motorové dopravy – výběr 
(voz/24h) 

Součet 
motorové 
dopravy 
celkem 

(voz/24h) 

Těžká 
motorová 

vozidla 

Osobní 
vozidla 

Jednostopá 
vozidla 

Ústí nad Labem, silnice II/253 4-4701 1100 7756 76 8932 

Ústí nad Labem, MK 4-4702 428 5329 19 5776 

Ústí nad Labem, MK 4-4703 1656 12547 84 14287 

Ústí nad Labem, MK 4-4704 480 2450 7 2937 

Ústí nad Labem, MK 4-4705 605 6255 43 6903 

Ústí nad Labem, MK 4-4711 500 3235 27 3762 

Ústí nad Labem, MK 4-4712 490 4744 22 5256 

Ústí nad Labem, MK 4-4713 533 2452 10 2995 

Ústí nad Labem, MK 4-4714 461 5461 37 5959 

Ústí nad Labem, MK 4-4715 880 4667 39 5586 

Ústí nad Labem, MK 4-4821 150 469 6 625 

Ústí nad Labem, MK 4-4822 299 2796 10 3105 

Tabulka 10 - Intenzita dopravy silniční sítě 2016 (podbarvení červené=vysoká, oranžová=střední, bílá=nízká)  

Dopravní model města Ústí nad Labem 2019 

Intenzita dopravy je  jedním z důležitých  parametrů pro zatřídění pozemní komunikace do 

třídy osvětlení dle normy ČSN EN 13 201. S ohledem na skutečnost, že v prosinci roku 2016 byl  

zprovozněn poslední úsek dálnice (Lovosice - Řehlovice), zadal v roce 2019 Magistrát města Ústí nad 

Labem zpracování aktualizace dopravního modelu (zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu). 

Z poskytnuté závěrečné zprávy a intenzit dopravy zpracované ŘSD v roce 2016 je patrné, že došlo ke 

značnému zklidnění dopravy v rámci města. Součástí dopravního modelu města je zároveň i predikce 

budoucího nárůstu jednotlivých druhů dopravy. Pro zpracování Generelu VO byly použity výhledové  

intenzity dopravy pro rok 2030.  
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Tabulka 11 – Výhledové intenzity dopravy v roce 2030 na hlavních komunikacích města Ústí nad Labem (24 hodin) 

Po přehodnocení intenzit dopravy v důsledku změny dopravní infrastruktury byla zpracována 

nová mapa intenzit dopravy roztříděná do stupňů vysoká a střední, která je nutným podkladem pro 

zatřídění pozemních komunikací do tříd osvětlení dle normy ČSN EN 13 201 (viz Obrázek 3).  
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Obrázek 3 – Roztřídění intenzit dopravy (červená=vysoká, fialová=střední) s předpokládanou změnou po zprovoznění 
úseku dálnice (Lovosice - Řehlovice) 

DOPRAVNÍ NEHODOVOST 

Analýza dopravních nehod v noci 

Pro zhodnocení dopravní nehodovosti v noci na území města byla využita mapová aplikace 

projektu AVISON s názvem „Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich 

bezpečnosti za soumraku a v noci“ (http://avison.cdvinfo.cz/). Tento projekt je řešen ve spolupráci 

Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Centra 

dopravního výzkumu, v.v.i. a Policie ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR (2015-2022), 

jehož poskytovatelem je Ministerstvo vnitra s označením VI20172019071. 

Primárním cílem projektu je návrh opatření a řešení na základě zpracovaných dokumentů, 

které budou jednoznačně charakterizovat příčiny dopravní nehod v nočním prostřední. Tento výstup 

(metodika) by měl sloužit správcům a vlastníkům komunikací, dopravně správním úřadům, včetně 

služby dopravní policie ČR pro stanovení nákladů a postupu odstranění zjištěných závad. 

Aplikace umožňuje prohlížet data dopravních nehod (DN) v noci, za soumraku a svítání v České 

republice. Kromě zdrojových nehodových dat jsou v mapovém okně či atributové (popisné) tabulce 

vizualizovány shluky mezikřižovatkových DN (jako výsledek analýzy KDE+) a heatmapy křižovatkových 

DN. Právě tyto shluky a hotspoty heatmapy ukazují místa koncentrace 

nočních DN. 

Výsledkem shlukové analýzy DN jsou graficky označená místa a 

úseky se shlukem DN – vizuální podoba výskytu dopravních nehod je 

zobrazena nejen velikostí shluku prezentující velikost samotné nehodové 

oblasti ale zejména hustotou DN v dané oblasti, která je prezentována dle 

barevné škály (viz obrázek vedle textu). 
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Z výsledku shlukové analýzy je patrné, že téměř všechny shluku DN jsou na křížení pozemních 

komunikací (na území města se nevyskytuje významnější nehodový mimokřižovatkový úsek). Výskyt 

shlukových oblastí je soustředěn nejvíce na průjezdních úsecích silnic a místních komunikacích se 

střední nebo vysokou intenzitou dopravy. Tyto úseky logicky patří k místům s největším počtem DN. 

Nejvýznamnějším shlukem DN je oblast centra města, kde jsou i největší intenzity dopravy (viz Obrázek 

2).  Pro detailnější zhodnocení nehodových lokalit ve středu města je shluková analýza provedena pro 

oblast centra města samostatně (viz Obrázek 5). Podrobnější analýza centra města zřetelně ukázala, že 

shluky DN jsou i mimo pozemní komunikace s vysokou nebo střední intenzitou dopravy – jedná se o 

ulice Velká Hradební, Pařížská, Brněnská (část), Panská, Masarykova (část), Revoluční a oblast 

Špitálského náměstí. Tyto úseky pozemních komunikací jsou zakresleny zelenou barvou (viz Obrázek 

6) 

Na území města jsou však i další místa pozemních komunikací se shluky DN, která mají nízkou 

intenzitu dopravy. Jedná se o pozemní komunikace označené rovněž zelenou barvou (viz Obrázek 6): 

Za Válcovnou (část), Jateční (část), U Vlečky, Průmyslová, Okružní, Klíšská, Na Popluží, Štefánikova, 

Hoření (část), Krušnohorská (část), Stříbrnická, Neštěmická (část) a Drážďanská (část). 

Výše vyjmenované úseky pozemních komunikací jsou z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy 

dodatečně zařazeny do úseků se střední intenzitou dopravy (zelená barva úseku).  

V závěru bylo provedeno vyhodnocení celistvosti a návaznosti takto označených úseků (vysoká 

a střední intenzita dopravy a dodatečně zařazené úseky se shluky DN). V případě návrhu zatřídění 

pozemních komunikací do tříd osvětlení je nutné vytvořit v rámci města systém ucelených a vzájemně 

propojených úseků, které budou tvořit logickou síť komunikací pro dobrou orientaci řidičů v nočním 

prostředí města. Toto doplnění je zakresleno oranžovou barvou (viz Obrázek 6). Takto vytvořená mapa 

tvoří základní podklad pro stanovení tříd osvětlení dle normy ČSN EN 13 201. 
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Obrázek 4 – Shluková analýza dopravních nehod v noci, za soumraku a svítání 

 

Obrázek 5 - Shluková analýza dopravních nehod v noci, za soumraku a svítání – centrum města 
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Obrázek 6 – Základní podklad pro stanovení tříd osvětlení na území města (sloučení Intenzity dopravy: 
červená=vysoká, fialová=střední, zelená=doplnění úseků PK dle shluků DN, oranžová=logické doplnění 
základní dopravní infrastruktury) 

TŘÍDY OSVĚTLENÍ 

Základem pro zařazení komunikací do tříd osvětlení je jednak hledisko dopravního významu, 

jednak společenská důležitost jednotlivých komunikací. Zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

ve městě vychází z platné normy pod označením ČSN EN 13201:  

 ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd 

osvětlení 9/2016 

 ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky, 6/2016 

 ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet, 6/2016 

 ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření, 6/2016 

 ČSN EN 13201-5 Osvětlení pozemních komunikací – Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti, 

7/2016 

 

Pro každou komunikaci (případně jejím úsekům) s přiřazenou třídou osvětlení jsou dle ČSN EN 

13201-2 definovány požadavky na osvětlení. Ve městě se nachází komunikace následujících třech 

skupin: 
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 Třídy M: Třídy osvětlení M jsou určeny pro řidiče motorových vozidel na silnicích  

povolující střední a vysoké rychlosti dopravy. Podle CEN TR13201-1 je střední rychlost v rozmezí 

40 < v ≤ 70 km/h a vysoká rychlost v > 70 km/h. 

 Třídy C: Třídy C jsou určeny pro řidiče motorových vozidel, ale pro použití v konfliktních oblastech, 

kde nelze použít předpoklady pro výpočet jasu vozovky, jako jsou nákupní třídy, složité křižovatky, 

kruhové objezdy a úseky s dopravními kolonami. 

 Třídy P: Třídy P jsou určeny hlavně pro chodce a cyklisty pohybujících se po chodnících  

a cyklostezkách, pro řidiče motorových vozidel pohybujících se nízkou rychlostí na místních 

komunikacích, pro odstavné a parkovací pruhy a další dopravní prostory, které leží odděleně nebo 

podél vozovky silnice nebo místní komunikace. 

V rámci dopravně bezpečnostního řešení jsou jednotlivým pozemním komunikacím a 

vybraným konfliktním oblastem přiřazeny třídy osvětlení. K zatřídění byly použity úseky pozemních 

komunikací definované v pasportu pozemních komunikací.  

Třídy osvětlení - M 

 

Tabulka 12 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy M 

Lm (cd/m2) Průměrný jas  

U0 (-)  Celková rovnoměrnost  

Ul (-)  Podélná rovnoměrnost 

TI (%)  Prahový přírůstek  

REI (-)  Činitel osvětlení okolí  

Třídy osvětlení - C 

Tabulka 13 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy C 

Em (lx)  Průměrná osvětlenost 

U0 (-)  Celková rovnoměrnost 

Třída 
osvětlení 

Lm (cd/m2) 
(minimální 
udržovaná 
hodnota) 

 U0 (-) 
(minimální 
hodnota) 

Ul (-) 
(minimální 
hodnota) 

TI (%) 
(maximální 
hodnota) 

REI (-) 
(minimální 
hodnota) 

M1 2 0,4 0,7 10 0,35 

M2 1,5 0,4 0,7 10 0,35 

M3 1 0,4 0,6 15 0,30 

M4 0,75 0,4 0,6 15 0,30 

M5 0,5 0,35 0,4 15 0,30 

M6 0,3 0,35 0,4 20 0,30 

Třída 
osvětlení 

Em (lx) 
(minimální udržovaná hodnota) 

U0 (-) 
(minimální hodnota) 

C0 50 0,4 

C1 30 0,4 

C2 20 0,4 

C3 15 0,4 

C4 10 0,4 

C5 7,5 0,4 
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Třídy osvětlení – P 

Tabulka 14 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy P 

Em (lx)  Průměrná osvětlenost 

Emin (lx)  Minimální osvětlenost 

 

Charakter dopravy i parametry okolního prostředí se v průběhu noci mění a tyto změny lze 

využít ke změně parametrů osvětlení, čímž lze ovlivnit energetickou náročnost veřejného osvětlení i 

jeho vliv na okolní prostředí. Princip adaptivního osvětlení, které se k tomuto účelu používá, spočívá v 

tom, že se doba provozu osvětlovací soustavy rozdělí na časové úseky Δt, které se vzájemně liší 

hodnotami parametrů, ovlivňující volbu třídy osvětlení. Pro jednotlivé časové úseky se určí váhy VW 

jednotlivých parametrů. Jejich součtem se stanoví celkové váhy VWS a třídy osvětlení pro jednotlivé 

časové úseky Δt. Výsledkem je profil provozního režimu osvětlovací soustavy.  

Parametry pro osvětlení parkovišť 

Parkoviště místních komunikací (PMK) jsou zatříděna dle ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – 

Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory tabulka 5.9 - Parkoviště, referenční 

číslo 5.9.1 a 5.9.2. 

 

 

Em (lx)  Průměrná osvětlenost 

U0 (-)  Celková rovnoměrnost  

RGL (-)  Činitel oslnění 

Ra (-)  Index podání barev 

Zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

Třídy osvětlení byly přiřazeny i těm pozemním komunikacím, které v současné době nejsou 

vybaveny veřejným osvětlením. Přiřazení tříd osvětlení těmto pozemním komunikacím v žádném 

Třída 
osvětlení 

Em (lx) 
(minimální udržovaná hodnota) 

Emin (lx) 
(minimální hodnota) 

P1 15 3 

P2 10 2 

P3 7,5 1,5 

P4 5 1 

P5 3 0,6 

P6 2 0,4 

P7 - - 

Třída 
osvětlení 

 
Druh prostoru 

Em (lx) 
(minimální 
udržovaná 
hodnota) 

 U0 (-) 
(minimální 
hodnota) 

RGL (-) 
(mezní 

hodnota) 

Ra (-) 
(minimální 
hodnota) 

PMK 1 slabý provoz, např. parkoviště obchodů, 
řadových a nájemních domů, stanoviště 
jízdních kol 

5 0,25 55 20 

PMK 2 průměrný provoz, např. parkoviště 
obchodních domů, administrativních 
budov, podniků, sportovních 
a víceúčelových komplexů budov 

10 0,25 50 20 
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případě neznamená nutnost instalace veřejného osvětlení, jedná se pouze o stanovení světelně-

technických parametrů pro osvětlení daného úseku tak, aby osvětlení daného úseku pozemní 

komunikace odpovídalo zpracovanému Generelu VO. 

Detailní zpracování tříd osvětlení komunikací v databázové podobě je obsahem přílohy č. 1 a 

mapové podobě obsahem přílohy č. 2. 

 

 

Obrázek 7 – Ukázka zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

 

Tabulka 15 – Ukázka světelně-technických parametrů VO úseků komunikací  
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MECHANICKÉ PARAMETRY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

Využívání stožárů veřejného osvětlení 

Stožáry veřejného osvětlení jsou nejrozšířenější technickou infrastrukturou města. Pro 

minimalizaci počtu stožárů, sloupků a jiných nosičů ve veřejném prostoru města je tudíž zcela 

pochopitelné, že se nosná část stožárů veřejného osvětlení používá nejen pro umístění výložníku a 

svítidla veřejného osvětlení, ale zároveň i k umístění dalšího zařízení (plechové dopravní značky, 

světelné výstražné blikače, zařízení pro městskou wifi síť, městský kamerový systém, městský rozhlas, 

odpadkové koše, označníky ulic, směrníky na místní cíle, komerční reklamy, vánoční dekory, závěsné 

květináče, atd.). Při takovémto využívání nosné části stožáru veřejného osvětlení musí správce 

veřejného osvětlení zajistit bezpečný stav zařízení - nesmí tudíž dojít k překročení vrcholového 

zatížení daného typu stožáru. 

Před umístěním jakéhokoli zařízení na stožár veřejného osvětlení musí správce veřejného 

osvětlení prověřit pevnost stožáru, zda další takové zařízení nepřetíží nosnou část stožáru veřejného 

osvětlení – nebo-li, zda stožár splní mechanickou pevnost i při instalaci dalšího zařízení – konkrétně se 

tedy jedná o prověření katalogové hodnoty daného typu stožáru ponížené o aktuální fyzický stav 

stožárů v místě vetknutí. 

Pro minimalizaci nepříjemností související s kontrolami aktuálního stavu (pozn.: aby nedošlo k 

trvalému přetížení mechanické pevnosti stožáru a případným zařizování jeho operativní náhrady), je 

vhodnější provést analýzu možného využití v rámci města a stožáry veřejného osvětlení dimenzovat s 

ohledem na předpokládané další využití již při zpracování projektové dokumentace na obnovu a 

modernizaci veřejného osvětlení.  

K doplnění je vhodné také uvést, že stožáry VO s vyššími mechanickými parametry delší dobu 

odolávají prorezavění vlivem používání solí v rámci zimní údržby. 

Investiční náročnost různých stožárů VO 

Všeobecně zažité stanovisko výběrových řízení v posledních letech směřovalo k nejnižší cenové 

nabídce. Je tedy zcela pochopitelné, že výrobci stožárů rozšířili pod tlakem poptávky ze strany 

realizačních firem svoji nabídku o stožáry, jejich mechanické parametry jsou určené jen a pouze 

k umístění výložníku se svítidlem (žádné jiné zařízení se z důvodu bezpečnosti na takové stožáry nesmí 

umístit). Takové řešení však přináší do budoucna velké potíže při využití těchto stožárů pro další účely. 

Vhodnějším způsobem je stanovení požadovaných mechanických parametrů stožárů 

veřejného osvětlení, které musí uchazeči splnit. Porovnají-li se celkové náklady na výměnu stožáru 

s výškou umístění svítidla (např. pro výšku stožáru 10m), je cenový rozdíl investičních nákladů stožáru 

s vysokými požadavky a stožáru se standardními požadavky pouze cca 20%. Přidanou hodnotou stožárů 

se zvýšenými, případně vysokými požadavky na mechanickou pevnost je delší životnost, která 

v dlouhodobém horizontu zcela smaže rozdíly v investičních nákladech.  

Analýza mechanických parametrů stožárů 

Analýza mechanických parametrů vyráběných stožárů veřejného osvětlení zcela zřetelně 

ukazuje vysoký rozptyl vrcholového zatížení stožárů. 

Běžně dosahují rozdíly mechanických parametrů u daných stožárů cca 50%, nejsou však 

výjimky, kde rozdíl mechanických parametrů dosahuje několikanásobku (jedná se především o stožáry 

kuželové a válcové s výškou 8 a 10m. 
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Tabulka 16 - Analýza mechanických parametrů stožárů pro veřejné osvětlení 

Minimální požadavky mechanických parametrů stožárů VO 

V rámci nových staveb a rekonstrukcí veřejného osvětlení budou používány stožáry veřejného 

osvětlení s minimálními mechanickými parametry – viz Tabulka 17. 

 

 

Tabulka 17 – Minimální požadavky mechanických parametrů stožárů veřejného osvětlení 
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Obrázek 8 – Výřez mapy - požadavky na mechanické parametry stožárů VO (šedá=standardní pevnost, 
modrá=zvýšená pevnost, červená=vysoká pevnost) 

Pozemní komunikace s trolejovým vedením 

Na území města Ústí nad Labem je tvořena veřejná doprava také trolejbusy, které provozuje 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (viz - Obrázek 9). Na pozemních komunikacích, kde je 

instalováno trakční vedení, bude veřejné osvětlení instalováno na trakční stožáry, jejichž mechanické 

pevnosti odpovídají požadavkům kladeným na trakční vedení.  

 

Obrázek 9 - Komunikace s Trakčním vedením (DPMUL - Trolejbusy) 
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Instalace veřejného osvětlení bude v těchto případech obsahovat doplnění nástavce a/nebo 

výložníku na trakční stožár DPMUL s příslušným svítidlem pro osvětlení pozemní komunikace. 

Silové kabely budou umístěny v prostoru stožáru s dvířky a ukončeny na stožárové 

svorkovnice. V těch případech, kdy nelze instalovat na trakční stožár veřejné osvětlení (např. stožáry 

s napájecími kabely pro trakční vedení), budou instalovány samostatné stožáry s mechanickými 

parametry pro stožáry veřejného osvětlení odpovídající danému úseku pozemní komunikace. 

PROVOZNÍ ŘEŽIM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  

Hlavním proměnným parametrem, podle kterého se určuje zatřídění komunikací, je intenzita 

dopravy. V průběhu dne jsou nejvyšší intenzity v ranní a odpolední dopravní špičce, tedy v době, kdy 

většina obyvatel cestuje do zaměstnání nebo se z něj vrací. V průběhu doby, kdy dochází k významným 

změnám intenzity dopravy, lze přetřídit daný úsek pozemní komunikace na nižší třídu (max. o dvě 

úrovně).  

Na základě hodnot ze sčítání dopravy na průjezdních komunikacích města a denních variacích 

intenzit dopravy pro osobní a nákladní dopravu uvedených v TP 189 byly zjištěny časové intervaly, ve 

kterých je intenzita dopravy malá.  

Následně byly vytvořeny provozní režimy veřejného osvětlení pro průjezdní úseky silnic a také 

pro místní komunikace. V následujících grafech je podrobně uveden průběh regulace veřejného 

osvětlení pro všechny použité třídy osvětlení. 

Provozní režim VO – průjezdní úseky silnic 

 

Graf 1 – Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M3) 
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Graf 2 -Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M4) 

 

Graf 3 - Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M5) 
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Provozní režim VO – místní komunikace 

 

Graf 4 - Provozní režim VO – místní komunikace (P3, P4, PMK) 

 

Graf 5 - Provozní režim VO – místní komunikace (P5) 
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OSVĚTLOVÁNÍ CHODCŮ NA PŘECHODECH 

Přisvětlení přechodů smí být dle TKP15 zřízeno jen při splnění následujících podmínek: 

a) Přechod musí být osvětlen v plném rozsahu, nesmí se přisvětlovat pouze část přechodu 

b) Pozemní komunikace, kde má být zřízen přechod, musí být osvětlena před i za uvažovaným 

přechodem v úrovni předepsané normou ČSN EN 13201 – 2. Délka osvětleného úseku záleží 

na povolené rychlosti v dané lokalitě. Tato délka, která se měří v ose pozemní komunikace od 

osy přechodu, je v každém směru nejméně: 

 50 m pro dovolenou rychlost nejvýše 30 km/h, 

 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h, 

 150 m pro dovolenou rychlost vyšší než 50 km/h. 

c) Současně s přisvětlením přechodu musí svítit také veřejné osvětlení alespoň v úsecích 

vymezených bodem b). 

d) V případě, že se bude úroveň osvětlení pozemní komunikace regulovat (snižovat/zvyšovat), 

pak se musí regulovat také úroveň přisvětlení přechodu tak, aby bylo v souladu s požadavky 

uvedenými v následující tabulce. 

  

Udržovaná hodnota stávajícího 
osvětlení 

Udržovaná průměrná svislá osvětlenost (lx) 

nejnižší nejvyšší 

Třída 

jasu povrchu 
pozemní 

komunikace / 
pozadí (cd.m-2) 

horizontální 
osvětlenosti 

pozemní 
komunikace (lx) 

základní 
prostor 

doplňkový 
prostor 

Všechny prostory 

M2 1,5 ≤ L 50 ≤ Ē přisvětlení se nezřizuje 

M3 1,0 ≤ L ˂ 1,5 30 ≤ Ē ˂ 50 75 50 200 

M4 0,75 ≤ L ˂ 1,0 20 ≤ Ē ˂ 30 50 30 150 

M5 0,5 ≤ L ˂ 0,75 10 ≤ Ē ˂ 20 30 20 100 

M6 L ˂ 0,5 Ē ˂ 10 15 10 50 
Tabulka 18 – Normativní požadavky na osvětlení chodců na přechodech  

Barevný tón světla použitých světelných zdrojů musí být z jiné skupiny barevných tónů, než 

jaký je použit pro osvětlení pozemní komunikace, resp. v daném místě převažuje. Poměr náhradních 

teplot chromatičnosti by měl být v poměru nejméně 1:1,5.  

Vymezení posuzovaného prostoru 

a) Základní prostor je prostor, kde je chodec přisvětlován. 

b) Doplňkový prostor je prostor, kde je chodec též přisvětlován, avšak s nižšími požadavky. 

c) Délka základního prostoru je v příčném směru vymezena rozhraním mezi chodníkem a 

vozovkou, zpravidla jde o okraj obrubníku přilehlý k pozemní komunikaci (případně vnější okraj 

vodící čáry nebo okraj zpevněný, pokud není navrženo dopravní značení). Zpevněná krajnice 

není součástí základního prostoru.  

d) Šířka základního prostoru je v podélném směru vymezena okraji vodorovného dopravního 

značení V7 „přechod pro chodce“; na místech pro přecházení pak stavebními úpravami 

chodníku (prostor, ve kterém je výška obrubníku snížena pod 8 cm). 
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e) Doplňkový prostor neprodloužený navazuje na základní prostor v příčném směru. Je dlouhý 

1 m; jeho šířka je shodná se šířkou základního prostoru. 

f) Doplňkový prostor prodloužený se zřizuje na straně případně existujícího středního dělícího 

pásu, ochranného ostrůvku nebo jiného dopravně bezpečnostního opatření, pokud je na 

pozemní komunikaci navržen. Je to prostor navazující na základní prostor v příčném směru. Je 

dlouhý 3 m; jeho šířka je shodná se šířkou základního prostoru. Doplňkový prostor prodloužený 

se nezřizuje v případě, že je délka dělícího pásu, ochranného ostrůvku a podobně větší než 3 

metry. 

 
Obrázek 10 - Posuzovaný prostor: A = základní, B = neprodloužený doplňkový. Analogicky platí i pro pozemní 

komunikaci s více jízdními pruhy. 

 

 
Obrázek 11 -Posuzovaný prostor se středním dělícím pásem nebo ochranným ostrůvkem: A = základní, B = 

neprodloužený doplňkový, B´= prodloužený doplňkový. Platí pro směr jízdy zleva. Pro opačný směr je 
analogická situace 

Přisvětlení přechodu se zpravidla nezřizuje, pokud je naplněna některá z těchto podmínek: 

a) Pokud je přechod řízen světelným signalizačním zařízením (SSZ) nebo je-li součástí křižovatky 

řízené SSZ. Střídavý provoz SSZ a přisvětlení je možný.  



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 41 z 64 

b) Ve vzdálenosti závislé na dovolené rychlosti je další přechod, který není ani přisvětlen, ani řízen 

SSZ. Tato vzdálenost, měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je nejméně: 

 50 m pro dovolenou rychlost nejvýše 30 km/h, 

 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h, 

 150 m pro dovolenou rychlost vyšší než 50 km/h. 

Zařízením přisvětlení by došlo ke snížení kontrastu mezi chodcem a pozadím vlivem dalších 

osvětlených ploch do té míry, že by zřízením přisvětlení naopak klesla viditelnost chodců na přechodu. 

ENVIRONMENTÁLNÍ HLEDISKO… 

ZÓNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Problematika rušivého světla je řešena v ČSN EN 12464-2. Pro ochranu a zlepšení nočního 

prostředí je nutné kontrolovat rušivé světlo (známé také jako světelné znečištění), které může 
představovat fyziologické a ekologické problémy pro prostředí a osoby. Za tímto účelem norma zavádí 
zóny životního prostředí a pro každou z nich definuje různé požadavky, jak je uvedeno v následující 
tabulce. 

 
 

Zóna 
životního 
prostředí 

Světlo na objektech Svítivost svítidla 
Podíl horního 

toku 
Jas 

Ev 
lx 

I 
cd 

RUL 

% 
Lb 

cd.m-2 
Ls 

cd.m-2 

Mimo dobu 
nočního 

klidu 

V době 
nočního 

klidu 

Mimo dobu 
nočního 

klidu 

V době 
nočního 

klidu 
 

Fasády 
budov 

Znaky 

E1 2 0 2 500 0 0 0 50 

E2 5 1 7 500 500 5 5 400 

E3 10 2 10 000 1 000 10 10 800 

E4 25 5 25 000 2 500 25 25 1 000 
Tabulka 19 - 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. 
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 je myšleno informační a reklamní znaky. 

Zařazení ploch UP do environmentálních zón 

Pro zatřídění jednotlivých ploch definovaných v územním plánu do environmentálních zón dle 

ČSN EN 12 464-2 a dále do charakteristických oblastí byly využity informace uvedené v kapitole 3.1. 

(Datový model UP) Metodiky jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj 

z ledna 2012.  
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Primárně byly zatříděny do environmentálních zón plochy RZV podle atributu JEV_ID, které 

jsou osvětlovány stávajícím veřejným osvětlením. Následně pak byly do environmentálních zón 

doplněny plochy RZV, kde by mohlo být v budoucnu instalováno veřejné osvětlení nebo kde by se mohl 

vyskytnout podnět na řešení rušivého světla (zdrojem rušivého světla není pouze veřejné osvětlení ale 

i všechny zdroje světla, jejichž světelný účinek nesmí přesáhnout normové limity definované 

Generelem veřejného osvětlení).  

V rámci finalizace zatřídění ploch RZV do Charakteristických zón byly provedeny úpravy týkající 

se přeřazení rozměrově nevýznamných ploch RZV k rozsáhlejší (dominantní) sjednocené 

environmentální zóně. 

 

 

Obrázek 12 – Výřez mapy – environmentální zóny 

DOBA NOČNÍHO KLIDU 

Dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb. je doba nočního klidu definována jako období mezi 22. 

hodinou večerní a 6. hodinou ranní, pokud obec nemá obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak. 

Do databázového systému byly doplněny údaje o environmentální zóně a příslušné požadavky 

na parametry osvětlení, včetně požadavků na svítidla a jejich limit rušivého světla (ULR - podíl 

světelného toku svítidla vyzařovaný do horního poloprostoru). 

CHARAKTERISTICKÉ OBLASTI … 

Po zpracování základních parametrů veřejného osvětlení, dopravně-bezpečnostního a 

environmentálního hlediska a rozdělení města do urbanistických oblastí byly zpracovány 

charakteristické oblasti se stanovením základních světelně-technických požadavků na kvalitu osvětlení 

veřejného prostoru v těchto oblastech splňující normativní požadavky (viz Tabulka 2 - Seznam norem 

a předpisů týkajících se problematiky VO) i požadavky na zařízení veřejného osvětlení.  

Do charakteristických oblastí byla zahrnuta i rozvojová území v souladu s poskytnutým 

územním plánem. 

Ve městě se nacházejí oblasti, které nelze osvětlovat podle norem pro veřejné osvětlení (ČSN 
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EN 13201, ČSN P 36 0455, část ČSN EN 12464-2). Mezi tato místa patří obecně soukromé 

průmyslové areály, sportovní hřiště, železnice, pozemky v okolí vodních toků nebo areály se 

specifickým osvětlením dle normy pro venkovní pracovní prostory.  

 

Poznámka:  

Z důvodu rozsáhlosti území města jsou do tabulkové části popisující charakteristické oblasti 

vloženy pouze části území tak, aby byl pochopen záměr použití těchto charakteristických oblastí a jejich 

stanovených základních světelně-technických požadavků. Konkrétní světelně-technické parametry pro 

osvětlování pozemních komunikací jsou uvedeny v příloze č.1 SVĚTELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY 

OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 
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Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 
Charakter 
oblasti 

Čtyřproudé a dvouproudé komunikace, ke kterým mohou přiléhat chodníky a 
parkovací stání. 

Zóna životního 
prostředí 

Převážně: E3 
 

 
Charakter 
osvětlení 
prostoru 

Typ 1A, 1B, 1C, 1E, 1F, 2A, 2B  
Světelný tok svítidel směrován převážně na povrch komunikace a nezbytné 
bezprostřední okolí osvětlovaných pozemních komunikací.  
 
V oblastech, kde průjezdní úsek prochází oblastí s rodinnými nebo činžovními 
doby, je světelný tok svítidel směrován na paty objektů k zajištění prosvětlení 
prostoru – typy svícení 2A, 2B. 
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Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 

 
 

 

  

  

Úroveň jasu Převážně: Nízká 
V oblastech s činžovními domy: Střední  

Barevný tón 
světla 

≤ 2 700 K  
Pro vybraný rozsah pozemních komunikací: mimo dobu nočního klidu pro zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu max. 4 000 K 

Index podání 
barev 

Minimálně 70 

Výška 
světelného 
místa 

8 a 10 m 

Materiál a 
úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní část 
stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou vrstvou proti 
chemickým vlivům 
 
V území městského centra: Ocelový válcový stupňovaný stožár, stupeň ochrany: 
žárové zinkování; spodní část stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu 
opatřena ochrannou vrstvou proti chemickým vlivům 
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Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 
Typologie 
svítidel 

Technická svítidla obdélníkového tvaru splňující světelně-technické parametry (viz 
PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 
 
Svítidlo shodného tvaru musí být vyráběno min. ve 2 velikostech pro optimální 
výběr svítidla splňující normové hodnoty pro osvětlení veřejného prostoru. Svítidlo 
nesmí přesáhnout:  
Rozměr 1 / d,š,h / 780 x 380 x 130 mm. Hmotnost <10 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,35m2, 
Rozměr 2 / d,š,h / 600 x 280 x 110 mm. Hmotnost < 5,5 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,18m2. 

Tabulka 20 – Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 
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Charakteristická oblast 2 – Městské centrum 
Charakter 
oblasti 

Jedná se o část města, která tvoří jádro města.  

Zóna 
životního 
prostředí 

E4 

 
Charakter 
osvětlení 
prostoru 

Převážně: Typ 3A, 3B  
Světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale také do 
prostoru, aby byla zajištěná jeho celková prosvětlenost prostoru a osvětlení jeho 
hranic 
 
V případech, kdy je charakter daného úseku pozemní komunikace odlišný, byly 
použity typy svícení odpovídající danému prostoru: 2A, 2B, případně 2E (osvětlení 
parkoviště) 
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Charakteristická oblast 2 – Městské centrum 

  

 
Úroveň jasu Převážně: Střední 

Barevný tón 
světla 

≤ 2 700 K  
Pro vybraný rozsah pozemních komunikací: mimo dobu nočního klidu pro zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu max. 4 000 K 

Index podání 
barev 

Minimálně 70 
 

Výška 
světelného 
místa 

6, 8 nebo 10 m 
 

Materiál a 
úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Ocelový válcový stupňovaný stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní část 
stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou vrstvou proti 
chemickým vlivům 

Typologie 
svítidel 

Designový typ svítidla splňující světelně-technické parametry (viz PARAMETRY 
SVÍTIDEL…, strana 55) 

Tabulka 21 – Charakteristická oblast 2 – Historická oblast 
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Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 
Charakter 
oblasti 

Oblast, ve které bydlí naprostá většina obyvatel města. Charakteristickým rysem 
je zástavba rodinnými a panelovými domy, u rodinných domů ohraničenými 
zahradami. V oblasti jsou drobné zelené plochy, parkoviště nebo garáže a 
občanská vybavenost, která jsou v okolí zástavby.  

Zóna životního 
prostředí 

E2 

 
Charakter 
osvětlení 
prostoru 

Převážně: Typ 2A, 2B, 2E  
Světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale částečně 
také do prostoru tak, aby byla zajištěná určitá osvětlenost vertikálních ploch. 
 
V případech, kde jsou součástí obytné oblasti i pěší cesty mezi objekty nebo 
příjezdy k obytné části, byly použity typy svícení odpovídající danému prostoru: 
1A, 1B, 1C, 1D 
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Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 

 

  

  

Úroveň jasu Převážně: Nízká 

Barevný tón 
světla 

≤ 2 700 K 

Index podání 
barev 

Minimálně 70 

Výška 
světelného 
místa 

převážně 6 m 
v oblastech s panelovými domy převážně 8 nebo 10 m. 
 

Materiál a 
úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní část 
stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou vrstvou proti 
chemickým vlivům 
 

Typologie 
svítidel 

Technická svítidla obdélníkového tvaru splňující světelně-technické parametry (viz 
PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 
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Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 
Svítidlo shodného tvaru musí být vyráběno min. ve 2 velikostech pro optimální 
výběr svítidla splňující normové hodnoty pro osvětlení veřejného prostoru. 
Svítidlo nesmí přesáhnout:  
Rozměr 1 / d,š,h / 780 x 380 x 130 mm. Hmotnost <10 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,35m2, 
Rozměr 2 / d,š,h / 600 x 280 x 110 mm. Hmotnost < 5,5 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,18m2. 

Tabulka 22 – Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 

  



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 52 z 64 

Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky 
Charakter oblasti Různé parky a zelená prostranství s cestami pro pěší, osázená stromy, 

křovinami, okrasnou zelení. Instalovány mohou být lavičky. Ve 
vybraných lokalitách bude zvolen typ osvětlení zajišťující přiměřené 
prostorové osvětlení okolí cest z důvodu zachování prostorové 
„čitelnosti“ a vizuální vnímatelnosti daného veřejného prostoru, což 
zároveň podporuje pocit bezpečí pro pěší ve večerních a nočních 
hodinách. 

Zóna životního prostředí E2 

 
Charakter osvětlení 
prostoru 

Typ 1D 
Světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale 
částečně také do prostoru tak, aby byla zajištěná určitá osvětlenost 
vertikálních ploch. 

 

 

Úroveň jasu Nízká 

Barevný tón světla ≤ 2 700 K 

Index podání barev Minimálně 85 

Výška světelného místa 6 m 
 

Materiál a úprava 
osvětlovacích stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; 
spodní část stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena 
ochrannou vrstvou proti chemickým vlivům 
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Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky 
 

Typologie svítidel Parková svítidla s válcovým nebo kuželovým tvarem splňující světelně-
technické parametry (viz PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 

Tabulka 23 – Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky 
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Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast 
Charakter oblasti Charakteristickými objekty jsou převážně výrobní haly, skladiště, 

manipulační plochy, drobná výroba, výrobní služby, zemědělská výroba, 
apod. 

Zóna životního 
prostředí 

E2 

 
Charakter osvětlení 
prostoru 

Převážně: Typ 1A, 1B 
Světelný tok svítidel směrován výhradně na povrch komunikace a 
nezbytné bezprostřední okolí osvětlovaných pozemních komunikací.  

  

Úroveň jasu Nízká 

Barevný tón světla ≤ 2 700 K 

Index podání barev Minimálně 70 

Výška světelného 
místa 

8 nebo 10 m 

Materiál a úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní 
část stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou 
vrstvou proti chemickým vlivům 

Typologie svítidel Technická svítidla obdélníkového tvaru splňující světelně-technické 
parametry (viz PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 
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Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast 
Svítidlo shodného tvaru musí být vyráběno min. ve 2 velikostech pro 
optimální výběr svítidla splňující normové hodnoty pro osvětlení 
veřejného prostoru. Svítidlo nesmí přesáhnout:  
Rozměr 1 / d,š,h / 780 x 380 x 130 mm. Hmotnost <10 kg, návětrná plocha 
svítidla < 0,35m2, 
Rozměr 2 / d,š,h / 600 x 280 x 110 mm. Hmotnost < 5,5 kg, návětrná plocha 
svítidla < 0,18m2. 

Tabulka 24 – Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast 

PARAMETRY SVÍTIDEL… 

V této části dokumentu jsou stanovena závazná pravidla (standardy) pro typy svítidel, jejich 

fotometrické vlastnosti a certifikáty bezpečnosti a spolehlivosti. Standardy jsou závazné pro 

dodavatele svítidel včetně ostatních komponent pro soustavu VO. Vyhlášením těchto standardů 

provozovatel sleduje cíl dlouhodobého hospodárného provozu spravovaných osvětlovacích soustav, 

záruku trvanlivosti a bezpečnosti soustavy a to při respektování předpisů pro nasvětlování pozemních 

komunikací v souladu s normami ČSN EN 13201-1-5 (Osvětlení pozemních komunikaci) a  ČSN EN 

12464-2 (Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory). Dále také normami pro 

elektrické výzbroje svítidel certifikované pro provoz v ČR/EU podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí a splňující požadavky na nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady dle vyhlášky 

č. 352/2005 Sb. 

 
P.č. Technické požadavky  

1 
Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o svítidlo s COB 
čipy nebo tzv. retrofit s možností osadit svítidla jak  konvenčními zdroji (výbojka, zářivka), tak zdroji LED 

2 

Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru bez nutnosti použití speciálního nářadí. Po otevření svítidla, 
musí být obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich. 
Zároveň musí automaticky dojít k odpojení 230VAC pomocí rozpojovací svorkovnice. Po otevření svítidla 
musí být okamžitý přístup k elektronickému předřadníku, svorkovnici a optické části. Svítidlo musí být v 
otevřené poloze zajištěno aretovatelným mechanismem zabraňující samovolnému zavření svítidla. 

3 Optická část musí být chráněna rovným, čirým kaleným sklem. 

4 Svítidlo musí být chlazeno pasivně, bez žebrování na korpusu svítidla. 

5 
Svítidlo musí být vybaveno membránovým ventilem zajišťujícím kompenzaci změny tlaku v důsledku 
rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem.   

6 

Korpus svítidla musí být tvořen hliníkovým odlitkem. Na horní části svítidla se nesmí držet voda. Příruba 
svítidla umožňuje uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 mm. Pro zajištění 
dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno 
alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo 
umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár i výložník v rozsahu -/+15° 
(pro přesné nastavení dle světelného výpočtu musí být úhly na svítidle vyznačeny). 

7 Svítidlo bude vybaveno zařízením pro datovou konektivitu s budoucím inteligentním veřejným osvětlením 

8 Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu. 

9 Svítidlo musí mít porvrchovou úpravu v barvě RAL 9006. 

10 
Napájecí zdroj a LED modul musí být snadno vyměnitelný za použití jednoduchých nástrojů přímo 
provozovatelem soustavy bez porušení záručních podmínek a světelně technických parametrů svítidla. 
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P.č. Technické požadavky  

11 
Výrobce musí uvádět u parametrů svítidla tzv. „hot lumen", tedy skutečný světelný tok svítidla v reálných 
ustálených pracovních podmínkách. Měrná účinnost svítidla při teplotě Ta 25°C musí být minimálně 110 
Im/W při teplotě chromatičnosti 2700K.  

12 
LED modul musí být vybaven termistorem NTC. Napájecí zdroj musí umožňovat regulovat výkon svítidla 
pokud teplota na termistoru NTC překročí nastavenou hraniční teplotu.    

13 Provozní rozsah (okolní teplota Ta), požadavek -40° až 50 °C. 

14 Na svítidlo musí být jako celek poskytnuta záruka 5 let, na korpus svítidla 10 let. 

15 
Svítidlo musí být vybaveno autonomní regulací (například ASTRODIM) světelného toku podle časového 
harmonogramu s možností snížení světelného toku v nočních hodinách. Snížení světelného výkonu 
nesmí probíhat skokově, ale v časovém úseku několika minut s rozsahem 10-100%.   

16 Regulace svítidla musí být analogová (amplitudová) pro zabránění flicker efektu.  

17 Každé svítidlo musí mít nastavenou funkci CLO (konstantní světelný tok). 

18 
Pro bezproblémové použití svítidla ve všech elektrických instalacích musí být svítidlo možné dodat 
variantě ve třídě ochrany I. i II.  

19 Přepěťová ochrana svítidla musí být minimálně tř. I - 10kV L/N-PE ; tř.II - 6kV L-N. 

20 
Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické i 
předřadníkové části nejméně v IP65 

21 Mechanická odolnost svítidla nejméně IK09 

22 
Svítidlo musí být připraveno pro doplnění o stínící clony nebo optické prvky, omezující svícení za svítidlo 
nebo před svítidlo tak aby byla splněna norma ČSN EN 12 464-2 stanovující přístupné maximum rušivého 
světla na objektech.  

23 
Výrobce musí mít u nabízeného svítidla změřeno minimálně 10 druhů různých optik včetně přechodové 
pro efektivní nasvětelení různých typů komunikací.  

24 ULOR 0% z důvodu omezení vzniku rušivého světla. 

25 Svítidlo musí být možné vybavit pojistkovou svorkovnicí pro možnost napájení z nadzemního vedení.   

26 
Jednotlivé elektro komponenty svítidla lze dodat jako náhradní díly (výrobce má na skladě). Dodání na 
adresu provozhovatele musí proběhnout do 15ti pracovních dnů od objednávky.  

27 Použité LED čipy nesmí mít pokles světelného toku o více než 10% za 100 000h pro teplotu 85°C.  

28 Certifikát o elektromagnetické kompatibilitě EMC. 

29 Certifikát ENEC  
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DOSLOV KE ZPRACOVÁNÍ GENERELU VO… 

KRÁCENÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Přiřazení světelně-technických parametrů pro osvětlení veřejného prostoru vychází z pasportu 

PK, jehož jednotlivé úseky PK se staly vstupním materiálem pro stanovení světelně-technických 

parametrů (jedná se vrstvu: linsts_polyline_1 s připojenou databází "0001 linsts_polyline_1").  

V případech, kdy úsek pozemní komunikace definovaný pasportem PK pokračoval mimo 

zastavěné nebo zastavitelné území, byl tento úsek určující světelně-technické parametry pro osvětlení 

pozemní komunikace (stávající nebo budoucí) příslušně zkrácen. Především se jedná o průjezdní úseky 

silnic nebo místní komunikace směřující k hranicím katastrálního území příslušné místní části.  

DOKRESLENÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

V rámci zpracování Generelu VO byly zjištěny oblasti s pozemními komunikacemi pro 

motorovou dopravu, které nebyly uvedeny v pasportu PK. Jednalo se především o oblasti s novou 

výstavbou. Tyto úseky PK byly při definování tříd osvětlení zakresleny do Generelu VO s tím, že 

v atributu EČO-PPK je uvedena hodnota „xxx“. 

PARKOVIŠTĚ 

Na území města se nachází celá řada lokálních parkovišť, jejich umístění je součástí příslušné 

pozemní komunikace. Osvětlení tohoto parkoviště bude zajištěno svítidly pro osvětlení celkového 

dopravního prostoru. 

V případech, kdy byla plocha celého parkoviště vedena v pasportu PK jako samostatná plocha, 

byly tomuto parkovišti přiřazeny světelně-technické parametry dle ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení 

– Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory tabulka 5.9 - Parkoviště, 

referenční číslo 5.9.1, případně referenční číslo 5.9.2 

PĚŠÍ CESTY 

Při zpracování Generelu VO bylo zjištěno, že pasport PK, který byl vstupním materiálem pro 

zpracování Generelu VO, neobsahuje pěší cesty mezi činžovními domy nebo v jejich blízkosti, které jsou 

již v současné době osvětleny. 

Tyto pěší cesty nebyly do Generelu VO zakresleny. Pro osvětlování těchto pěších cest jsou 

stanoveny obecně následující světelně-technické parametry: 

 

Zóna 
životního 
prostředí 

Charakter 
osvětlení 

Teplota 
chromatičnosti 

Index 
barevného 

podání 

Třída 
osvětlení 

Třída 
osvětlení 

REG 

Max. 
výška 

SM 

Typ 
svítidla 

Mechanické 
parametry 

stožárů 

E2 Typ 1D max.2700 K > 70 P5 P6 6m Technický 
Standardní 

pevnost 
Tabulka 25 - Světelně-technické parametry pro pěší cesty, které nejsou zakresleny v pasportu PK 
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Obrázek 13 – ukázka pěších cest, které nejsou v pasportu PK zakresleny 
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PŘÍLOHA Č.1 - DATABÁZOVÁ ČÁST… 

SVĚTELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ 
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Vložit databázovou část GVO 
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PŘÍLOHA Č.2 - MAPOVÁ ČÁST… 

TŘÍDY OSVĚTLENÍ DLE ČSN 13 201 

 

Obrázek 14 – Třídy osvětlení - klad listů 
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Vložit mapové listy 
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PŘÍLOHA Č.3 - MAPOVÁ ČÁST… 

CHARAKTERISTICKÉ OBLASTI 

 

Obrázek 15 – Charakteristické oblasti - klad listů 
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Vložit mapovou část  
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ÚVOD… 

Cílem Generelu veřejného osvětlení je zpracování světelně-technických parametrů osvětlení 

pozemních komunikací města (v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 

Sb. a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN 

EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a dalšími technickými normami) za 

účelem zajištění budoucího kvalitního osvětlení pozemních komunikací, jimiž se řídí projektování, 

realizace i kontrola kvality VO při rekonstrukci, obnově, modernizaci a výstavbě veřejného osvětlení ve 

městě se současným požadavkem na minimalizaci příkonu osvětlovacích soustav při dodržení 

nezbytných požadavků na bezpečnost dopravy, osob a majetku. 

 

Nesporným přínosem Generelu veřejného osvětlení je výše uvedená existence světelně-

technických parametrů pro osvětlování pozemních komunikací ve městě, jehož výstupy se bude řídit 

příprava obnovy veřejného osvětlení, výběr dodavatele na realizaci staveb, přejímací řízení stavby.  

 
Generel VO je světelně technickou studií, v rámci které se řeší a navrhuje vzhled města ve 

večerních a nočních hodinách, utvářený veřejným osvětlením (VO). V rámci ní se definují parametry 
veřejného osvětlení a osvětlovací soustavy a slouží jako podklad pro navazující stupně projektové 
dokumentace, zpracování zadávací dokumentace a kontrolu kvality při modernizaci, obnově a výstavbě 
veřejného osvětlení.  

 
Světelně technické parametry veřejného osvětlení budou přiřazeny následujícím pozemním 

komunikacím a veřejným prostranstvím:  
 

 silnice a místní komunikace; 
 náměstí; 
 chodníky u silnic a místních komunikací, samostatné cesty pro pěší; 
 cyklostezky; 
 podchody, lávky a schodiště; 
 parkoviště (v zástavbě, u obchodních center a občanské vybavenosti); 
 důležité křižovatky;  
 přechody pro chodce.  

 
Světelně technické parametry veřejného osvětlení, které budou přiřazeny jednotlivým 

pozemním komunikacím a veřejným prostranstvím v rámci jednotlivých hledisek, jsou následující: 

Architektonicko-urbanistická hlediska: 
 Teplota chromatičnosti Tcp (K) s tolerancí ±10%; 

 Minimální index podání barev Ra,min (-); 

 Maximální výška světelných míst Hmax (m); 

 Typologie svítidel (technické, historizující, parkové, designové); 

 Materiál nosných konstrukcí; 

 Povrchová úprava nosných konstrukcí a případná specifikace barvy; 

 Mechanické parametry nosných konstrukcí 
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Dopravně bezpečnostní hlediska: 
 Třída osvětlení (M, P, C) - toto zatřídění pozemních komunikací do tříd osvětlení bude zpracováno 

dle normy ČSN EN 13 201 v červnu 2016; 

 Provozní režim (časové úseky s přiřazeným světelným výkonem svítidel); 

Environmentální hlediska: 
 Zóna životního prostředí (E1, E2, E3, E4); 

 Doba nočního klidu. 

 

Předmětem tohoto Generelu veřejného osvětlení není zpracování architekturního osvětlení, 

které je nutné řešit individuálně v závislosti na okolní hladiny osvětlení včetně stanovení provozního 

režimu. Pro účely architekturního osvětlení je doporučeno u každé stavby, drobné architektury, 

přírodního prvku v závislosti na způsobu osvětlení prostorově specifikovat části těchto objektů. Těmto 

částem následně přiřadit následující parametry: 

 průměrný jas Lm (cd/m2); 

 teplota chromatičnosti Tcp (K) s tolerancí ±10% (bílé osvětlení),  

 trichromatické souřadnice x, y s tolerancí ±10% (barevné osvětlení); 

 minimální index podání barev Ra,min (-) (u bílého osvětlení); 

VSTUPNÍ PODKLADY… 

PODKLADY OBJEDNATELE 

Ke zpracování Generelu veřejného osvětlení byly ze strany objednatele poskytnuty následující 

podklady: 

 Technickou mapu s pozemními komunikacemi 

 Pasport pozemních komunikací 

 Digitální mapu s umístěním stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů 

 Územní plán obce 

 Dopravní model města Ústí nad Labem (listopad 2019) 
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ZÁKONY A VYHLÁŠKY 

Pojem 
Význam 

Zákon č. 89/2012 Sb. 
Občanský zákoník 

- § 1013, odst. (1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, 
kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné 
účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře 
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé 
užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo 
přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru 
takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o 
zvláštní právní důvod. 

Zákon č. 183/2006 
Sb 

Stavební zákon 

- § 3, odst. (4) Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje 
její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení 
stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. 

- § 169 Obecné požadavky na výstavbu, odst. (1) Právnické osoby, 
fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při 
územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, 
užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního 
plánování a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)] 
stanovené prováděcími právními předpisy. 

- § 194, písm. c) K provedení § 169: Ministerstvo dopravy stanoví 
právním předpisem technické požadavky pro letecké stavby podle 
zákona o civilním letectví57), pro stavby drah a na dráze včetně 
zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací a rozsah a obsah projektové 
dokumentace k uvedeným stavbám, 

Zákon č. 13/1997 Sb Zákon o pozemních komunikacích 

- § 13, písm.c) Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace 
jsou veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení 
provozu, 

- § 14, odst. (1), písm. b) O součástech a příslušenství průjezdního 
úseku dálnice a průjezdního úseku silnice platí ustanovení § 12 a 13 
s těmito odchylkami:  

- b) součástmi ani příslušenstvím nejsou zábradlí, řetězy a jiná zařízení 
pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení, 
světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu. 

- § 26, odst. (1) Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, 
jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel 
přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu 
těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům. 

- § 26, odst. (2) V zastavěném území obce jsou místní komunikace a 
průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb 
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Pojem 
Význam 

chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a 
dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním 
situacím a jejich důsledkům. 

- § 26, odst. (3) Stavebním stavem dálnice, silnice nebo místní 
komunikace se rozumí jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, 
podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou 
údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a 
vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím. 

Vyhláška č. 
104/1997 Sb 

Prováděcí vyhláška k zákonu č.13/1997 Sb. 

- § 25 Veřejné osvětlení Dálnice a silnice se vždy osvětlují v 
zastavěném území obcí. Mimo toto území se osvětlují jen zvlášť 
určené úseky, jako např. na hraničních přechodech, v tunelech a na 
jejich přilehlých úsecích, výjimečně na křižovatkách, za podmínek 
obsažených v závazných ČSN 73 6102 a ČSN 73 7507. Osvětlení lze 
zřídit i v oblastech, kde to zdůvodňuje intenzita dopravy, případně 
četnost chodců a cyklistů. Podrobnosti obsahují doporučené české 
technické normy uvedené v příloze č. 1 pod č. 33, 34, 35, 49 a 51. 

UV. Č.185/2018  Řešení problematiky světleného znečištění 
 

Tabulka 1 - Seznam zákonů a vyhlášek týkajících se problematiky VO 

NORMY A PŘEDPISY 

Pojem 
Význam 

ČSN EN 13201 Osvětlení pozemních komunikací 

- ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: 
Návod pro výběr tříd osvětlení 9/2016 

- ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: 
Požadavky, 6/2016 

ČSN EN 12 646-2 Světlo a osvětlení 

- Osvětlení pracovních prostorů-Část 2: Venkovní pracovní prostory a 
dalšími technickými normami 

TKP 15, příloha č.1 Technické kvalitativní podmínky staveb –  

- Osvětlování chodců na přechodech 

TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 
 

Tabulka 2 - Seznam norem a předpisů týkajících se problematiky VO 
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TERMINOLOGIE 

Názvosloví pro oblast veřejného osvětlení je uvedeno v ČSN EN 12665, ČSN CEN/TR 13201-1, 

ČSN EN 13201-2, ČSN EN 60598-1 ed. 5 a dalších. Pro tento předpis platí zejména následující termíny: 

Pojem Význam 

Osvětlovací soustava Kompaktní soubor prvků tvořící funkční zařízení, které splňuje požadavky na 
úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, 
elektrický rozvod, rozvaděče, ovládací systém. 

Světelné místo Každý skladební prvek v osvětlovací soustavě (stožár, samostatný výložník, 
převěs) vybavený jedním nebo více svítidly. 

Svítidlo Zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním nebo 
více světelnými zdroji a obsahuje, kromě zdrojů světla samotných, všechny 
díly nutné pro upevnění a ochranu zdrojů a v případě potřeby pomocné 
obvody, včetně prostředků pro jejich připojení k elektrické síti. 

Světelný zdroj 
(umělý) 

Zdroj optického záření, zpravidla viditelného, zhotovený k tomuto účelu. 

Rozvaděč zapínacího 
místa 

Dálkově nebo místně ovládaný rozvaděč s vlastním přívodem elektrické 
energie a zpravidla s vlastním samostatným měřením spotřeby elektrické 
energie. 

Osvětlovací stožár Podpěra, jejíž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel, a která 
sestává z jedné nebo více částí: dříku, případně nástavce; případně 
výložníku. 

Jmenovitá výška Vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku (dříku stožáru) 
do svítidla a předpokládanou úrovní terénu u stožárů kotvených do země 
nebo spodní hranou příruby stožáru u stožáru s přírubou. 

Úroveň vetknutí Vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru. 

Vyložení Vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do 
svítidla a osou stožáru (svislicí), procházející těžištěm příčného řezu stožáru 
v úrovni terénu, případně vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na 
ose vstupu výložníku do svítidla a svislou rovinou proloženou místem 
upevnění výložníku na stěnu apod. 

Výložník Část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku stožáru; 
výložník může být jednoramenný, dvouramenný nebo víceramenný a může 
být připojen k dříku pevně nebo odnímatelně, případně obdobný nosný 
prvek určený k upevnění na stěnu apod. 

Úhel vyložení svítidla Úhel, který svírá osa spojky (spojovací část mezi koncem dříku nebo 
výložníku a svítidlem) svítidla s vodorovnou rovinou. 
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Pojem Význam 

Elektrická výzbroj 
stožáru 

Rozvodnice pro osvětlovací stožár (ve skříňce na stožáru, pod paticí, v 
prostoru pod dvířky bezpaticového stožáru) a elektrické spojovací vedení 
mezi rozvodnicí a svítidlem. 

Patice Samostatná část osvětlovacího stožáru, která slouží k ochraně osvětlovacích 
stožárů v místě vetknutí do země a může tvořit kryt elektrické výzbroje. 

Převěs Nosné lano mezi dvěma objekty, na kterém je umístěno svítidlo. 

Sklon svítidla Úhel naklonění svítidla vůči horizontální rovině. 

Poloha světelného 
zdroje ve svítidle 

Vzájemnou polohou světelného zdroje s reflektorem lze ve svítidlech s 
reflektorovými optickými systémy měnit charakter vyzařování svítidla 
(fotometrickou plochu svítivosti). 

Autonomní provozní 
režim 

Provozní režim svítidla, který se nastavuje přímo ve svítidle. Není závislý na 
centrálním řízení. 

Tabulka 3 - Terminologie v oblasti VO 
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STRUKTURA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ… 

Osvětlovací soustava veřejného osvětlení zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický 

rozvod a ovládací systém. Veřejné osvětlení je osvětlení silnic, místních komunikací, chodníků, 

cyklostezek a dalších veřejných prostranství. 

Podpěrné a nosné prvky tvoří stožáry s příslušenstvím. Stožár je tvořen svislým dříkem. Na něj 

obvykle navazuje do prostoru výložník nebo nástavec, na kterém je v požadovaném místě upevněno 

svítidlo. Některé sloupy jsou i dvojramenné nebo víceramenné. V dolní části mívá sloup silnou patici, v 

níž jsou umístěny elektrické rozvody a pojistky. Podle novějších bezpečnostních norem se již elektrické 

rozvody neumisťují v patici u země, ale obvykle bývají umístěny v dutině stožáru a otevírací přístup k 

nim je v určité výšce (obvykle desítky centimetrů) nad zemí. 

Elektrický rozvod tvoří napájecí kabel, rozvaděč veřejného osvětlení a výstupní kabely pro 

napájení zařízení veřejného osvětlení. Dříve se používaly kabely s hliníkovým jádrem, v nové zástavbě 

a při rekonstrukcích se používají téměř výhradně měděné kabely. Rozvaděč zapínacího místa, s jehož 

pomocí se světlo zapíná a vypíná, je ovládaný dálkově nebo místně a má samostatné měření spotřeby. 

Prostřednictvím napájecí sítě veřejného osvětlení bývají někdy připojena i další zařízení (kamerové 

systémy, parkovací automaty, telefonní hovorny, osvětlení označníků zastávek, místní rozhlas, 

kamerové systémy apod.) 

Svítidla veřejného osvětlení jsou v dnešní době převážně s LED technologií, která s sebou 

přináší pozitivní dopad na celkovou spotřebu el. energie (různé křivky svítivosti, vnitřní regulace 

světelného toku, funkce konstantního světelného toku, vysoký činitel využití světelného toku) ale také 

na snížení provozních nákladů v oblasti údržby veřejného osvětlení. 

Ovládací systém zpravidla funguje tak, že se osvětlení rozsvěcí na podnět naprogramovaného 

časového spínače, případné světelného čidla. Příkon se při zapínání zvyšuje pozvolna a dílčí oblasti se 

z jednotlivých zapínacích bodů zapínají postupně, aby nedošlo k okamžitému přetížení elektrické sítě.  

Trendem v dalším rozvoji ovládání veřejného osvětlení je zakomponování veřejného osvětlení 

do systému chytrého města, v kterém veřejné osvětlení jakožto nejrozšířenější infrastruktura města 

plní tři zásadní úlohy. První úlohou je možnost přenosu informací pro zajištění kvalitního provozu a 

údržby veřejného osvětlení (informace o provozním stavu veřejného osvětlení včetně aktuální hodnoty 

elektroměru) s možností aktivního ovlivňování úrovně osvětlení veřejného prostoru. Druhou úlohou je 

možnost využít osvětlovací stožáry jako nosiče pro další zařízení zajišťující potřebný sběr informací 

z dalších oblastí chytrého městě v dané lokalitě (intenzita dopravy, prašnost, hladina NOx, obsazenost 

parkovacích míst apod.). Třetí úlohou je možnost využití elektrického vedení k napájení dalších zařízení.  
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PARAMETRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ… 

Charakter osvětlení prostoru definuje, jaký prostor by měl být v dotyčné lokalitě osvětlován, 

čemuž odpovídá i výběr svítidla, které svými světelnými parametry zajišťuje směrování světelného toku 

ze svítidla do potřebných míst. Zdrojovými informacemi pro návrh charakteru osvětlení jsou funkční 

oblasti města a přihlédnutí k zónám životního prostředí, které definují max. osvětlenost objektů podél 

osvětlovaných komunikací (viz norma ČSN EN 12464-2, příloha č.3 Zóny životního prostředí). Pro 

zajištění plnění normových hodnot příslušné environmentální zóny je potřeba vhodně umístit 

osvětlovací stožáry s příslušnými světelnými parametry svítidel veřejného osvětlení. V případě pouhé 

výměny svítidel se normové hodnoty nemusí podařit splnit. 

CHAREKTER OSVĚTLENÍ PROSTORU 

Pro tvorbu Generelu veřejného osvětlení lze dle typu zástavby a využití ploch ve městě 

identifikovat celkem 6 oblastí: průjezdní úseky, historická, obytná, městská zeleň a parky, průmyslová 

a plochy pro sport. Z pohledu architektonicko-urbanistického jsou konkrétním úsekům pozemních 

komunikací v daných oblastech nadefinovány celkem 3 typy charakteru osvětlení, a to podle toho, 

kam je světelný tok směrován a jaké části prostoru osvětluje (konkrétní typ daného úseku není 

přesnou kopií daného prostoru, ale skýtá záměr jak daný prostor s ohledem k okolní zástavbě 

osvětlit při dodržení zásad snížení rušivého světla). Rozsah jednotlivých typů osvětlení není pouze 

konkrétním výčtem, který se na území města při zpracování Generelu navrhl, ale poskytuje také další 

typy, které lze v případě potřeby využít po další rozvíjející se lokality města.  
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CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 1 
Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok svítidel směrován výhradně na povrch komunikace a 
nezbytné bezprostřední okolí osvětlovaných pozemních komunikací. Hlavním hodnotícím kritériem 
je jas nebo horizontální osvětlenost pozemní komunikace. Hlavním účelem tohoto charakteru 
osvětlení je zajištění dostatečné bezpečnosti provozu a orientace v městském prostředí. Jedná se o 
ryze technické osvětlení pozemních komunikací určených hlavně pro motorovou dopravu s 
maximálním omezením světelného toku do okolního prostředí. Tento charakter osvětlení je zejména 
vhodný pro hlavní komunikační tahy, průmyslové zóny a samostatné pěší cesty, které nejsou 
zpravidla urbanisticky hodnotné. 

TYP 1A TYP 1B 

  
TYP 1C TYP 1D 

  
TYP 1E TYP 1F 

  
Tabulka 4 – Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 1 
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CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 2 
Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní 
komunikaci, ale částečně také do prostoru tak, aby byla zajištěná určitá osvětlenost vertikálních 
ploch. Při aplikaci tohoto charakteru osvětlení v ulicích by fasády přilehlých budov měly být 
osvětleny maximálně do výšky prvního patra. Hlavním hodnotícím kritériem je horizontální 
osvětlenost povrchu komunikace a vertikální osvětlenost ve směru podélné osy pozemní 
komunikace. Hlavním účelem je nejen zajištění osvětlení povrchu komunikace z pohledu provozní 
bezpečnosti, ale také vytvoření určitého komfortu chodců při vnímání okolního prostředí (dobré 
rozlišení kolemjdoucích osob, okolního prostředí apod.). Tento charakter osvětlení je vhodný pro 
prostory obytných ulic, obslužné komunikace a drobné veřejné prostory (náměstí, parky, vnitrobloky 
apod.). 

TYP 2A TYP 2B 

  
TYP 2C TYP 2D 

  
TYP 2E 

 
Tabulka 5 - Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 2  
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CHARAKTER OSVĚTLENÍ – TYP 3 
Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní 
komunikaci, ale také do prostoru, aby byla zajištěná jeho celková prosvětlenost prostoru a osvětlení 
jeho hranic. Hlavním hodnotícím kritériem je horizontální osvětlenost povrchu komunikace a 
vertikální osvětlenost ve všech směrech. Hlavním účelem je nejen zajištění osvětlení povrchu 
komunikace z pohledu provozní bezpečnosti, ale také vytvoření dobré orientace v prostoru, 
podpoření charakteru místa, aby vznikla hodnota daného prostoru. Tento charakter osvětlení je 
vhodný pro historické části města, vybrané části parků a sportoviště.  

TYP 3A TYP 3B 

  
TYP 3C TYP 3D 

  
 
Tabulka 6 - Charakteristika a grafické návrhy osvětlení - Typ 3  
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ÚROVEŇ JASU 

Úroveň jasu okolí má významný vliv na stanovení světelně-technických parametrů osvětlení 

veřejného prostoru. Návrh úrovně osvětlení pozemních komunikací musí ve vztahu k úrovni jasu okolí 

zajistit dostatečnou schopnost rozeznání překážek a včasnou reakci na nepředvídatelnou událost 

(zvýšená hladina jasu okolí způsobuje zúžení zorniček lidského oka, které může v nedostatečně 

osvětleném prostoru přehlédnout překážku na pozemní komunikaci). Zdrojem okolního jasu jsou 

veškeré světelné zdroje v zorném poli (rozsvícené výlohy, světelné reklamy, rozsvícená okna domů, 

osvětlené průmyslové zóny, přesvětlené objekty atd.) 

Pro potřeby tohoto generelu budou rozlišeny pouze bezrozměrné hodnoty jako malý, střední 

a velký jas. 

TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 

Barva světla je závislá na spektrálním složení světla a v praxi se určuje teplotou chromatičnosti 

(nebo též barevnou teplotou). Pojem chromatičnost vypovídá o barevné jakosti světla. 

 

Obrázek 1 - Grafické znázornění teploty chromatičnosti 

 

Bezpečnost silniční dopravy 

Význam vlivu teploty chromatičnosti na zrakové vnímání osob využívajících osvětlovaný 

prostor byl v případě veřejného osvětlení po dlouhou dobu opomíjen na úkor energetické účinnosti 

používaných světelných zdrojů. Po desetiletí byla v Česku nejčastěji používaným světlených zdrojem 

vysokotlaká sodíková výbojka s teplotou chromatičnosti 2000 K, indexem podání barev okolo 25 a 

světelným výkonem od 80 lm/W (50W) do 115 lm/W (150W). 

V současné době se již využívají pro osvětlování pozemních komunikací LED svítidla. 

Technologie LED využívá plné viditelné spektrum, a proto se můžeme s nástupem LED do veřejného 

osvětlení zabývat nejen účinností produkce světla, ale i jeho kvalitou a vlivem na člověka. 

Upřednostňovat vysokotlaké sodíkové výbojky právě pro jejich vysoký měrný příkon tak přestalo být 

výhodné. Otázka vlivu teploty chromatičnosti na vnímání uživatelů veřejného prostoru opět získala na 

aktuálnosti. Teplota chromatičnosti standardních (bílých) LED se pohybuje v rozmezí 2700 – 5000 K, 

přičemž barva světla s teplotou chromatičnosti v okolí spodní hranice tohoto rozsahu je běžně 

nazývána teplá bílá, v okolí horní hranice rozsahu pak studená bílá a ve středu neutrální bílá. Rozdíl 

mezi uvedenými třemi kategoriemi přitom není striktně stanoven a jednotlivé kategorie se mohou 

vzájemně překrývat. 

Z dopravního pohledu lze veřejné dopravní prostory v intravilánu rozdělit do 3 kategorií podle 

druhu jejich uživatelů. 
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Kategorie Popis prostoru Teplota 
chromatičnosti (K) 

1. 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. 

 
 

≤ 2 700 K 

2. Komunikace se 
střední intenzitou 
motorové dopravy 

Společným rysem těchto komunikací je výskyt jak 
pěších uživatelů, tak motorové dopravy. 

 
2 700 K – 4 000 K 

3. Komunikace 
s vysokou intenzitou 
motorové dopravy 

Společným rysem těchto komunikací je výskyt 
motorové dopravy s velkou intenzitou. 
 
Výskyt pěších uživatelů je minimální až nulový. 

 
4 000 K – 5 000 K 

Tabulka 7 – Teploty chromatičnosti LED svítidel pro VO – bezpečnost dopravy 

Pozorovatel v prostředí kategorie 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.  

Vysoká teplota chromatičnosti (kategorie č.3) na druhou stranu zvyšuje u uživatelů takto 

osvětleného prostoru postřeh a soustředění. Z pohledu subjektivní spokojenosti pozorovatele ale není 

tolik ceněna jako nízká teplota chromatičnosti. 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 upozornit uživatele osvětlované komunikace na přítomnost zvýšeného nebezpečí. 

Světelné znečištění 

Veřejné osvětlení provozované městy a obcemi představuje zdroj světelného znečištění. Je 

zřejmé, že má-li být omezování negativních dopadů umělého osvětlení na noční prostředí skutečně 

účinné, musí v něm hrát veřejné osvětlení klíčovou roli. Problematika veřejného osvětlení je široká a 

zahrnuje mnoho technických, ekonomických i společenských aspektů, které spolu navzájem souvisí a 

šetrnost a ohleduplnost je jedním z nich.  

U běžného osvětlení komunikací v obci je kladen důraz především funkční hledisko – měla by 

být osvětlená zejména samotná komunikace a její bezprostřední okolí a úroveň osvětlení by měla 

odpovídat typu a hustotě provozu. Zároveň by mělo být osvětlení dostatečně rovnoměrné a nemělo 

by docházet k oslňování řidičů ani chodců. K tomuto účelu jsou vhodná funkční svítidla přímo určená 

pro osvětlování silnic a chodníků, která umí směrovat světlo tam, kde je třeba. Pokud je to možné, měla 

by být instalována vodorovně, nebo jen s minimálním náklonem. 

Osvětlování veřejných prostor je nutné volit v souladu se zásadami ochrany přírody, což se také 

projevuje v optimalizaci distribuce světelného toku a nákladů na elektrickou energii (jakékoli zbytečně 

vyrobené světlo jsou finanční prostředky, které jsou utraceny zcela zbytečně). Zásady pro optimalizaci 

světelně-technických návrhů (snížení světelného znečištění) jsou následující: 

 

PRAVIDLO TEXT 

Nesvítit do horního poloprostoru Pro osvětlení pozemních komunikací se použijí pouze 
svítidla, jejichž světelný tok směřuje výhradně dolů 
(ULOR=0%). 



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 20 z 64 

PRAVIDLO TEXT 

Svítit tolik, kolik je potřeba Návrh osvětlovací soustavy souvisí s potřebou kvality 
osvětlení v závislosti na noční době a provádí se v souladu 
s normovými požadavky. Požadavky na kvalitu osvětlení 
vyjádření prostřednictvím třídy osvětlení jsou rozdílné ve 
večerních a ranních hodinách (velký pohyb chodců, velká 
intenzita dopravy). V době nočního klidu je možné snížit 
intenzitu světelného toku (regulace veřejného osvětlení)   

Svítit pouze tam, kam je to potřeba Předností LED svítidel je velký počet křivek svítivosti, které 
zajistí distribuci světelného toku do míst, které je potřeba 
osvětlit. Návrh světelné soustavy je potřeba ověřit světelně-
technickým výpočtem, který prokáže osvětlení celého 
prostoru dle požadavku Generelu VO. 

Nepřesvětlovat Pro osvětlování pozemních komunikací jsou stanoveny 
normové hodnoty, které lze s využitím moderních LED 
svítidel optimálně navrhnout. Maximální tolerance 
osvětlení/jasu nesmí překročit normovou hodnotu o více 
než 30%. 

Kvalita svítidel Pro osvětlení používejte kvalitní moderní LED svítidla, která 
mají velký výběr křivek svítivosti, vysoké využití světelného 
toku a tím i nižší spotřebu. Dále mají delší životnost a jsou 
ohleduplnější k okolí. 

Minimalizovat modrou složku světla V době nočního klidu (22:00 – 6:00 hod) používat pouze LED 
svítidla s teplotou chromatičnosti do 2700 K. 

Tabulka 8 – Základní požadavky na veřejné osvětlení – snížení světelného znečištění 

Návrh řešení teploty chromatičnosti pro osvětlení pozemních komunikací 

Teplota chromatičnosti bude v rámci města tvořena základní hladinou s maximální hodnotou 

2700K. Na úsecích pozemních komunikací s vyvolanou potřebou na zajištění zvýšené úrovně 

bezpečnosti silničního provozu (pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, místa zvýšeného 

výskytu dopravních nehod apod.), budou použita LED svítidla, která umožňují v době mimo dobu 

nočního klidu zvýšit teplotu chromatičnosti na hodnotu 3000K – 4000K. Volba teploty chromatičnosti 

bude plně respektovat požadavky na základní bezpečnost silničního provozu a řešení problematiky 

světelného znečištění v době nočního klidu a dále na případné zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

na úsecích pozemních komunikací s vysokou intenzitou dopravy v době mimo dobu nočního klidu. 

 

ÚROVEŇ POPIS Teplota 
chromatičnosti 

Základní 
úroveň 

Kvalita osvětlení veřejného osvětlení s danou teplotou 
chromatičnosti zajišťuje jak požadovanou bezpečnost silničního 
provozu, tak i požadavky řešení snížení světelného znečištění.  

 
≤ 2 700 K 

Úroveň 
zvýšené 
bezpečnosti 

Na úsecích pozemních komunikací s vyvolanou potřebou na 
zajištění zvýšené úrovně bezpečnosti silničního provozu 
(pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, místa 
zvýšeného výskytu dopravních nehod apod.), budou použita LED 
svítidla, která umožňují v době mimo dobu nočního klidu zvýšit 
teplotu chromatičnosti nad 2700 K. 

 
 
 

3 000 K – 4 000 K 

Tabulka 9 - Návrh řešení teploty chromatičnosti pro VO – varianta č.2 
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DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ HLEDISKO … 

INTENZITA DOPRAVY 

Město Ústí nad Labem je napojeno na mezinárodní silnici E 442 (Liberec, Děčín, , Ústí, Teplice, 

Most, Chomutov, Karlovy Vary) a silnice první třídy (I/8, I/30, I/13). Dále je přímo napojeno na dálnici 

D8 (Berlín–Praha), která prochází západním okrajem města. Od dokončení posledního úseku této 

dálnice (Lovosice - Řehlovice) v prosinci 2016 není nutný tranzit dálkové dopravy do Německa přes Ústí 

nad Labem, čímž se značně zklidnila doprava silnice E 442. V následující části jsou základní a souhrnné 

informace o intenzitě dopravy ve městě. 

Základní informace k celostátnímu sčítání dopravy 2016 

Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016 (CSD 2016) poskytují 

informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016.  

Na dálnicích jsou intenzity dopravy stanoveny zejména pomocí údajů z automatických 

detektorů dopravy. Podrobná skladba vozidel je odvozena z doplňkových ručních průzkumů podle 

termínů CSD 2016.  

Na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů podle termínů CSD 

2016 pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Koeficienty byly zpřesněny a 

diferencovány podle charakteru provozu na komunikaci. Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem 

denních intenzit dopravy (RPDI) ve vozidlech za 24h.  

Zhotovitelem zakázky CSD2016 byla agentura IPSOS s.r.o., která poprvé v historii CSD použila 

speciální mobilní aplikaci v chytrých telefonech pro sběr dat ručním způsobem. Výpočty provedla 

dopravně inženýrská firma EDIP s.r.o.. Mapy připravilo ŘSD ČR – odbor Silniční databanky a NDIC, 

webovou aplikaci aktualizovala firma VARS BRNO a.s.. 

Intenzita dopravy na pozemních komunikacích města 

Pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy v celém městě jsou jak z pohledu těžkých 

motorových vozidel, tak i osobních vozidel červené úseky tvořené plnou čarou (nad 15000 voz/den). 

Pozemní komunikace se střední intenzitou dopravy jsou pak tvořené fialovou plnou a červenou 

přerušovanou čarou (od 7000 do 15000 voz/den). Ostatní pozemní komunikace mají nízkou intenzitu 

dopravy. Konkrétní zobrazení intenzit (viz Obrázek 2) i konkrétní hodnoty intenzit (viz Tabulka 10) jsou 

uvedeny níže. 
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Obrázek 2 - Intenzita dopravy na průjezdních úsecích silnic (ŘSD 2016) 

 

Obec, silnice, ulice 
Sčítací 
úsek 

Součet motorové dopravy – výběr 
(voz/24h) 

Součet 
motorové 
dopravy 
celkem 

(voz/24h) 

Těžká 
motorová 

vozidla 

Osobní 
vozidla 

Jednostopá 
vozidla 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-0881 4681 14554 65 19300 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-0882 941 6319 68 7328 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-0883 4140 18532 109 22781 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-0884 1455 14230 51 15736 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-0885 677 5888 37 6602 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0890 2634 13060 69 15763 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0891 2001 7744 63 9808 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0892 3935 20578 133 24646 

Ústí nad Labem, MK 4-0893 851 3941 16 4808 

Ústí nad Labem, MK 4-0894 860 6354 54 7268 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0895 2611 12796 67 15474 

Ústí nad Labem, silnice I/62 4-0896 4339 22874 156 27369 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-0911 712 7840 61 8613 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-0912 1133 5849 32 7014 
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Obec, silnice, ulice 
Sčítací 
úsek 

Součet motorové dopravy – výběr 
(voz/24h) 

Součet 
motorové 
dopravy 
celkem 

(voz/24h) 

Těžká 
motorová 

vozidla 

Osobní 
vozidla 

Jednostopá 
vozidla 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2181 4308 8029 59 12396 

Ústí nad Labem, MK 4-2184 723 7127 18 7868 

Ústí nad Labem, MK 4-2185 861 14557 96 15514 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2191 1169 16774 64 18007 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2192 1661 14755 93 16509 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2193 1763 18974 121 20858 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2194 586 5075 40 5701 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2195 1224 13377 80 14681 

Ústí nad Labem, silnice II/261 4-2201 712 7840 61 8613 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-2202 1138 12585 112 13835 

Ústí nad Labem, MK 4-2203 981 11412 58 12451 

Ústí nad Labem, MK 4-2204 1358 13658 66 15082 

Ústí nad Labem, silnice I/30 4-2205 1767 10164 61 11992 

Ústí nad Labem, MK 4-2731 1292 6549 47 7888 

Ústí nad Labem, MK 4-2732 978 11736 73 12787 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-2734 6152 15434 61 21647 

Ústí nad Labem, silnice II/253 4-2735 1274 9443 71 10788 

Ústí nad Labem, silnice II/253 4-2738 1000 7380 42 8422 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-3072 4681 14554 65 19300 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-3073 4551 7176 27 11754 

Ústí nad Labem, silnice II/613 4-3075 3393 7911 12 11316 

Ústí nad Labem, silnice III/25841 4-4531 555 4615 21 5191 

Ústí nad Labem, MK 4-4671 25 533 4 562 

Ústí nad Labem, MK 4-4672 511 1267 11 1789 

Ústí nad Labem, MK 4-4673 398 6659 21 7078 

Ústí nad Labem, MK 4-4674 677 3988 16 4681 

Ústí nad Labem, MK 4-4675 612 5532 33 6177 

Ústí nad Labem, MK 4-4681 433 8448 53 8934 

Ústí nad Labem, MK 4-4682 279 3553 22 3854 

Ústí nad Labem, MK 4-4683 439 6859 59 7357 

Ústí nad Labem, MK 4-4684 649 4166 14 4829 

Ústí nad Labem, MK 4-4685 1126 8070 28 9224 

Ústí nad Labem, MK 4-4691 1076 4966 41 6083 

Ústí nad Labem, MK 4-4692 1237 4190 32 5459 

Ústí nad Labem, MK 4-4693 701 3905 27 4633 
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Obec, silnice, ulice 
Sčítací 
úsek 

Součet motorové dopravy – výběr 
(voz/24h) 

Součet 
motorové 
dopravy 
celkem 

(voz/24h) 

Těžká 
motorová 

vozidla 

Osobní 
vozidla 

Jednostopá 
vozidla 

Ústí nad Labem, silnice II/253 4-4701 1100 7756 76 8932 

Ústí nad Labem, MK 4-4702 428 5329 19 5776 

Ústí nad Labem, MK 4-4703 1656 12547 84 14287 

Ústí nad Labem, MK 4-4704 480 2450 7 2937 

Ústí nad Labem, MK 4-4705 605 6255 43 6903 

Ústí nad Labem, MK 4-4711 500 3235 27 3762 

Ústí nad Labem, MK 4-4712 490 4744 22 5256 

Ústí nad Labem, MK 4-4713 533 2452 10 2995 

Ústí nad Labem, MK 4-4714 461 5461 37 5959 

Ústí nad Labem, MK 4-4715 880 4667 39 5586 

Ústí nad Labem, MK 4-4821 150 469 6 625 

Ústí nad Labem, MK 4-4822 299 2796 10 3105 

Tabulka 10 - Intenzita dopravy silniční sítě 2016 (podbarvení červené=vysoká, oranžová=střední, bílá=nízká)  

Dopravní model města Ústí nad Labem 2019 

Intenzita dopravy je  jedním z důležitých  parametrů pro zatřídění pozemní komunikace do 

třídy osvětlení dle normy ČSN EN 13 201. S ohledem na skutečnost, že v prosinci roku 2016 byl  

zprovozněn poslední úsek dálnice (Lovosice - Řehlovice), zadal v roce 2019 Magistrát města Ústí nad 

Labem zpracování aktualizace dopravního modelu (zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu). 

Z poskytnuté závěrečné zprávy a intenzit dopravy zpracované ŘSD v roce 2016 je patrné, že došlo ke 

značnému zklidnění dopravy v rámci města. Součástí dopravního modelu města je zároveň i predikce 

budoucího nárůstu jednotlivých druhů dopravy. Pro zpracování Generelu VO byly použity výhledové  

intenzity dopravy pro rok 2030.  
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Tabulka 11 – Výhledové intenzity dopravy v roce 2030 na hlavních komunikacích města Ústí nad Labem (24 hodin) 

Po přehodnocení intenzit dopravy v důsledku změny dopravní infrastruktury byla zpracována 

nová mapa intenzit dopravy roztříděná do stupňů vysoká a střední, která je nutným podkladem pro 

zatřídění pozemních komunikací do tříd osvětlení dle normy ČSN EN 13 201 (viz Obrázek 3).  
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Obrázek 3 – Roztřídění intenzit dopravy (červená=vysoká, fialová=střední) s předpokládanou změnou po zprovoznění 
úseku dálnice (Lovosice - Řehlovice) 

DOPRAVNÍ NEHODOVOST 

Analýza dopravních nehod v noci 

Pro zhodnocení dopravní nehodovosti v noci na území města byla využita mapová aplikace 

projektu AVISON s názvem „Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich 

bezpečnosti za soumraku a v noci“ (http://avison.cdvinfo.cz/). Tento projekt je řešen ve spolupráci 

Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Centra 

dopravního výzkumu, v.v.i. a Policie ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR (2015-2022), 

jehož poskytovatelem je Ministerstvo vnitra s označením VI20172019071. 

Primárním cílem projektu je návrh opatření a řešení na základě zpracovaných dokumentů, 

které budou jednoznačně charakterizovat příčiny dopravní nehod v nočním prostřední. Tento výstup 

(metodika) by měl sloužit správcům a vlastníkům komunikací, dopravně správním úřadům, včetně 

služby dopravní policie ČR pro stanovení nákladů a postupu odstranění zjištěných závad. 

Aplikace umožňuje prohlížet data dopravních nehod (DN) v noci, za soumraku a svítání v České 

republice. Kromě zdrojových nehodových dat jsou v mapovém okně či atributové (popisné) tabulce 

vizualizovány shluky mezikřižovatkových DN (jako výsledek analýzy KDE+) a heatmapy křižovatkových 

DN. Právě tyto shluky a hotspoty heatmapy ukazují místa koncentrace 

nočních DN. 

Výsledkem shlukové analýzy DN jsou graficky označená místa a 

úseky se shlukem DN – vizuální podoba výskytu dopravních nehod je 

zobrazena nejen velikostí shluku prezentující velikost samotné nehodové 

oblasti ale zejména hustotou DN v dané oblasti, která je prezentována dle 

barevné škály (viz obrázek vedle textu). 
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Z výsledku shlukové analýzy je patrné, že téměř všechny shluku DN jsou na křížení pozemních 

komunikací (na území města se nevyskytuje významnější nehodový mimokřižovatkový úsek). Výskyt 

shlukových oblastí je soustředěn nejvíce na průjezdních úsecích silnic a místních komunikacích se 

střední nebo vysokou intenzitou dopravy. Tyto úseky logicky patří k místům s největším počtem DN. 

Nejvýznamnějším shlukem DN je oblast centra města, kde jsou i největší intenzity dopravy (viz Obrázek 

2).  Pro detailnější zhodnocení nehodových lokalit ve středu města je shluková analýza provedena pro 

oblast centra města samostatně (viz Obrázek 5). Podrobnější analýza centra města zřetelně ukázala, že 

shluky DN jsou i mimo pozemní komunikace s vysokou nebo střední intenzitou dopravy – jedná se o 

ulice Velká Hradební, Pařížská, Brněnská (část), Panská, Masarykova (část), Revoluční a oblast 

Špitálského náměstí. Tyto úseky pozemních komunikací jsou zakresleny zelenou barvou (viz Obrázek 

6) 

Na území města jsou však i další místa pozemních komunikací se shluky DN, která mají nízkou 

intenzitu dopravy. Jedná se o pozemní komunikace označené rovněž zelenou barvou (viz Obrázek 6): 

Za Válcovnou (část), Jateční (část), U Vlečky, Průmyslová, Okružní, Klíšská, Na Popluží, Štefánikova, 

Hoření (část), Krušnohorská (část), Stříbrnická, Neštěmická (část) a Drážďanská (část). 

Výše vyjmenované úseky pozemních komunikací jsou z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy 

dodatečně zařazeny do úseků se střední intenzitou dopravy (zelená barva úseku).  

V závěru bylo provedeno vyhodnocení celistvosti a návaznosti takto označených úseků (vysoká 

a střední intenzita dopravy a dodatečně zařazené úseky se shluky DN). V případě návrhu zatřídění 

pozemních komunikací do tříd osvětlení je nutné vytvořit v rámci města systém ucelených a vzájemně 

propojených úseků, které budou tvořit logickou síť komunikací pro dobrou orientaci řidičů v nočním 

prostředí města. Toto doplnění je zakresleno oranžovou barvou (viz Obrázek 6). Takto vytvořená mapa 

tvoří základní podklad pro stanovení tříd osvětlení dle normy ČSN EN 13 201. 
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Obrázek 4 – Shluková analýza dopravních nehod v noci, za soumraku a svítání 

 

Obrázek 5 - Shluková analýza dopravních nehod v noci, za soumraku a svítání – centrum města 
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Obrázek 6 – Základní podklad pro stanovení tříd osvětlení na území města (sloučení Intenzity dopravy: 
červená=vysoká, fialová=střední, zelená=doplnění úseků PK dle shluků DN, oranžová=logické doplnění 
základní dopravní infrastruktury) 

TŘÍDY OSVĚTLENÍ 

Základem pro zařazení komunikací do tříd osvětlení je jednak hledisko dopravního významu, 

jednak společenská důležitost jednotlivých komunikací. Zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

ve městě vychází z platné normy pod označením ČSN EN 13201:  

 ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd 

osvětlení 9/2016 

 ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky, 6/2016 

 ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet, 6/2016 

 ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření, 6/2016 

 ČSN EN 13201-5 Osvětlení pozemních komunikací – Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti, 

7/2016 

 

Pro každou komunikaci (případně jejím úsekům) s přiřazenou třídou osvětlení jsou dle ČSN EN 

13201-2 definovány požadavky na osvětlení. Ve městě se nachází komunikace následujících třech 

skupin: 
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 Třídy M: Třídy osvětlení M jsou určeny pro řidiče motorových vozidel na silnicích  

povolující střední a vysoké rychlosti dopravy. Podle CEN TR13201-1 je střední rychlost v rozmezí 

40 < v ≤ 70 km/h a vysoká rychlost v > 70 km/h. 

 Třídy C: Třídy C jsou určeny pro řidiče motorových vozidel, ale pro použití v konfliktních oblastech, 

kde nelze použít předpoklady pro výpočet jasu vozovky, jako jsou nákupní třídy, složité křižovatky, 

kruhové objezdy a úseky s dopravními kolonami. 

 Třídy P: Třídy P jsou určeny hlavně pro chodce a cyklisty pohybujících se po chodnících  

a cyklostezkách, pro řidiče motorových vozidel pohybujících se nízkou rychlostí na místních 

komunikacích, pro odstavné a parkovací pruhy a další dopravní prostory, které leží odděleně nebo 

podél vozovky silnice nebo místní komunikace. 

V rámci dopravně bezpečnostního řešení jsou jednotlivým pozemním komunikacím a 

vybraným konfliktním oblastem přiřazeny třídy osvětlení. K zatřídění byly použity úseky pozemních 

komunikací definované v pasportu pozemních komunikací.  

Třídy osvětlení - M 

 

Tabulka 12 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy M 

Lm (cd/m2) Průměrný jas  

U0 (-)  Celková rovnoměrnost  

Ul (-)  Podélná rovnoměrnost 

TI (%)  Prahový přírůstek  

REI (-)  Činitel osvětlení okolí  

Třídy osvětlení - C 

Tabulka 13 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy C 

Em (lx)  Průměrná osvětlenost 

U0 (-)  Celková rovnoměrnost 

Třída 
osvětlení 

Lm (cd/m2) 
(minimální 
udržovaná 
hodnota) 

 U0 (-) 
(minimální 
hodnota) 

Ul (-) 
(minimální 
hodnota) 

TI (%) 
(maximální 
hodnota) 

REI (-) 
(minimální 
hodnota) 

M1 2 0,4 0,7 10 0,35 

M2 1,5 0,4 0,7 10 0,35 

M3 1 0,4 0,6 15 0,30 

M4 0,75 0,4 0,6 15 0,30 

M5 0,5 0,35 0,4 15 0,30 

M6 0,3 0,35 0,4 20 0,30 

Třída 
osvětlení 

Em (lx) 
(minimální udržovaná hodnota) 

U0 (-) 
(minimální hodnota) 

C0 50 0,4 

C1 30 0,4 

C2 20 0,4 

C3 15 0,4 

C4 10 0,4 

C5 7,5 0,4 
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Třídy osvětlení – P 

Tabulka 14 - Požadavky na kvalitu osvětlení - třídy P 

Em (lx)  Průměrná osvětlenost 

Emin (lx)  Minimální osvětlenost 

 

Charakter dopravy i parametry okolního prostředí se v průběhu noci mění a tyto změny lze 

využít ke změně parametrů osvětlení, čímž lze ovlivnit energetickou náročnost veřejného osvětlení i 

jeho vliv na okolní prostředí. Princip adaptivního osvětlení, které se k tomuto účelu používá, spočívá v 

tom, že se doba provozu osvětlovací soustavy rozdělí na časové úseky Δt, které se vzájemně liší 

hodnotami parametrů, ovlivňující volbu třídy osvětlení. Pro jednotlivé časové úseky se určí váhy VW 

jednotlivých parametrů. Jejich součtem se stanoví celkové váhy VWS a třídy osvětlení pro jednotlivé 

časové úseky Δt. Výsledkem je profil provozního režimu osvětlovací soustavy.  

Parametry pro osvětlení parkovišť 

Parkoviště místních komunikací (PMK) jsou zatříděna dle ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – 

Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory tabulka 5.9 - Parkoviště, referenční 

číslo 5.9.1 a 5.9.2. 

 

 

Em (lx)  Průměrná osvětlenost 

U0 (-)  Celková rovnoměrnost  

RGL (-)  Činitel oslnění 

Ra (-)  Index podání barev 

Zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

Třídy osvětlení byly přiřazeny i těm pozemním komunikacím, které v současné době nejsou 

vybaveny veřejným osvětlením. Přiřazení tříd osvětlení těmto pozemním komunikacím v žádném 

Třída 
osvětlení 

Em (lx) 
(minimální udržovaná hodnota) 

Emin (lx) 
(minimální hodnota) 

P1 15 3 

P2 10 2 

P3 7,5 1,5 

P4 5 1 

P5 3 0,6 

P6 2 0,4 

P7 - - 

Třída 
osvětlení 

 
Druh prostoru 

Em (lx) 
(minimální 
udržovaná 
hodnota) 

 U0 (-) 
(minimální 
hodnota) 

RGL (-) 
(mezní 

hodnota) 

Ra (-) 
(minimální 
hodnota) 

PMK 1 slabý provoz, např. parkoviště obchodů, 
řadových a nájemních domů, stanoviště 
jízdních kol 

5 0,25 55 20 

PMK 2 průměrný provoz, např. parkoviště 
obchodních domů, administrativních 
budov, podniků, sportovních 
a víceúčelových komplexů budov 

10 0,25 50 20 
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případě neznamená nutnost instalace veřejného osvětlení, jedná se pouze o stanovení světelně-

technických parametrů pro osvětlení daného úseku tak, aby osvětlení daného úseku pozemní 

komunikace odpovídalo zpracovanému Generelu VO. 

Detailní zpracování tříd osvětlení komunikací v databázové podobě je obsahem přílohy č. 1 a 

mapové podobě obsahem přílohy č. 2. 

 

 

Obrázek 7 – Ukázka zatřídění komunikací do tříd osvětlení 

 

Tabulka 15 – Ukázka světelně-technických parametrů VO úseků komunikací  
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MECHANICKÉ PARAMETRY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

Využívání stožárů veřejného osvětlení 

Stožáry veřejného osvětlení jsou nejrozšířenější technickou infrastrukturou města. Pro 

minimalizaci počtu stožárů, sloupků a jiných nosičů ve veřejném prostoru města je tudíž zcela 

pochopitelné, že se nosná část stožárů veřejného osvětlení používá nejen pro umístění výložníku a 

svítidla veřejného osvětlení, ale zároveň i k umístění dalšího zařízení (plechové dopravní značky, 

světelné výstražné blikače, zařízení pro městskou wifi síť, městský kamerový systém, městský rozhlas, 

odpadkové koše, označníky ulic, směrníky na místní cíle, komerční reklamy, vánoční dekory, závěsné 

květináče, atd.). Při takovémto využívání nosné části stožáru veřejného osvětlení musí správce 

veřejného osvětlení zajistit bezpečný stav zařízení - nesmí tudíž dojít k překročení vrcholového 

zatížení daného typu stožáru. 

Před umístěním jakéhokoli zařízení na stožár veřejného osvětlení musí správce veřejného 

osvětlení prověřit pevnost stožáru, zda další takové zařízení nepřetíží nosnou část stožáru veřejného 

osvětlení – nebo-li, zda stožár splní mechanickou pevnost i při instalaci dalšího zařízení – konkrétně se 

tedy jedná o prověření katalogové hodnoty daného typu stožáru ponížené o aktuální fyzický stav 

stožárů v místě vetknutí. 

Pro minimalizaci nepříjemností související s kontrolami aktuálního stavu (pozn.: aby nedošlo k 

trvalému přetížení mechanické pevnosti stožáru a případným zařizování jeho operativní náhrady), je 

vhodnější provést analýzu možného využití v rámci města a stožáry veřejného osvětlení dimenzovat s 

ohledem na předpokládané další využití již při zpracování projektové dokumentace na obnovu a 

modernizaci veřejného osvětlení.  

K doplnění je vhodné také uvést, že stožáry VO s vyššími mechanickými parametry delší dobu 

odolávají prorezavění vlivem používání solí v rámci zimní údržby. 

Investiční náročnost různých stožárů VO 

Všeobecně zažité stanovisko výběrových řízení v posledních letech směřovalo k nejnižší cenové 

nabídce. Je tedy zcela pochopitelné, že výrobci stožárů rozšířili pod tlakem poptávky ze strany 

realizačních firem svoji nabídku o stožáry, jejich mechanické parametry jsou určené jen a pouze 

k umístění výložníku se svítidlem (žádné jiné zařízení se z důvodu bezpečnosti na takové stožáry nesmí 

umístit). Takové řešení však přináší do budoucna velké potíže při využití těchto stožárů pro další účely. 

Vhodnějším způsobem je stanovení požadovaných mechanických parametrů stožárů 

veřejného osvětlení, které musí uchazeči splnit. Porovnají-li se celkové náklady na výměnu stožáru 

s výškou umístění svítidla (např. pro výšku stožáru 10m), je cenový rozdíl investičních nákladů stožáru 

s vysokými požadavky a stožáru se standardními požadavky pouze cca 20%. Přidanou hodnotou stožárů 

se zvýšenými, případně vysokými požadavky na mechanickou pevnost je delší životnost, která 

v dlouhodobém horizontu zcela smaže rozdíly v investičních nákladech.  

Analýza mechanických parametrů stožárů 

Analýza mechanických parametrů vyráběných stožárů veřejného osvětlení zcela zřetelně 

ukazuje vysoký rozptyl vrcholového zatížení stožárů. 

Běžně dosahují rozdíly mechanických parametrů u daných stožárů cca 50%, nejsou však 

výjimky, kde rozdíl mechanických parametrů dosahuje několikanásobku (jedná se především o stožáry 

kuželové a válcové s výškou 8 a 10m. 
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Tabulka 16 - Analýza mechanických parametrů stožárů pro veřejné osvětlení 

Minimální požadavky mechanických parametrů stožárů VO 

V rámci nových staveb a rekonstrukcí veřejného osvětlení budou používány stožáry veřejného 

osvětlení s minimálními mechanickými parametry – viz Tabulka 17. 

 

 

Tabulka 17 – Minimální požadavky mechanických parametrů stožárů veřejného osvětlení 
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Obrázek 8 – Výřez mapy - požadavky na mechanické parametry stožárů VO (šedá=standardní pevnost, 
modrá=zvýšená pevnost, červená=vysoká pevnost) 

Pozemní komunikace s trolejovým vedením 

Na území města Ústí nad Labem je tvořena veřejná doprava také trolejbusy, které provozuje 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (viz - Obrázek 9). Na pozemních komunikacích, kde je 

instalováno trakční vedení, bude veřejné osvětlení instalováno na trakční stožáry, jejichž mechanické 

pevnosti odpovídají požadavkům kladeným na trakční vedení.  

 

Obrázek 9 - Komunikace s Trakčním vedením (DPMUL - Trolejbusy) 
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Instalace veřejného osvětlení bude v těchto případech obsahovat doplnění nástavce a/nebo 

výložníku na trakční stožár DPMUL s příslušným svítidlem pro osvětlení pozemní komunikace. 

Silové kabely budou umístěny v prostoru stožáru s dvířky a ukončeny na stožárové 

svorkovnice. V těch případech, kdy nelze instalovat na trakční stožár veřejné osvětlení (např. stožáry 

s napájecími kabely pro trakční vedení), budou instalovány samostatné stožáry s mechanickými 

parametry pro stožáry veřejného osvětlení odpovídající danému úseku pozemní komunikace. 

PROVOZNÍ ŘEŽIM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  

Hlavním proměnným parametrem, podle kterého se určuje zatřídění komunikací, je intenzita 

dopravy. V průběhu dne jsou nejvyšší intenzity v ranní a odpolední dopravní špičce, tedy v době, kdy 

většina obyvatel cestuje do zaměstnání nebo se z něj vrací. V průběhu doby, kdy dochází k významným 

změnám intenzity dopravy, lze přetřídit daný úsek pozemní komunikace na nižší třídu (max. o dvě 

úrovně).  

Na základě hodnot ze sčítání dopravy na průjezdních komunikacích města a denních variacích 

intenzit dopravy pro osobní a nákladní dopravu uvedených v TP 189 byly zjištěny časové intervaly, ve 

kterých je intenzita dopravy malá.  

Následně byly vytvořeny provozní režimy veřejného osvětlení pro průjezdní úseky silnic a také 

pro místní komunikace. V následujících grafech je podrobně uveden průběh regulace veřejného 

osvětlení pro všechny použité třídy osvětlení. 

Provozní režim VO – průjezdní úseky silnic 

 

Graf 1 – Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M3) 
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Graf 2 -Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M4) 

 

Graf 3 - Provozní režim VO – průjezdní úseky (pro třídy M5) 



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 38 z 64 

Provozní režim VO – místní komunikace 

 

Graf 4 - Provozní režim VO – místní komunikace (P3, P4, PMK) 

 

Graf 5 - Provozní režim VO – místní komunikace (P5) 
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OSVĚTLOVÁNÍ CHODCŮ NA PŘECHODECH 

Přisvětlení přechodů smí být dle TKP15 zřízeno jen při splnění následujících podmínek: 

a) Přechod musí být osvětlen v plném rozsahu, nesmí se přisvětlovat pouze část přechodu 

b) Pozemní komunikace, kde má být zřízen přechod, musí být osvětlena před i za uvažovaným 

přechodem v úrovni předepsané normou ČSN EN 13201 – 2. Délka osvětleného úseku záleží 

na povolené rychlosti v dané lokalitě. Tato délka, která se měří v ose pozemní komunikace od 

osy přechodu, je v každém směru nejméně: 

 50 m pro dovolenou rychlost nejvýše 30 km/h, 

 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h, 

 150 m pro dovolenou rychlost vyšší než 50 km/h. 

c) Současně s přisvětlením přechodu musí svítit také veřejné osvětlení alespoň v úsecích 

vymezených bodem b). 

d) V případě, že se bude úroveň osvětlení pozemní komunikace regulovat (snižovat/zvyšovat), 

pak se musí regulovat také úroveň přisvětlení přechodu tak, aby bylo v souladu s požadavky 

uvedenými v následující tabulce. 

  

Udržovaná hodnota stávajícího 
osvětlení 

Udržovaná průměrná svislá osvětlenost (lx) 

nejnižší nejvyšší 

Třída 

jasu povrchu 
pozemní 

komunikace / 
pozadí (cd.m-2) 

horizontální 
osvětlenosti 

pozemní 
komunikace (lx) 

základní 
prostor 

doplňkový 
prostor 

Všechny prostory 

M2 1,5 ≤ L 50 ≤ Ē přisvětlení se nezřizuje 

M3 1,0 ≤ L ˂ 1,5 30 ≤ Ē ˂ 50 75 50 200 

M4 0,75 ≤ L ˂ 1,0 20 ≤ Ē ˂ 30 50 30 150 

M5 0,5 ≤ L ˂ 0,75 10 ≤ Ē ˂ 20 30 20 100 

M6 L ˂ 0,5 Ē ˂ 10 15 10 50 
Tabulka 18 – Normativní požadavky na osvětlení chodců na přechodech  

Barevný tón světla použitých světelných zdrojů musí být z jiné skupiny barevných tónů, než 

jaký je použit pro osvětlení pozemní komunikace, resp. v daném místě převažuje. Poměr náhradních 

teplot chromatičnosti by měl být v poměru nejméně 1:1,5.  

Vymezení posuzovaného prostoru 

a) Základní prostor je prostor, kde je chodec přisvětlován. 

b) Doplňkový prostor je prostor, kde je chodec též přisvětlován, avšak s nižšími požadavky. 

c) Délka základního prostoru je v příčném směru vymezena rozhraním mezi chodníkem a 

vozovkou, zpravidla jde o okraj obrubníku přilehlý k pozemní komunikaci (případně vnější okraj 

vodící čáry nebo okraj zpevněný, pokud není navrženo dopravní značení). Zpevněná krajnice 

není součástí základního prostoru.  

d) Šířka základního prostoru je v podélném směru vymezena okraji vodorovného dopravního 

značení V7 „přechod pro chodce“; na místech pro přecházení pak stavebními úpravami 

chodníku (prostor, ve kterém je výška obrubníku snížena pod 8 cm). 
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e) Doplňkový prostor neprodloužený navazuje na základní prostor v příčném směru. Je dlouhý 

1 m; jeho šířka je shodná se šířkou základního prostoru. 

f) Doplňkový prostor prodloužený se zřizuje na straně případně existujícího středního dělícího 

pásu, ochranného ostrůvku nebo jiného dopravně bezpečnostního opatření, pokud je na 

pozemní komunikaci navržen. Je to prostor navazující na základní prostor v příčném směru. Je 

dlouhý 3 m; jeho šířka je shodná se šířkou základního prostoru. Doplňkový prostor prodloužený 

se nezřizuje v případě, že je délka dělícího pásu, ochranného ostrůvku a podobně větší než 3 

metry. 

 
Obrázek 10 - Posuzovaný prostor: A = základní, B = neprodloužený doplňkový. Analogicky platí i pro pozemní 

komunikaci s více jízdními pruhy. 

 

 
Obrázek 11 -Posuzovaný prostor se středním dělícím pásem nebo ochranným ostrůvkem: A = základní, B = 

neprodloužený doplňkový, B´= prodloužený doplňkový. Platí pro směr jízdy zleva. Pro opačný směr je 
analogická situace 

Přisvětlení přechodu se zpravidla nezřizuje, pokud je naplněna některá z těchto podmínek: 

a) Pokud je přechod řízen světelným signalizačním zařízením (SSZ) nebo je-li součástí křižovatky 

řízené SSZ. Střídavý provoz SSZ a přisvětlení je možný.  
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b) Ve vzdálenosti závislé na dovolené rychlosti je další přechod, který není ani přisvětlen, ani řízen 

SSZ. Tato vzdálenost, měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je nejméně: 

 50 m pro dovolenou rychlost nejvýše 30 km/h, 

 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h, 

 150 m pro dovolenou rychlost vyšší než 50 km/h. 

Zařízením přisvětlení by došlo ke snížení kontrastu mezi chodcem a pozadím vlivem dalších 

osvětlených ploch do té míry, že by zřízením přisvětlení naopak klesla viditelnost chodců na přechodu. 

ENVIRONMENTÁLNÍ HLEDISKO… 

ZÓNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Problematika rušivého světla je řešena v ČSN EN 12464-2. Pro ochranu a zlepšení nočního 

prostředí je nutné kontrolovat rušivé světlo (známé také jako světelné znečištění), které může 
představovat fyziologické a ekologické problémy pro prostředí a osoby. Za tímto účelem norma zavádí 
zóny životního prostředí a pro každou z nich definuje různé požadavky, jak je uvedeno v následující 
tabulce. 

 
 

Zóna 
životního 
prostředí 

Světlo na objektech Svítivost svítidla 
Podíl horního 

toku 
Jas 

Ev 
lx 

I 
cd 

RUL 

% 
Lb 

cd.m-2 
Ls 

cd.m-2 

Mimo dobu 
nočního 

klidu 

V době 
nočního 

klidu 

Mimo dobu 
nočního 

klidu 

V době 
nočního 

klidu 
 

Fasády 
budov 

Znaky 

E1 2 0 2 500 0 0 0 50 

E2 5 1 7 500 500 5 5 400 

E3 10 2 10 000 1 000 10 10 800 

E4 25 5 25 000 2 500 25 25 1 000 
Tabulka 19 - 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. 
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 je myšleno informační a reklamní znaky. 

Zařazení ploch UP do environmentálních zón 

Pro zatřídění jednotlivých ploch definovaných v územním plánu do environmentálních zón dle 

ČSN EN 12 464-2 a dále do charakteristických oblastí byly využity informace uvedené v kapitole 3.1. 

(Datový model UP) Metodiky jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS pro Ústecký kraj 

z ledna 2012.  
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Primárně byly zatříděny do environmentálních zón plochy RZV podle atributu JEV_ID, které 

jsou osvětlovány stávajícím veřejným osvětlením. Následně pak byly do environmentálních zón 

doplněny plochy RZV, kde by mohlo být v budoucnu instalováno veřejné osvětlení nebo kde by se mohl 

vyskytnout podnět na řešení rušivého světla (zdrojem rušivého světla není pouze veřejné osvětlení ale 

i všechny zdroje světla, jejichž světelný účinek nesmí přesáhnout normové limity definované 

Generelem veřejného osvětlení).  

V rámci finalizace zatřídění ploch RZV do Charakteristických zón byly provedeny úpravy týkající 

se přeřazení rozměrově nevýznamných ploch RZV k rozsáhlejší (dominantní) sjednocené 

environmentální zóně. 

 

 

Obrázek 12 – Výřez mapy – environmentální zóny 

DOBA NOČNÍHO KLIDU 

Dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb. je doba nočního klidu definována jako období mezi 22. 

hodinou večerní a 6. hodinou ranní, pokud obec nemá obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak. 

Do databázového systému byly doplněny údaje o environmentální zóně a příslušné požadavky 

na parametry osvětlení, včetně požadavků na svítidla a jejich limit rušivého světla (ULR - podíl 

světelného toku svítidla vyzařovaný do horního poloprostoru). 

CHARAKTERISTICKÉ OBLASTI … 

Po zpracování základních parametrů veřejného osvětlení, dopravně-bezpečnostního a 

environmentálního hlediska a rozdělení města do urbanistických oblastí byly zpracovány 

charakteristické oblasti se stanovením základních světelně-technických požadavků na kvalitu osvětlení 

veřejného prostoru v těchto oblastech splňující normativní požadavky (viz Tabulka 2 - Seznam norem 

a předpisů týkajících se problematiky VO) i požadavky na zařízení veřejného osvětlení.  

Do charakteristických oblastí byla zahrnuta i rozvojová území v souladu s poskytnutým 

územním plánem. 

Ve městě se nacházejí oblasti, které nelze osvětlovat podle norem pro veřejné osvětlení (ČSN 
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EN 13201, ČSN P 36 0455, část ČSN EN 12464-2). Mezi tato místa patří obecně soukromé 

průmyslové areály, sportovní hřiště, železnice, pozemky v okolí vodních toků nebo areály se 

specifickým osvětlením dle normy pro venkovní pracovní prostory.  

 

Poznámka:  

Z důvodu rozsáhlosti území města jsou do tabulkové části popisující charakteristické oblasti 

vloženy pouze části území tak, aby byl pochopen záměr použití těchto charakteristických oblastí a jejich 

stanovených základních světelně-technických požadavků. Konkrétní světelně-technické parametry pro 

osvětlování pozemních komunikací jsou uvedeny v příloze č.1 SVĚTELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY 

OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 
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Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 
Charakter 
oblasti 

Čtyřproudé a dvouproudé komunikace, ke kterým mohou přiléhat chodníky a 
parkovací stání. 

Zóna životního 
prostředí 

Převážně: E3 
 

 
Charakter 
osvětlení 
prostoru 

Typ 1A, 1B, 1C, 1E, 1F, 2A, 2B  
Světelný tok svítidel směrován převážně na povrch komunikace a nezbytné 
bezprostřední okolí osvětlovaných pozemních komunikací.  
 
V oblastech, kde průjezdní úsek prochází oblastí s rodinnými nebo činžovními 
doby, je světelný tok svítidel směrován na paty objektů k zajištění prosvětlení 
prostoru – typy svícení 2A, 2B. 
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Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 

 
 

 

  

  

Úroveň jasu Převážně: Nízká 
V oblastech s činžovními domy: Střední  

Barevný tón 
světla 

≤ 2 700 K  
Pro vybraný rozsah pozemních komunikací: mimo dobu nočního klidu pro zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu max. 4 000 K 

Index podání 
barev 

Minimálně 70 

Výška 
světelného 
místa 

8 a 10 m 

Materiál a 
úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní část 
stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou vrstvou proti 
chemickým vlivům 
 
V území městského centra: Ocelový válcový stupňovaný stožár, stupeň ochrany: 
žárové zinkování; spodní část stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu 
opatřena ochrannou vrstvou proti chemickým vlivům 
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Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 
Typologie 
svítidel 

Technická svítidla obdélníkového tvaru splňující světelně-technické parametry (viz 
PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 
 
Svítidlo shodného tvaru musí být vyráběno min. ve 2 velikostech pro optimální 
výběr svítidla splňující normové hodnoty pro osvětlení veřejného prostoru. Svítidlo 
nesmí přesáhnout:  
Rozměr 1 / d,š,h / 780 x 380 x 130 mm. Hmotnost <10 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,35m2, 
Rozměr 2 / d,š,h / 600 x 280 x 110 mm. Hmotnost < 5,5 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,18m2. 

Tabulka 20 – Charakteristická oblast 1 – Průjezdní úseky komunikací 
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Charakteristická oblast 2 – Městské centrum 
Charakter 
oblasti 

Jedná se o část města, která tvoří jádro města.  

Zóna 
životního 
prostředí 

E4 

 
Charakter 
osvětlení 
prostoru 

Převážně: Typ 3A, 3B  
Světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale také do 
prostoru, aby byla zajištěná jeho celková prosvětlenost prostoru a osvětlení jeho 
hranic 
 
V případech, kdy je charakter daného úseku pozemní komunikace odlišný, byly 
použity typy svícení odpovídající danému prostoru: 2A, 2B, případně 2E (osvětlení 
parkoviště) 
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Charakteristická oblast 2 – Městské centrum 

  

 
Úroveň jasu Převážně: Střední 

Barevný tón 
světla 

≤ 2 700 K  
Pro vybraný rozsah pozemních komunikací: mimo dobu nočního klidu pro zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu max. 4 000 K 

Index podání 
barev 

Minimálně 70 
 

Výška 
světelného 
místa 

6, 8 nebo 10 m 
 

Materiál a 
úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Ocelový válcový stupňovaný stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní část 
stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou vrstvou proti 
chemickým vlivům 

Typologie 
svítidel 

Designový typ svítidla splňující světelně-technické parametry (viz PARAMETRY 
SVÍTIDEL…, strana 55) 

Tabulka 21 – Charakteristická oblast 2 – Historická oblast 
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Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 
Charakter 
oblasti 

Oblast, ve které bydlí naprostá většina obyvatel města. Charakteristickým rysem 
je zástavba rodinnými a panelovými domy, u rodinných domů ohraničenými 
zahradami. V oblasti jsou drobné zelené plochy, parkoviště nebo garáže a 
občanská vybavenost, která jsou v okolí zástavby.  

Zóna životního 
prostředí 

E2 

 
Charakter 
osvětlení 
prostoru 

Převážně: Typ 2A, 2B, 2E  
Světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale částečně 
také do prostoru tak, aby byla zajištěná určitá osvětlenost vertikálních ploch. 
 
V případech, kde jsou součástí obytné oblasti i pěší cesty mezi objekty nebo 
příjezdy k obytné části, byly použity typy svícení odpovídající danému prostoru: 
1A, 1B, 1C, 1D 
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Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 

 

  

  

Úroveň jasu Převážně: Nízká 

Barevný tón 
světla 

≤ 2 700 K 

Index podání 
barev 

Minimálně 70 

Výška 
světelného 
místa 

převážně 6 m 
v oblastech s panelovými domy převážně 8 nebo 10 m. 
 

Materiál a 
úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní část 
stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou vrstvou proti 
chemickým vlivům 
 

Typologie 
svítidel 

Technická svítidla obdélníkového tvaru splňující světelně-technické parametry (viz 
PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 
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Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 
Svítidlo shodného tvaru musí být vyráběno min. ve 2 velikostech pro optimální 
výběr svítidla splňující normové hodnoty pro osvětlení veřejného prostoru. 
Svítidlo nesmí přesáhnout:  
Rozměr 1 / d,š,h / 780 x 380 x 130 mm. Hmotnost <10 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,35m2, 
Rozměr 2 / d,š,h / 600 x 280 x 110 mm. Hmotnost < 5,5 kg, návětrná plocha svítidla 
< 0,18m2. 

Tabulka 22 – Charakteristická oblast 3 – Obytná oblast 
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Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky 
Charakter oblasti Různé parky a zelená prostranství s cestami pro pěší, osázená stromy, 

křovinami, okrasnou zelení. Instalovány mohou být lavičky. Ve 
vybraných lokalitách bude zvolen typ osvětlení zajišťující přiměřené 
prostorové osvětlení okolí cest z důvodu zachování prostorové 
„čitelnosti“ a vizuální vnímatelnosti daného veřejného prostoru, což 
zároveň podporuje pocit bezpečí pro pěší ve večerních a nočních 
hodinách. 

Zóna životního prostředí E2 

 
Charakter osvětlení 
prostoru 

Typ 1D 
Světelný tok směrován nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale 
částečně také do prostoru tak, aby byla zajištěná určitá osvětlenost 
vertikálních ploch. 

 

 

Úroveň jasu Nízká 

Barevný tón světla ≤ 2 700 K 

Index podání barev Minimálně 85 

Výška světelného místa 6 m 
 

Materiál a úprava 
osvětlovacích stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; 
spodní část stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena 
ochrannou vrstvou proti chemickým vlivům 
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Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky 
 

Typologie svítidel Parková svítidla s válcovým nebo kuželovým tvarem splňující světelně-
technické parametry (viz PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 

Tabulka 23 – Charakteristická oblast 4 – Městská zeleň, parky 
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Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast 
Charakter oblasti Charakteristickými objekty jsou převážně výrobní haly, skladiště, 

manipulační plochy, drobná výroba, výrobní služby, zemědělská výroba, 
apod. 

Zóna životního 
prostředí 

E2 

 
Charakter osvětlení 
prostoru 

Převážně: Typ 1A, 1B 
Světelný tok svítidel směrován výhradně na povrch komunikace a 
nezbytné bezprostřední okolí osvětlovaných pozemních komunikací.  

  

Úroveň jasu Nízká 

Barevný tón světla ≤ 2 700 K 

Index podání barev Minimálně 70 

Výška světelného 
místa 

8 nebo 10 m 

Materiál a úprava 
osvětlovacích 
stožárů 

Hraněný ocelový kónický stožár, stupeň ochrany: žárové zinkování; spodní 
část stožáru do výšky min. 40 cm nad úroveň terénu opatřena ochrannou 
vrstvou proti chemickým vlivům 

Typologie svítidel Technická svítidla obdélníkového tvaru splňující světelně-technické 
parametry (viz PARAMETRY SVÍTIDEL…, strana 55) 
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Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast 
Svítidlo shodného tvaru musí být vyráběno min. ve 2 velikostech pro 
optimální výběr svítidla splňující normové hodnoty pro osvětlení 
veřejného prostoru. Svítidlo nesmí přesáhnout:  
Rozměr 1 / d,š,h / 780 x 380 x 130 mm. Hmotnost <10 kg, návětrná plocha 
svítidla < 0,35m2, 
Rozměr 2 / d,š,h / 600 x 280 x 110 mm. Hmotnost < 5,5 kg, návětrná plocha 
svítidla < 0,18m2. 

Tabulka 24 – Charakteristická oblast 5 – Průmyslová oblast 

PARAMETRY SVÍTIDEL… 

V této části dokumentu jsou stanovena závazná pravidla (standardy) pro typy svítidel, jejich 

fotometrické vlastnosti a certifikáty bezpečnosti a spolehlivosti. Standardy jsou závazné pro 

dodavatele svítidel včetně ostatních komponent pro soustavu VO. Vyhlášením těchto standardů 

provozovatel sleduje cíl dlouhodobého hospodárného provozu spravovaných osvětlovacích soustav, 

záruku trvanlivosti a bezpečnosti soustavy a to při respektování předpisů pro nasvětlování pozemních 

komunikací v souladu s normami ČSN EN 13201-1-5 (Osvětlení pozemních komunikaci) a  ČSN EN 

12464-2 (Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory). Dále také normami pro 

elektrické výzbroje svítidel certifikované pro provoz v ČR/EU podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí a splňující požadavky na nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady dle vyhlášky 

č. 352/2005 Sb. 

 
P.č. Technické požadavky  

1 
Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o svítidlo s COB 
čipy nebo tzv. retrofit s možností osadit svítidla jak  konvenčními zdroji (výbojka, zářivka), tak zdroji LED 

2 

Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru bez nutnosti použití speciálního nářadí. Po otevření svítidla, 
musí být obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich. 
Zároveň musí automaticky dojít k odpojení 230VAC pomocí rozpojovací svorkovnice. Po otevření svítidla 
musí být okamžitý přístup k elektronickému předřadníku, svorkovnici a optické části. Svítidlo musí být v 
otevřené poloze zajištěno aretovatelným mechanismem zabraňující samovolnému zavření svítidla. 

3 Optická část musí být chráněna rovným, čirým kaleným sklem. 

4 Svítidlo musí být chlazeno pasivně, bez žebrování na korpusu svítidla. 

5 
Svítidlo musí být vybaveno membránovým ventilem zajišťujícím kompenzaci změny tlaku v důsledku 
rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem.   

6 

Korpus svítidla musí být tvořen hliníkovým odlitkem. Na horní části svítidla se nesmí držet voda. Příruba 
svítidla umožňuje uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 mm. Pro zajištění 
dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno 
alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo 
umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár i výložník v rozsahu -/+15° 
(pro přesné nastavení dle světelného výpočtu musí být úhly na svítidle vyznačeny). 

7 Svítidlo bude vybaveno zařízením pro datovou konektivitu s budoucím inteligentním veřejným osvětlením 

8 Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu. 

9 Svítidlo musí mít porvrchovou úpravu v barvě RAL 9006. 

10 
Napájecí zdroj a LED modul musí být snadno vyměnitelný za použití jednoduchých nástrojů přímo 
provozovatelem soustavy bez porušení záručních podmínek a světelně technických parametrů svítidla. 
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P.č. Technické požadavky  

11 
Výrobce musí uvádět u parametrů svítidla tzv. „hot lumen", tedy skutečný světelný tok svítidla v reálných 
ustálených pracovních podmínkách. Měrná účinnost svítidla při teplotě Ta 25°C musí být minimálně 110 
Im/W při teplotě chromatičnosti 2700K.  

12 
LED modul musí být vybaven termistorem NTC. Napájecí zdroj musí umožňovat regulovat výkon svítidla 
pokud teplota na termistoru NTC překročí nastavenou hraniční teplotu.    

13 Provozní rozsah (okolní teplota Ta), požadavek -40° až 50 °C. 

14 Na svítidlo musí být jako celek poskytnuta záruka 5 let, na korpus svítidla 10 let. 

15 
Svítidlo musí být vybaveno autonomní regulací (například ASTRODIM) světelného toku podle časového 
harmonogramu s možností snížení světelného toku v nočních hodinách. Snížení světelného výkonu 
nesmí probíhat skokově, ale v časovém úseku několika minut s rozsahem 10-100%.   

16 Regulace svítidla musí být analogová (amplitudová) pro zabránění flicker efektu.  

17 Každé svítidlo musí mít nastavenou funkci CLO (konstantní světelný tok). 

18 
Pro bezproblémové použití svítidla ve všech elektrických instalacích musí být svítidlo možné dodat 
variantě ve třídě ochrany I. i II.  

19 Přepěťová ochrana svítidla musí být minimálně tř. I - 10kV L/N-PE ; tř.II - 6kV L-N. 

20 
Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické i 
předřadníkové části nejméně v IP65 

21 Mechanická odolnost svítidla nejméně IK09 

22 
Svítidlo musí být připraveno pro doplnění o stínící clony nebo optické prvky, omezující svícení za svítidlo 
nebo před svítidlo tak aby byla splněna norma ČSN EN 12 464-2 stanovující přístupné maximum rušivého 
světla na objektech.  

23 
Výrobce musí mít u nabízeného svítidla změřeno minimálně 10 druhů různých optik včetně přechodové 
pro efektivní nasvětelení různých typů komunikací.  

24 ULOR 0% z důvodu omezení vzniku rušivého světla. 

25 Svítidlo musí být možné vybavit pojistkovou svorkovnicí pro možnost napájení z nadzemního vedení.   

26 
Jednotlivé elektro komponenty svítidla lze dodat jako náhradní díly (výrobce má na skladě). Dodání na 
adresu provozhovatele musí proběhnout do 15ti pracovních dnů od objednávky.  

27 Použité LED čipy nesmí mít pokles světelného toku o více než 10% za 100 000h pro teplotu 85°C.  

28 Certifikát o elektromagnetické kompatibilitě EMC. 

29 Certifikát ENEC  
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DOSLOV KE ZPRACOVÁNÍ GENERELU VO… 

KRÁCENÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Přiřazení světelně-technických parametrů pro osvětlení veřejného prostoru vychází z pasportu 

PK, jehož jednotlivé úseky PK se staly vstupním materiálem pro stanovení světelně-technických 

parametrů (jedná se vrstvu: linsts_polyline_1 s připojenou databází "0001 linsts_polyline_1").  

V případech, kdy úsek pozemní komunikace definovaný pasportem PK pokračoval mimo 

zastavěné nebo zastavitelné území, byl tento úsek určující světelně-technické parametry pro osvětlení 

pozemní komunikace (stávající nebo budoucí) příslušně zkrácen. Především se jedná o průjezdní úseky 

silnic nebo místní komunikace směřující k hranicím katastrálního území příslušné místní části.  

DOKRESLENÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

V rámci zpracování Generelu VO byly zjištěny oblasti s pozemními komunikacemi pro 

motorovou dopravu, které nebyly uvedeny v pasportu PK. Jednalo se především o oblasti s novou 

výstavbou. Tyto úseky PK byly při definování tříd osvětlení zakresleny do Generelu VO s tím, že 

v atributu EČO-PPK je uvedena hodnota „xxx“. 

PARKOVIŠTĚ 

Na území města se nachází celá řada lokálních parkovišť, jejich umístění je součástí příslušné 

pozemní komunikace. Osvětlení tohoto parkoviště bude zajištěno svítidly pro osvětlení celkového 

dopravního prostoru. 

V případech, kdy byla plocha celého parkoviště vedena v pasportu PK jako samostatná plocha, 

byly tomuto parkovišti přiřazeny světelně-technické parametry dle ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení 

– Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory tabulka 5.9 - Parkoviště, 

referenční číslo 5.9.1, případně referenční číslo 5.9.2 

PĚŠÍ CESTY 

Při zpracování Generelu VO bylo zjištěno, že pasport PK, který byl vstupním materiálem pro 

zpracování Generelu VO, neobsahuje pěší cesty mezi činžovními domy nebo v jejich blízkosti, které jsou 

již v současné době osvětleny. 

Tyto pěší cesty nebyly do Generelu VO zakresleny. Pro osvětlování těchto pěších cest jsou 

stanoveny obecně následující světelně-technické parametry: 

 

Zóna 
životního 
prostředí 

Charakter 
osvětlení 

Teplota 
chromatičnosti 

Index 
barevného 

podání 

Třída 
osvětlení 

Třída 
osvětlení 

REG 

Max. 
výška 

SM 

Typ 
svítidla 

Mechanické 
parametry 

stožárů 

E2 Typ 1D max.2700 K > 70 P5 P6 6m Technický 
Standardní 

pevnost 
Tabulka 25 - Světelně-technické parametry pro pěší cesty, které nejsou zakresleny v pasportu PK 
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Obrázek 13 – ukázka pěších cest, které nejsou v pasportu PK zakresleny 
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PŘÍLOHA Č.1 - DATABÁZOVÁ ČÁST… 

SVĚTELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ 
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Vložit databázovou část GVO 
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PŘÍLOHA Č.2 - MAPOVÁ ČÁST… 

TŘÍDY OSVĚTLENÍ DLE ČSN 13 201 

 

Obrázek 14 – Třídy osvětlení - klad listů 
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Vložit mapové listy 

  



Ústí nad Labem 
Generel veřejného osvětlení 

ELECTROSUN, s.r.o. U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  Strana 63 z 64 

PŘÍLOHA Č.3 - MAPOVÁ ČÁST… 

CHARAKTERISTICKÉ OBLASTI 

 

Obrázek 15 – Charakteristické oblasti - klad listů 
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Vložit mapovou část  

 



  SML xxxx 

1 
 

 
 
 
 
 
 

Dodatek č. ….  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace  

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Statutární město Ústí nad Labem 

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 
IČ: 000 81 531 
Zastoupené:  
Pověřená osoba: 
Kontaktní osoba:   
Email:  
Telefon:  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu:             5017001555/5500 
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 

a 

xxxxxx 

se sídlem:  xxxx 
IČ: xxxx 
Zastoupená: xxxx 
Bankovní spojení: xxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxx 
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
Příjemce je zapsán v xxx rejstříku u xxxxx soudu v xxxxxx, oddíl: xxxx, vložka xxxx. 
 
(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 
 
uzavřely tento 

 

Dodatek č. ….  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SMLxxxxxx 

  uzavřené podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), a ustanovením § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dále jen („Dodatek č. x“)  
 

I. 
Předmět Dodatku č. x 

 
 

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne xxxxx Smlouvu o poskytnutí dotace SMLxxxx k částečné úhradě 
nákladů akce/činnosti/projektu „xxxxxxx“ (dále jen „Smlouva“). 
 

2. Smlouva se tímto dodatkem mění a upravuje takto: 
 
    Článek III. bod 8 Smlouvy nově zní: 
 

Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli 
předložením finančního vypořádání dotace („dále jen vyúčtování“) nejpozději do xxxxx. 

 
 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Není-li v dodatku č. x stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Tento Dodatek č. … nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv. 
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3. Tento Dodatek č. x je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a jedno 
vyhotovení obdrží poskytovatel. 

 
4. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření dodatku č. 1 bylo rozhodnuto usnesením Rady města Ústí nad Labem 

č. XX/YYR/XXXX ze dne DD.DD.DDDD 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. x před jeho podpisem přečetly, a že byl sepsán na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
Za poskytovatele:           Za příjemce: 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne ……………………….                    V Ústí nad Labem, dne ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ………………................................................                           ………….…….............................................                                                
       Statutární město Ústí nad Labem    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                 xxxxxxxxx                                                          
 xxxxxxxxxxx                  
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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor životního prostředí a zemědělství 

                                                                                            
dle rozdělovníku 

 
 
Datum: 1. června 2021 
Spisová značka: KUUK/011389/2021/ZPZ/SEA-ULK026K 
Jednací číslo: KUUK/072988/2021/ZPZ/Sik 
UID: kuukescd1f39e 
Vyřizuje/linka: Ing. Petra Tóth Sikorová / 652 
Počet listů/příloh: 7/0 

 
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

  
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně  

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů 

  
Identifikační údaje: 

Název:  Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem 

Charakter koncepce: 

Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem je strategický dokument, jehož cílem 
je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí a 
přispět ke zlepšení kvality života. Dokument bude sloužit k naplnění vize Statutárního města 
Ústí nad Labem jako dostupného a prostupného města s multimodální dopravou, odpovědným 
dopravním chováním a ekologickou veřejnou dopravou. Hlavním cílem je vytvářet podmínky 
pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko – ekonomických 
vlastností jednotlivých druhů dopravy, vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a jiných 
škodlivých látek v plném souladu s evropskými právními předpisy s ohledem na minimalizaci 
dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí. Dokument bude sloužit jako odborný podklad pro 
střednědobé řešení dopravních systémů na území města Ústí nad Labem a jako podklad pro 
zpracování dopravních a regulačních plánů. 

Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem je rozdělen do strategických cílů: 

 Město s udržitelným dopravním chováním 

 Kvalitní dopravní infrastruktura 

 Chytrá a inteligentní doprava 

 Snadná mobilita a dostupnost bez bariér 

 Bezpečné město 

 Kvalitní a atraktivní veřejné prostory 

 Zlepšení životního prostředí ve městě 

 Podpora managementu mobility 

Strategické cíle jsou dále rozděleny na specifické cíle, kterým je přiřazen rozsáhlý soubor 
konkrétních opatření, z nichž lze vyvodit i míru vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Východiskem podoby cílového stavu ve městě se prezentuje vize mobility, která navazuje na 
vizi rozvoje města. Vize a navazující strategické cíle jsou navrženy v souladu s těmito 
principy: 

Závěr zjišťovacího řízení SEA.pdf k usnesení č. 2112/90R/21
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 udržitelnost 

 bezpečnost 

 ekologičnost 

 funkčnost 

 kvalita a komfort 

Základem mobility je posilující význam efektu městské hromadné dopravy a v opatřeních 
vytváří příslušné krátkodobé i dlouhodobé podmínky. Koncepce upravuje a zlepšuje 
obslužnost zdrojů a cílů krátkodobé rekreace. Pozornost je věnována také obměně vozového 
parku. Koncepce prosazuje zamezení automobilové tranzitní dopravy městem. Omezení a 
potlačení individuální automobilové dopravy je doprovázeno opatřeními rozšiřujícími četnost a 
kapacity parkovacích domů a záchytných parkovacích ploch. Koncepce sleduje posílení pěší 
a cyklistické dopravy rozšířením tras a jejich zatraktivnění. Nový dopravní uzel, jenž je 
připravován ve vazbě na vysokorychlostní železniční trať, bude představovat rozsáhlý terminál 
nadměstského významu. 

Vymezení dotčeného území: 

Kraj:  Ústecký  
Obec: Řešené území je vymezeno dosahem sítě městské hromadné dopravy, kterou 

provozuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s., a zasahuje na území 
obcí Ústí nad Labem, Trmice, Chlumec, Přestanov, Ryjice a částečně Dolní 
Zálezly.  

Návrhové období: 

Koncepce je zpracována pro krátkodobý horizont (do roku 2025), střednědobý horizont (vize 
do roku 2030) a výhledový horizont (vize do roku 2040). 

Předkladatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad 
Labem  

IČ: 00081531  

 

Průběh zjišťovacího řízení:  

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 28. 4. 2021 zveřejněním informace o oznámení koncepce 
a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet (dále též jen „informace“), na úřední desce 
Ústeckého kraje. Informace byla rovněž zveřejněna v Informačním systému SEA 
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce), kód koncepce ULK026K, a zaslána 
dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních deskách. Informace o 
oznámení koncepce byla v elektronické podobě zaslána také dotčeným orgánům. Lhůta 20 
dnů pro zaslání vyjádření k oznámení koncepce uplynula dne 19. 5. 2021. 
  

Souhrnné vypořádání připomínek:  

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel ve lhůtě 
vyjádření od 4 subjektů, přičemž vyjádření byla bez zásadních připomínek. Vyjádření jednoho 
subjektu bylo doručeno po uplynutí lhůty. Požadavek na aplikaci procesu SEA nebyl vznesen 
v žádném z doručených vyjádření. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly 
použity jako podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího řízení.  

V uvedené lhůtě krajský úřad obdržel vyjádření následujících subjektů: 

- Ústecký kraj – usnesení Rady Ústeckého kraje č. 010/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021 
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- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem – vyjádření 
ze dne 18. 5. 2021, č. j. ČIŽP/44/2021/3756 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa 
chráněné krajinné oblasti České středohoří – vyjádření ze dne 18. 5. 2021, č. j. 
SR/2203/UL/2020-6 

- České přístavy, a. s. – vyjádření ze dne 19. 5. 2021, č. j. 62/414/21 

Vyjádření obdržená po lhůtě 

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – vyjádření ze 
dne 28. 5. 2021, č. j. KHSUL 54531/2021 
 

Ústecký kraj 
Rada Ústeckého kraje nemá připomínky k oznámení koncepce. 

Závěr: Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru podle 
zákona. 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem (zestručněno) 
- vyjádření z hlediska ochrany lesa – Česká inspekce životního prostředí není dotčeným 

orgánem státní správy z hlediska ochrany lesa v rámci tohoto řízení 
- vyjádření z hlediska nakládání s odpady – neočekává se negativní vliv na ŽP v oblasti 

odpadového hospodářství 
- vyjádření z hlediska ochrany ovzduší – není předpokládán negativní vliv koncepce na 

kvalitu ovzduší 
- vyjádření z hlediska ochrany vod – Česká inspekce životního prostředí nemá 

k oznámení koncepce připomínky 
- vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny – Česká inspekce životního prostředí 

nemá k oznámení koncepce připomínky 

Závěr: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, nepožaduje 
provést posouzení koncepce podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa 
chráněné krajinné oblasti České středohoří (zestručněno) 
Při uplatňování koncepce je třeba důsledně zohledňovat limity území dané existencí 
chráněných území včetně lokalit soustavy Natura 2000, významných krajinných prvků a prvků 
ÚSES a dále minimalizovat zábory ve volné krajině a omezit nebo vyloučit fragmentaci území. 
Agentura dále upozornila, že specifický cíl 4.1.4 Podpora realizace vysokorychlostní trati 
(jmenovitě opatření H19) není v souladu se stávajícím koridorem VRT-ZR1 vymezeným 
v platných ZÚR Ústeckého kraje, který neprochází přes město Ústí nad Labem. Podpora 
změny vedení VRT a podpora alternativních tras zasahuje do CHKO České středohoří i do 
evropsky významné lokality Porta Bohemica. Agentura doporučuje znění cíle 4.1.4 a H19 
vhodně přeformulovat. Konkrétní záměry s očekáváným vlivem na životní prostředí vztažené 
k předkládané koncepci je nezbytné před vlastní realizací samostatně posuzovat. 

Závěr: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa 
chráněné krajinné oblasti České středohoří, nepožaduje provést posouzení koncepce podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

České přístavy, a.s. (zestručněno) 
České přístavy, a.s., považují za důležité, aby v souvislosti s plánovaným rozvojem veřejného 
přístavu Ústí nad Labem byla koncepce doplněna o podporu rozvíjení podmínek pro 
kombinovanou dopravu, která je speciální dopravou s využitím celosvětově typizovaných 
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kontejnerů. Dále České přístavy, a.s., upozorňují na nezahrnutí pozemku p. č. 107 k. ú. Krásné 
Březno do plochy brownfieldu v Matiční ulici, tzv. pavlačové domy, který je ve vlastnictví 
společnosti České přístavy, a.s. 

Vypořádání: Po projednání s předkladatelem koncepce bude zváženo doplnění návrhu 
koncepce o podporu rozvíjení podmínek pro kombinovanou dopravu. Z tohoto požadavku 
nevyplývá nutnost posouzení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní záměry týkající se případného 
rozšiřování veřejného přístavu Ústí nad Labem je nutné řešit v projektové fázi v souladu se 
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
S oznámením koncepce souhlasí a nepožaduje posoudit koncepci dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Poznámka: Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru 
podle zákona. Vyjádření bylo obdrženo po uplynutí zákonem stanovené 20denní lhůty, 
stanovené ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce příslušného kraje, která 
byla do 19. 5. 2021. V souladu s ust. § 6 odst. 8 zákona k vyjádřením zaslaným po uvedené 
lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.  

 
Závěr:  

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedl 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dle kritérií uvedených 
v příloze č. 8 k zákonu zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s 
následujícím závěrem:  

„Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“ nebude mít významný vliv na životní 
prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
 
Odůvodnění: 
Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem (dále jen PUMM Ústí nad Labem) je 
koncepcí naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Proto 
bylo dle ustanovení § 10d odst. 1 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, 
zda předložená koncepce může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzována 
podle tohoto zákona. 

K závěru, že koncepci není nutné posuzovat dle zákona, dospěl příslušný úřad po zohlednění 
kritérií pro zjišťovací řízení dle přílohy č. 8 zákona: 
 
1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na: 

a) účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů  

Koncepce je zpracována v jedné variantě. Z hlediska cílů koncepce je toto řešení dostačující. 

b) míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich 
umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní 
zdroje 

Koncepce je koncepční dokument stanovující rámec pro celou řadu investičních i 
neinvestičních záměrů z jednotlivých oblastí činností realizovaných statutárním městem, 
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případně dalšími subjekty. Většina opatření je administrativního, organizačního či 
marketingového charakteru bez významnějšího územního průmětu. Pouze některá opatření 
mají konkrétnější územní průmět (např. bezbariérové úpravy, modernizace a rozvoj pěší, 
cyklistické infrastruktury a infrastruktury pro VHD, zvyšování atraktivity veřejného prostoru, 
rozšiřování zelených ploch a podpora výsadby zeleně). Umístění těchto záměrů bude vycházet 
ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a územně plánovacích dokumentací, a to buď v 
souladu s platnou ÚPD nebo jejích změn. 

c) míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce 

Předkládaná koncepce zohledňuje strategické dokumenty na regionální i národní úrovni a má 
vazby i na další koncepce, analýzy či akční plány. Dle charakteru koncepce není předpoklad 
negativního ovlivnění jiných koncepcí. 

d) význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví, 
zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje 

V návrhové části jsou pro jednotlivé segmenty dopravy a pro celý dopravní systém navržena 
opatření, která naplňují strategické a specifické cíle. Opatření přispějí ke zlepšení životního 
prostředí ve městě a ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti pro všechny druhy dopravy. 
Významná část plánu rozvoje městské mobility se věnuje podpoře udržitelných způsobů 
dopravy, u kterých je předpoklad převážně pozitivního vlivu na životní prostředí a zdraví 
obyvatel. Navržena jsou opatření pro minimalizaci negativních vlivů především individuální 
automobilové dopravy ve městě na úkor podpory nemotorové a veřejné dopravy. 

e) vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálně-ekonomických 
aspektů) 

Předpokládané vlivy koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou ve 
statutárním městě Ústí nad Labem a jeho širším okolí celkově pozitivní. V obecné rovině je 
cílem koncepce aplikace environmentálně příznivých dopravních opatření spočívajících ve 
využití udržitelných způsobů dopravy, zvýšení dopravní a sociální bezpečnosti, snížení 
negativních vlivů dopravy na obyvatele a životní prostředí, zlepšení dostupnosti a atraktivity 
veřejné, cyklistické a pěší dopravy pro všechny skupiny obyvatel, zajištění ekonomické a 
energetické udržitelnosti dopravy a zavedení principů mobility managementu ve prospěch 
udržitelných způsobů dopravy. 

f) problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci 

Orgány ochrany přírody ve svých stanoviscích dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, u koncepce vyloučili významný vliv na příznivý 
stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 
Z důvodu rozsáhlých záplavových území na území města je nutné dokončení 
protipovodňových opatření kolem Labe a Bíliny s cílem ochránit majetek města, jeho obyvatele 
a dopravní infrastrukturu. Území města je zatíženo značnou intenzitou tranzitní dopravy a s tím 
spojeným nadměrným hlukem v centrální části města a v blízkosti hlavních silničních tahů 
(silnice I. třídy a dálnice D8). 

g) význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů 
Evropského společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví (např. plány a 
programy v oblasti odpadového hospodářství nebo ochrany vod) 

Koncepce není v rozporu se závazky, které pro ČR vyplývají z právních předpisů Evropského 
společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví. Koncepce tedy 
nepředstavuje významné dopady na oblast uplatňování evropského práva životního prostředí.  
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2. Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika 
dotčeného území, zejména s ohledem na: 

a) pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu 

Vzhledem k charakteru koncepce a jeho cílů lze konstatovat, že koncepce nebude mít 
významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 

b) kumulativní a synergickou povahu vlivu 

Vzhledem k charakteru koncepce nejsou kumulativní a synergické vlivy předpokládány. 

c) přeshraniční povahu vlivu 

S ohledem na účel a cíle koncepce nejsou předpokládány žádné přeshraniční vlivy. 

d) rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce (např. při 
přírodních katastrofách, haváriích) 

Při uplatňování koncepce nejsou předpokládána rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví 
v souvislosti s přírodními katastrofami či haváriemi. 

e) závažnost a rozsah vlivu (velikost území a počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně 
zasažen) 

Významné negativní vlivy koncepce se nepředpokládají. Konkrétní dopady realizace projektů, 
tj. samotné výstavby záměrů, které mohou přímo ovlivňovat obyvatele dotčených částí, budou 
dle potřeby vyhodnoceny v rámci posuzování vlivu projektu na životní prostředí (tzv. proces 
EIA). 

f) důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na: 

i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví 

S ohledem na obsah a charakter koncepce se nepředpokládají potenciální negativní 
vlivy na  životního prostředí, včetně lokalit soustavy Natura 2000, u nichž příslušné 
orgány ochrany přírody svými stanovisky dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny vyloučily významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost EVL nebo 
PO, ani na kulturní dědictví. 

ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace 

V souvislosti s uplatňování koncepce nejsou očekávány potenciální negativní vlivy na 
obyvatelstvo. 

iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot 

Realizací koncepce nebude docházet k překračování norem kvality životního prostředí 
nebo mezních hodnot tak, jak jsou nastaveny v právních předpisech na ochranu 
životního prostředí. 

iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání 

Negativní vlivy na půdu lze předpokládat u záměrů investičního charakteru, kde dojde 
k záborům půdy. Vyhodnocení vlivů jednotlivých záměrů na půdu a horninové prostředí 
a návrh konkrétních kompenzačních opatření bude předmětem následných fází 
projektové přípravy. 

v. dopady změny klimatu 

Není předpokládáno negativní ovlivnění klimatu. 
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g) dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo 
mezinárodní úrovni 

Koncepce není v rozporu se závazky, které pro ČR vyplývají z právních předpisů Evropského 
společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví. Koncepce tedy 
nepředstavuje významné dopady na oblast uplatňování evropského práva životního prostředí. 

 

3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí 
zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti: 

Přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na 
odlišné úrovni v téže oblasti je shledán jako minimální. Kumulativní a synergické vlivy nad 
rámec hodnocené koncepce se nepředpokládají. 

Lze uzavřít, že na základě oznámení koncepce, doručených vyjádření v rámci zjišťovacího 
řízení s výše uvedenými kritérii přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, 
dospěl příslušný úřad k závěru, že se jedná o koncepci, u které není předpoklad významných 
vlivů na životní prostředí, jež by odůvodňovaly nutnost posouzení dle tohoto zákona. 

V případě následné realizace záměrů bude odpovídající ochrana jednotlivých složek životního 
prostředí a veřejného zdraví zajištěna v příslušných správních řízeních (územní řízení, 
stavební řízení), případně v procesech EIA. 

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 
nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních 
předpisů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Tomáš Burian 
pověřen vedením odboru životního prostředí a zemědělství 
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Odpověď k č. j. 
 

Č. j./Sp. zn./Typ 
MD-1099/2021-430/5 
MD/1099/2021/430 
       

Vyřizuje/Útvar/Telefon 
Mgr. Michal Ulrich, 430 
+420 2251 31010 
 

Datum 
Praha 
17.08.2021 

Vážený pane primátore, 

reaguji tímto na Váš dopis ze dne 16. června (bez č. j.), kterým jste požádal o schválení 

Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem (SUMP Ústí n. L.). Tento dokument byl 

projednán Komisí pro posuzování dokumentů městské mobility (KPDMM) na jejím jednání 

konaném 6. srpna s kladným výsledkem. Zmiňovaný dokument tedy lze použít pro strategické 

podložení projektů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů 

(Operačního programu Doprava a Integrovaného regionálního operačního programu). I přes 

kladný výrok konstatovala KPDMM, že dokument obsahuje některé nedostatky, které bude potřeba 

odstranit při příští aktualizaci SUMP (viz zápis z jednání KPDMM, který je k dispozici na 

www.opd.cz). V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na mé kolegy – předsedu 

KPDMM Ing. Luďka Sosnu, PhD. (ludek.sosna@mdcr.cz, 225131247) nebo tajemníka KPDMM 

Mgr. Michala Ulricha (michal.ulrich@mdcr.cz, 225131010). 

 

S pozdravem, 

 

Ing. Lenka Hlubučková 
náměstkyně ministra 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
 
Vážený pan 
PhDr. Ing. Petr Nedvědický 
Primátor 
Statutární město Ústí nad Labem 
Velká Hradební 2336/8 
401 00 Ústí nad Labem 

NAM_Dopis_náměstka_vnější_se_záhlavím_Dopis_Ústí_n_L._posouzení_SUMP_MD_1099_2021_430_5_2021_8_17.pdf k usnesení č. 2112/90R/21



 

Zápis z jednání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

ze dne 6. 8. 2021 

 

Přítomni (bez titulů): Luděk Sosna, Michal Ulrich, Michal Kokeš, Vít Sedmidubský, Martin 
Janda, Roman Čampula, Jana Šestáková 

Omluveni: Josef Kocourek, Miloš Čermák 

 

1. Jednání zahájil předseda Komise pro posuzování dokumentů městské mobility (dále 
jen KPDMM) Ing. Luděk Sosna, Ph.D. 

2. Tajemník KPDMM poděkoval všem členům KPDMM za spolupráci při projednání 
SUMF Liberce i SUMP Kladna a informoval, že oficiální dopisy na primátory Liberce 
a Kladna se závěry tohoto jednání byly z úrovně náměstkyně ministra podepsány 30. 
4. 2021. 

3. KPDMM projednala SUMP – Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem 
(SUMP Ústí n. L.). Tento dokument byl Ministerstvu dopravy ČR oficiálně doručen 
dopisem primátora statutárního města Ústí nad Labem ze dne 16. 6. 2021 (bez č. j.). 
Veškeré podklady dostali všichni členové KPDMM v dostatečném předstihu. Ing. 
Roman Čampula informoval přítomné členy KPDMM, že se podílel na zpracování 
SUMP Ústí n. L. za CDV a avizoval, že pokud by došlo na hlasování, tak se v tomto 
bodě zdrží. 

4. Po odborné rozpravě KPDMM konstatovala soulad SUMP Ústí n. L. se stanovenými 
požadavky, konkrétně: 
Vymezení území – adekvátní, KPDMM upozorňuje, že verifikace SUMP Ústí n. L. 
žádným způsobem nepředjímá další postup v investičních akcích státu v řešeném 
území jako je zvažované obnovení provozu na trati č. 132 (Děčín-západ – Telnice – 
(Oldřichov u Duchcova) 
Partnerský přístup – uplatněn dostatečně 
Dopravní model – vyhovující  
Soulad s nadřazenými dokumenty města, případně kraje a státu – zajištěn 
dostatečně, v budoucnosti bude nicméně potřeba provázat SUMP s plánem dopravní 
obslužnosti, jehož zpracování je vyžadováno zákonem 
Analýza hlavních oblastí z hlediska dopravy včetně širších souvislostí – provedena 
vyhovujícím způsobem, avšak s následujícími doporučeními na doplnění: 
a)  KPDMM považuje za vhodné uvést v dokumentu alespoň základní informace o 

stávajících úrovních znečištění ovzduší vzhledem k platným imisním limitům 
v dotčené lokalitě, spolu s rozlišením podílů jednotlivých skupin zdrojů na emisích 
relevantních znečišťujících látek (příp. i imisích).  Stávající dokument obsahuje 
pouze informace o dynamické skladbě vozového parku (v %), přičemž chybí jasné 
závěry ukazujících na vazbu se strategickými a specifickými cíli  dokumentu 
(potřebu komplexního přístupu doplňuje KPDMM odkazem na metodiku CDV);  
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b) KPDMM upozorňuje na skutečnost, že u průzkumu dopravního chování nebyla 
dodržena Metodika aktivitně-cestovního průzkumu (CDV, 2014). Pro výběr 
domácností metodika požaduje použití pravděpodobnostního náhodného výběru 
z důvodu garance obecné reprezentativnosti. V posuzovaném případě byl použit 
kvótní výběr s kvótami, které z dopravního hlediska nereprezentují populaci města 
Ústí n. L. Při zpracování strategických dopravních dokumentů u významných měst 
typu Ústí n. L. by měl být kladen větší důraz na práci s daty, ze kterých vycházejí 
další analýzy. Provedený průzkum dopravního chování nelze považovat za zcela 
vhodný pro zpracování SUMP; 

c) provádění průzkumu s využitím internetových dotazníků se rovněž jeví jako 
problematické z důvodu nezahrnutí skupin obyvatelstva bez přístupu k internetu 
(např. významná část seniorů), tento přístup je však částečně odůvodnitelný 
probíhající pandemickou situací Covid-19 

Identifikace hlavních cílů a stanovení scénářů – adekvátní 
Identifikace finančního rámce – vyhovující, vedle uvedených dotačních titulů, které 
je možné považovat za zaběhlé, by bylo vhodné vzít v úvahu rovněž příležitosti, které 
nabízejí dotační tituly nové (zejména JTF, částečně i Modernizační fond). 
SUMP ve stávající podobě lze považovat za verifikovaný ze strany KPDMM, nicméně 
při budoucí aktualizaci dokumentu bude nezbytné vzít v úvahu výše uvedené 
připomínky. 

5. KPDMM pověřila tajemníka, aby v souladu se statutem připravil návrh dopisu 
náměstkyně ministra dopravy na primátora Ústí n. L. 

6. Ing. Vít Sedmidubský informoval členy KPDMM o přípravě nové metodiky pro 
tvorbu SUMP v ČR. Dále byl projednán další předpokládaný vývoj prací na SUMP 
Kladno. 

7. Tajemník KPDMM a Mgr. Martin Janda podali stručnou informaci o aktuálním vývoji 
vyjednávání Operačního programu Doprava 2021-2027 a Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021-2027 s důrazem na priority, v rámci kterých jsou 
podporovány projekty měst v oblasti udržitelné mobility.  

8. Další jednání KPDMM bude svoláno podle potřeby. 
9. Předseda KPDMM poděkoval všem přítomným za účast a zakončil jednání. 

 

 

Zapsal: Mgr. Michal Ulrich, tajemník Komise pro posuzování dokumentů městské mobility 

 



 
 
  
 
 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Ing. Lucie Čermáková, referentka krizového a 
havarijního plánování MmÚ 

 a 

 Ing. Linda Kaňková, referentka krizového a havarijního 
plánování MmÚ 

bankovní spojení:  Raiffeisen bank 

číslo účtu:     5017001555/5500 

  (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. STRABAG Rail a.s.  

zastoupená/ý:    Zdeněk Pavel, prokurista 

    Martin Kománek, prokurista    

se sídlem:   Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO:    254 29 949     

DIČ:    CZ254 29 949  
bankovní spojení:  Raiffeisen bank   

číslo účtu:    1121101929/5500 

Pověřená osoba k jednání: Zdeněk Pavel, ředitel oblasti, Tel: 602 655 598  

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 
stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen 

„Dodatek“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

 

 

 

Dodatek č. 2 k SOD Vaňov_final.pdf k usnesení č. 2123/90R/21



I. Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany dne 20. 04. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML 1024962, jejíž 

předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Vaňov – 
Opěrná zeď – oprava kotev“ (dále jen „veřejná zakázka“), přičemž tato smlouva byla 
následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 20. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“). 
 
 

II. Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku č. 2 je 

a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě 

Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a 

b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba 

vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a 

c) sjednání změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, jehož cenový 

nárůst se od původní hodnoty závazku zvýšil o 15,83 % 

d) Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené 

smlouvy o dílo: 

 
Smlouva se mění tak, že čl. IV. (Místo a čas plnění díla) odst. 2 nově zní takto: 
 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla na základě písemné výzvy 
Objednatele k zahájení plnění (předání staveniště zhotoviteli). Zhotovitel se zavazuje, 
že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 31. 5. 2022. 

 

Smlouva se dále mění tak, že  čl. V. (Cena a platební podmínky) odst. 1 nově zní takto: 

 
1. Cena díla je stanovena ve výši  10.256.970,41 Kč bez DPH 
 DPH (21%)     2.153.963,79 Kč 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.410.934,20 Kč s DPH Kč s DPH 
 (slovy dvanáctmilionůčtyřistadesettisícdevětsettřicetčtyřikorun20haléřů českých). 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny 
v platnosti a účinnosti. 

2. Tento Dodatek byl schválen usnesením rady města č………………. dne  
…………………… 

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a 
jedno vyhotovení zhotovitel. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. 



5. Přílohy a nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří příloha č. 1 vyjádření autorského dozoru 
a příloha č. 2 soupis a ocenění víceprací. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude 
splněna ze strany Objednatele. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne    V………………………..  dne …………………… 

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

 

……………………………………….           ……………………………………………. 

     PhDr. Ing. Petr Nedvědický   Zdeněk Pavel / Martin Kománek 

                 Primátor                                                          prokurista / prokurista 
Statutárního města Ústí nad Labem                                 STRABAG Rail a.s. 
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Smlouva o dílo 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Ing. Lucie Čermáková, referentka krizového a 
havarijního plánování MmÚ 

 a 

 Ing. Linda Kaňková, referentka krizového a havarijního 
plánování MmÚ 

bankovní spojení:  Raiffeisen bank 

číslo účtu:     5017001555/5500 

  (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. . STRABAG Rail a.s.  

zastoupená/ý:    Zdeněk Pavel, prokurista 

   Martin Kománek, prokurista   

se sídlem:   Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČO:     254 29 949    

DIČ:    CZ25429949    

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s.   

číslo účtu:    1121101929/5500 

Pověřená osoba k jednání:  Zdeněk Pavel, ředitel oblasti, Tel: 602 655 598 

    

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v 
souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

 

 

Příloha č.3 - Návrh smlouvy o dílo final.pdf k usnesení č. 2123/90R/21



 

I. Preambule 

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení 
pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – 
oprava kotev“. 

 

Objednatel tímto upozorňuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění je 
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, název projektu: Ústí nad Labem – Vaňov – opěrná zeď – oprava kotev, 
registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_143/0012524. (nutné vycházet z obecných 
a specifických pravidel pro příjemce a žadatele). 

 

II. Účel smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.  

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech 
z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance 
je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně. 

 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování a 
provádění díla spočívajícího v náhradě stávajícího kotvení opěrné zdi a opravě 
porušených skořepin konstrukce opěrné zdi. Zároveň je předmětem osázení měření 
kotevních sil dynamometry (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“). 

2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související 
s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této smlouvě, v zadávací a projektové 
dokumentaci, a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo 
spočívající v činnostech blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako příloha č. 3. 

4. Závazným podkladem pro zhotovení předmětu plnění je projektová dokumentace pro 
provedení stavby zpracovaná společností AZ Consult spol. s.r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí 
nad Labem pod názvem „Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev“ z 9/2019, 
č. zakázky 19/307, která je součástí zadávací dokumentace k předmětné zakázce. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace, v 
souladu s vydanými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení, 
správců sítí a těmito zadávacími podmínkami. Zároveň musí být realizace stavby 
provedena v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 
plně v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, 



technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, 
postupy a služby zcela vyhovují účelu předmětu veřejné zakázky. 

6. Objednatel požaduje, aby stavební práce co nejméně omezily vlastníky sousedních 
pozemků. 

7. Zhotovitel je dále povinen při realizaci Díla dodržet všechny projektové parametry a 
používat materiály 1. jakosti ve vyšším standardu. 

8. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.  

9. Provedením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.  

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením, a předáním Díla v 
místě plnění Objednatele. 

11. Autorský dozor při provádění Díla provádí na základě objednávky „Objednávka_Autorský 
dozor_Ústí nad Labem, Vaňov_Opěrná zeď_Oprava kotev“, číslo smlouvy: Z1012100010, 
ID smlouvy: 14477435, společnost AZ Consult, spol. s r.o. autorizovaným inženýrem. 
Objednávka upravující autorský dozor je dostupná v registru smluv na adrese: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15540931?backlink=gvk3f. 

12. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné 
prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by 
neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze 
cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových 
materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska 
pro provedení díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s 
provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie). 

13. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

IV. Místo a čas plnění díla 

1. Místem plnění této Smlouvy je p.p.č. 96/2, 96/3, 97, 127/1, 127/2, 129, 131, 138, 923/1, 
923/5, 923/6 v k.ú. Vaňov. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla na základě písemné výzvy 
Objednatele k zahájení plnění (předání staveniště zhotoviteli). Zhotovitel se zavazuje, že 
kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 31. 10. 2021. 

3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu stanoveným v odst. 2  
tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. 

4. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, 
plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho 
provedením. 

5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních 
stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení 
veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s 
výslovným souhlasem objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

6. Při předání a převzetí díla bude na základě kontroly provedené objednatelem ověřeno, 
zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany 



zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených 
prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě. 

 

 

V. Cena a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena ve výši  8.855.066,41 Kč bez DPH 

DPH (21%)       1.859.563,95 Kč  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     10.714.630,36 Kč s DPH Kč s DPH  

 (slovy desetmilionůsedmsetčtnácttisícšestsettřicetkorun36haléřů českých). 

2. Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady spojené s provedením díla (zejména: doprava, ekologická likvidace odpadu, 
apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná 
odměna. 

3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem a doručených na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně 
bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí 
vystavených faktur bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, 
kterými bylo dílo provedeno. 

4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o 
předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této 
částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele 
potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků. 

5. Fakturace bude provedena měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací. Po 
dokončení kompletního díla bude poslední faktura vystavena jako konečná faktura 
společně s předáním staveniště Objednateli a předávacím protokolem. 

6. Zhotovitel se zavazuje do textu faktury uvést větu v rámci publicity projektu: „Fakturujeme 
vám v rámci projektu – Ústí nad Labem – Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev, registrační 
číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_143/0012524, spolufinancovaného Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.“ 

7. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel 
oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli 
k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené dílo v takovémto případě počíná 
běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li 
Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že 
k faktuře Objednatel nemá výhrady. 

8. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

9. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

10. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, 
zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu 
na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a 
účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě.  

11. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH 
a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda 
vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo 



vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování 
druhé smluvní straně. 

12. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o 
jeho úhradě příslušnému správci daně. 

 

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné dílo. Zhotovitel odpovídá za 
dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, 
které se budou fyzicky podílet na provedení díla, zejména pak za dodržení obecně 
závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené dílo je Zhotovitel 
povinen výše uvedené osoby proškolit. 

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a 
dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními 
kompetentních orgánů státní správy. 

4. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen znát a vědět o všech technických 
specifikacích, majících vztah k předmětné zakázce a zabezpečit při provádění prací a 
dodávek jejich dodržení.  

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní 
dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává 
objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je 
povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.  

7. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech 
technických: Ing. Lucie Čermáková a Ing. Linda Kaňková, referentky krizového a 
havarijního plánování kanceláře primátora Magistrátu města Ústí nad Labem. Osobou 
oprávněnou k provádění kontrol ve věcech autorského dozoru za společnost AZ Consult, 
spol. s r.o. je: Ing. Martin Komín. 

8. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší 
obě smluvní strany. 

9. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na díle dle této Smlouvy 
dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této 
smlouvy. 

10. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 5 tohoto článku budou zaznamenány do 
stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění. 

11. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro 
provedení díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k 
poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku. 



12. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. 
V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen 
nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti 
pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.  

13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na 
rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na díle, pokud neodpovídají 
obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně 
důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na díle, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče. 

 

 

VII. Součinnost a komunikace smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich 
závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost 
nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání 
řádnému  provedení díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v 
průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována 
dostatečně předem. 

4. Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění 
povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout 
poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. VI. odst. 7 této smlouvy, 
společnosti AZ Consult, spol. s r.o., která zajišťuje autorský dozor. 

6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle čl. XI této Smlouvy. 

7. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být 
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to 
vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI této Smlouvy. V případě, že taková písemnost 
může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany 
zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé 
smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných 
právních předpisů. 

 

 

VIII. Náhrada škody a prodlení 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 
sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce 
bylo porušení povinností Zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní 
strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených 
platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě. Škodou se rozumí i 



nemajetková újma, pokud byla způsobena jako následek porušení smluvních či 
zákonných povinností. 

2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 
a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a 
bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany. 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
Objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 13 této Smlouvy.  

 

 

IX. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo 

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně 
veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené dílo činí 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a 
převzetí. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných 
objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení 
příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. 



9. Objednatel v době trvání záruky uzná mimozáruční servis, který zahrnuje výměnu prvků 
běžného opotřebení, tzn. prvků, jejichž životnost je kratší než záruční lhůta stanovená ve 
smlouvě o dílo a to např. zářiče, těsnění, žárovky apod. 

10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle této smlouvy. 

11. Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této 
Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí díla. Tím však není dotčeno 
právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je 
objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí díla. 

12. Vlastníkem díla se stává objednatel poté, co se stane zhotovené dílo součástí stavby a 
dílo je objednateli předáno zhotovitelem dle článku IV. odst. 3. a 6. této Smlouvy. 
Nebezpečí škody při provádění díla nese zhotovitel a to doby řádného předání díla 
objednateli. 

13. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na místo plnění včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

 

 

X. Sankce 

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení Prací ke zhotovení díla 
stanovený v čl. IV odst. 2 této smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení, za 
každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně 
odsouhlaseno Objednatelem. 

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení díla stanovený v této 
smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny 
díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení 
nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatelem. 

3. Pokud objednatel nesplní své povinnosti vymezené v této smlouvě, zejména ve článcích 
VI. a VII. Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč bez DPH za každé 
porušení těchto smluvních povinností. Pokutu lze ukládat opakovaně, pokud se zhotovitel 
porušení vymezených smluvních povinností dopustí též opakovaně, maximálně však do 
výše 20.000,- Kč bez DPH. 

4. V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
zvlášť a v plné výši. 

6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní 
pokuty. 

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy. 

 

 

XI. Oprávněné osoby 

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této 
smlouvy a v čl. VI odst. 7 této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní 



stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si 
může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné 
pravomoci jako oprávněná osoba. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných 
zastupovat smluvní strany. 

 

 

XII. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

2. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění 
díla;  

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu 
delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení 
Objednatele o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či 
platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů 
státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou 
dodržovat. 

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 
Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; 

c) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 

d) poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 12 této Smlouvy, přičemž toto 
porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s 
placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší 
než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele o takovém prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni 
ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 



 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Ústí 
nad Labem usnesením č. 1707/73R/21 ze dne 30. 3. 2021. 

2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými 
a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

3. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný 
význam, jako je jim připisován jejími přílohami. 

4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich 
výklad obecná interpretační pravidla. 

5. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou 
smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.  

6. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení 
novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a 
bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se 
smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava 
vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, 
účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující 
normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky 
na navýšení Ceny za provedení díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude 
objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. 
I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení 
jakékoli položky ceny za provedení díla.  

7. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se 
zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní 
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 
daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných 
písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, 
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně 
před zneužitím a zveřejněním. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných 
smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení této smlouvy. 

11. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, 
kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny 
v registru smluv.  



12. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 

13. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů 

 Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele (Krycí list nabídky) 

 Příloha č. 3 – Výkaz výměr 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne    V Ústí nad Labem dne …………………… 

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

 

……………………………………….           ……………………………………………. 

     PhDr. Ing. Petr Nedvědický             Zdeněk Pavel / Martin Kománek 

                 Primátor                                                         prokurista / prokurista 
Statutárního města Ústí nad Labem                                 STRABAG Rail a.s. 
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Odkaz na 
profil 
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https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1266.html 

 
  



 
 
Příloha č. 1 – seznam poddodavatelů 
 
1) 
Název:   STRABAG a.s. 
Sídlo:  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 
Právní forma:  akciová společnost 
Identifikační číslo:  60838744 
Rozsah plnění Smlouvy: zemní a geologické práce 
         výkon pozice autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby 
 
2) 
Název:   (doplní zhotovitel)  
Sídlo:  (doplní zhotovitel) 
Právní forma:  (doplní zhotovitel) 
Identifikační číslo:  (doplní zhotovitel) 
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní zhotovitel) 
 
 



 
 
  
 
 

 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Ing. Lucie Čermáková, referentka krizového a 
havarijního plánování MmÚ 

 a 

 Ing. Linda Kaňková, referentka krizového a havarijního 
plánování MmÚ 

bankovní spojení:  Raiffeisen bank 

číslo účtu:     5017001555/5500 

  (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. STRABAG Rail a.s.  

zastoupená/ý:    Zdeněk Pavel, prokurista 

    Martin Kománek, prokurista    

se sídlem:   Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO:    254 29 949     

DIČ:    CZ254 29 949  
bankovní spojení:  Raiffeisen bank   

číslo účtu:    1121101929/5500 

Pověřená osoba k jednání: Zdeněk Pavel, ředitel oblasti, Tel: 602 655 598  

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen 

„Dodatek“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

 

Dodatek č. 1 k SOD Vaňov.pdf k usnesení č. 2123/90R/21



I. Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany dne 20. 04. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML 1024962, (dále jen 

„Smlouva“), jejíž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad 
Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev“ (dále jen „veřejná zakázka“). 
 
 

II. Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku není dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatná změna, která by umožnila 

účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím 

řízení, nebo by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch 

vybraného dodavatele, ani nevede k rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

2. Předmětem tohoto Dodatku je upřesnění povinností týkající se součinnosti zhotovitele a 

poddodavatele, dodavatele a dalších osob, které budou provádět činnosti na staveništi 

s koordinátorem BOZP na plnění podlimitní veřejné zakázky. 

3. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené 

smlouvy o dílo: 

 
Smlouva se v čl. III. doplňuje: 

14. Koordinátora BOZP při provádění Díla provádí na základě objednávky 
„Objednávka_Koordinátor BOZP vč. zpracování plánu BOZP k projektu: Ústí nad 
Labem, Vaňov – Opěrná zeď – Oprava kotev“, číslo objednávky: Z1012100048, 
společnost V A R I A s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb.  

15. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů, a stanovený Plán BOZP dle jeho aktualizací. 

 
 
Smlouva se dále mění tak, že čl. VI. odst. 7 nově zní takto: 
 

7. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve 
věcech technických: Ing. Lucie Čermáková a Ing. Linda Kaňková, referentky krizového 
a havarijního plánování kanceláře primátora Magistrátu města Ústí nad Labem. 
Osobou oprávněnou k provádění kontrol ve věcech autorského dozoru za společnost 
AZ Consult, spol. s r.o. je: Ing. Martin David a ve věcech BOZP je za společnost  
V A R I A s.r.o. Filip Bartoška. 

 
Smlouva se dále mění tak, že  čl. VII. odst. 5 nově zní takto: 
 

5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. VI. odst. 7 této 
smlouvy, společnosti AZ Consult, spol. s r.o., která zajišťuje autorský dozor, a 
s oprávněnou osobou společností V A R I A s.r.o., která zajišťuje BOZP. Zhotovitel je 
povinen zajistit k součinnosti s autorským dozorem i koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele, dodavatele či další osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

 
Smlouva se dále doplňuje o čl. XII. Poddodavatelé. Čl. XII. a XIII. budou na základě tohoto 
článku přečíslovány na čl. XIII. a XIV.   
 



1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, 
tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí 
být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. 

3. Objednatel může kdykoli uložit zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, 
který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti objednatele nebudou 
změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

4. Objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla 
jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli, která dle objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je 
nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná 
opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou 
jinou, schválenou objednatelem. 

5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v Článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým 
zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím 
však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané 
v souvislosti s  provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti 
vykonával sám. 

6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti 
Objednatele podle Článku VII. této Smlouvy budou Objednateli předávány 
prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, 
bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny 
v platnosti a účinnosti. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a 
jedno vyhotovení zhotovitel. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne    V………………………..  dne …………………… 

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

……………………………………….           ……………………………………………. 

     PhDr. Ing. Petr Nedvědický   Zdeněk Pavel / Martin Kománek 

                 Primátor                                                          prokurista / prokurista 
Statutárního města Ústí nad Labem                                 STRABAG Rail a.s. 
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Příloha č. 1 – seznam poddodavatelů 
 
1) 
Název:    STRABAG a.s. 
Sídlo:     Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 
Právní forma:   akciová společnost 
Identifikační číslo:   60838744 
Rozsah plnění Smlouvy:  zemní a geologické práce 

výkon pozice autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby 
 

2) 
Název:    AZ SANACE a.s. 
Sídlo:     Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem 
Právní forma:   akciová společnost 
Identifikační číslo:   250 33 514 
Rozsah plnění Smlouvy:  zabezpečovací práce, kotvení, monitoring 
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Smlouva o budoucí smlouvě kupní a podmínkách participace na 
provozu výstražného systému města Ústí nad Labem 

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

 
 
Statutární město Ústí nad Labem 
se sídlem: Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 
IČ:  00081531 
DIČ:  CZ00081531 
číslo účtu: 3783930207/0100 
na straně jedné jako budoucí prodávající (dále jen „Město Ústí nad Labem“) 
 
a 
 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost 
se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 40032 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 
47 
zastoupena: Ing. Pavlem Jirouškem, předsedou představenstva a Ing. Danielem Tamchynou, 

MBA, členem představenstva 
IČ:  00011789 
DIČ:  CZ00011789 
na straně druhé jako budoucí kupující (dále jen „Spolchemie“) 
 
(Město Ústí nad Labem a Spolchemie dále samostatně také jako „Smluvní strana“ a společně 
jako „Smluvní strany“) 
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto 
 
 

smlouvu o budoucí smlouvě kupní a podmínkách participace 
na provozu výstražného systému města Ústí nad Labem 

podle ust. § 1746 odst. 2 a ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) 
 
 

I. 
Úvod 

 
1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 24.2.2020 uzavřely mezi sebou smlouvu 

označenou jako „Smlouva o společném postupu a spolupráci“ (dále jen „Smlouva o 
spolupráci“), jejímž předmětem je úprava společného postupu Smluvních stran při 

Sml. budoucí o kupní smlouvě - VISO - Spolchemie_07092021_finál.pdf k usnesení č. 2124/90R/21
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realizaci projektu „Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“ 
(dále jen „Projekt“ nebo „Výstražný systém Města Ústí nad Labem“). 

 
2. Smluvní strany činí nesporným, že v rámci Smlouvy o spolupráci se dohodly i na 

budoucím úplatném převodu vlastnického práva k části hotového a provozuschopného 
díla vzniklého v rámci Výstražného systému Města Ústí nad Labem, jehož specifikace je 
uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Výstražný systém 
Spolchemie“), a to po uplynutí doby tzv. udržitelnosti Projektu. 

 
II. 

Předmět Smlouvy 
 
1. Město Ústí nad Labem a Spolchemie se zavazují uzavřít v budoucnu a za podmínek 

uvedených v této Smlouvě kupní smlouvu, jejíž závazný návrh je přílohou č. 2 této 
Smlouvy, na základě které bude převedeno vlastnické právo k Dílu, včetně veškerého 
příslušenství a související dokumentace, z Města Ústí nad Labem na Spolchemii (dále jen 
„Kupní smlouva“). 
 

2. Spolchemie se zavazuje, že Dílo bude po dobu jeho životnosti sloužit po převodu 
vlastnického práva na základě Kupní smlouvy ke stejnému účelu, ke kterému bylo Dílo 
zhotoveno.   

 
3. Kupní smlouva bude uzavřena na Výzvu Spolchemie, jejíž přílohou a součástí bude návrh 

konkrétního znění Kupní smlouvy v souladu s přílohou č. 2 této Smlouvy (dále jen 
„Výzva“). 
 

4. Výzvu je oprávněna Spolchemie učinit nejdříve v den následující po dni, v němž uplyne 
doba tzv. udržitelnosti Projektu, nejpozději však do jednoho kalendářního roku od 
uvedeného dne, jinak není Město Ústí nad Labem povinno Kupní smlouvu uzavřít. Město 
Ústí nad Labem se zavazuje pravidelně informovat Spolchemii o dni, ve kterém uplyne 
udržitelnost Projektu. 
 

5. Město Ústí nad Labem se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu nejpozději do 30 kalendářních 
dnů poté, co obdrží od Spolchemie Výzvu. Výzva včetně Kupní smlouvy bude zaslána 
Městu Ústí nad Labem datovou schránkou. Smluvní strany se zavazují poskytnout si 
maximální součinnost za účelem uzavření Kupní smlouvy. 

 

6. Město Ústí nad Labem se zavazuje, že v den uplynutí udržitelnosti Projektu, jakož i v den 
převodu vlastnického práva k Dílu z Města Ústí nad Labem na Spolchemii, nebude mít 
Dílo jakékoliv právní ani faktické vady a nebude zatíženo jakýmikoliv zástavními nebo 
jinými právy třetích osob. 

  



3 
 

III. 
Kupní cena Výstražného systému Spolchemie 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že Spolchemie zaplatí na základě Kupní smlouvy Magistrátu 

Města Ústí nad Labem za převod vlastnického práva k Výstražnému systému Spolchemie 
kupní cenu ve výši odpovídající ceně za dodávku a instalaci Výstražného systému 
Spolchemie, kterou dle smlouvy uzavřené mezi Městem Ústí nad Labem a dodavatelem 
vybraným v rámci výběrového řízení Projektu zaplatilo Město Ústí nad Labem dodavateli 
za dodávku a instalaci Výstražného systému Spolchemie, tedy částku ve výši 1.487.022,- 
Kč (slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát sedm tisíc dvacet dva korun českých) včetně 
DPH (dále jen „Kupní cena“). Smluvní strany se dohodly, že změna sazby DPH ani jiné 
skutečnosti, k nimž dojde po uzavření Smlouvy, nemají vliv na výši Kupní ceny. 

 
2. Kupní cena bude Spolchemií zaplacena před uzavřením Kupní smlouvy formou zálohy 

v souladu s částí IV. Smlouvy. 
 
3. Záloha na Kupní cenu zaplacená v souladu s částí IV. Smlouvy bude v plné výši započtena 

na Kupní cenu. Kupní cena a započtení zálohy na ni budou Městem Ústí nad Labem 
vyúčtovány konečnou fakturou s náležitostmi účetního dokladu podle zák. č. 563/2001 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; faktura bude vystavena do 15 dnů ode 
dne nabytí účinnosti převodu vlastnického práva k Výstražnému systému Spolchemie dle 
Kupní smlouvy. 

 
IV. 

Záloha na kupní cenu 
 
1. Spolchemie uhradí Městu Ústí nad Labem zálohu ve výši 100% Kupní ceny bankovním 

převodem na jeho účet uvedený v záhlaví Smlouvy (dále jen „Záloha“). 
 
2. Spolchemie je povinna uhradit Zálohu do 30 kalendářních dnů ode dne, v němž bude 

Projekt řádně dokončen a zároveň dojde k protokolárnímu převzetí Výstražného 
systému Spolchemie Městem Ústí nad Labem od dodavatele. Město Ústí nad Labem se 
zavazuje písemně informovat Spolchemii o dokončení Projektu a převzetí Výstražného 
systému Spolchemie Městem Ústí nad Labem do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 
k převzetí došlo 
 

3. Město Ústí nad Labem vyúčtuje Zálohu fakturou s náležitostmi daňového dokladu podle 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura-
daňový doklad musí být vystavena do 15 dnů od připsání Zálohy na peněžní účet Města 
Ústí nad Labem. Daň z přidané hodnoty z přijaté Zálohy je Město Ústí nad Labem 
povinno odvést v kalendářním měsíci, v němž uvedenou zálohu přijalo. 

 

4. V případě, že (i) Město Ústí nad Labem nebude informovat Spolchemii o dni, ve kterém 
uplyne tzv. udržitelnost Projektu a Spolchemie z tohoto důvodu neučiní Výzvu k uzavření 
Kupní Smlouvy ani do jednoho kalendářního roku od uplynutí doby tzv. udržitelnosti 
Projektu a nebo (ii) Město Ústí nad Labem neuzavře se Spolchemií Kupní smlouvy ani do 
30 kalendářních dní od obdržení Výzvy ze strany Spolchemie, zavazuje se Město Ústí nad 
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Labem poskytnutou Zálohu vrátit Spolchemii do 15 dnů poté, co k tomu bude Spolchemií 
vyzváno. 

 
V. 

Podmínky a rozsah participace Spolchemie na provozu Výstražného systému Spolchemie 
jako součásti Výstražného systému Města Ústí nad Labem a základní principy provozování 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících základních principech provozování 
Výstražného systém Spolchemie, který je součástí Výstražného systému Města Ústí nad 
Labem: 

a) Provozovatelem a správcem Výstražného systému Spolchemie bude po celou dobu 
jeho životnosti/provozování Město Ústí nad Labem, které bude zajišťovat údržbu a 
jakékoliv úpravy Výstražného systému Spolchemie; 

b) Do uplynutí doby udržitelnosti Projektu, respektive do doby převodu vlastnického 
práva k Výstražnému systému Spolchemie na Spolchemii je Město Ústí nad Labem 
povinno provádět na Výstražném systému Spolchemie údržbu minimálně v rozsahu 
specifikovaném v příloze č. 3 této Smlouvy (Rozsah servisních činností); 

c) Do uplynutí doby udržitelnosti Projektu, respektive do doby převodu vlastnického 
práva k Výstražnému systému Spolchemie na Spolchemii bude Spolchemie hradit 
náklady související s provozem Výstražného systému Spolchemie pouze v rozsahu 
uvedeném v tabulce č. 1 přílohy č. 3 této Smlouvy a to do maximální výše 324.320,- 
Kč bez DPH; 

d) V případě, že do doby uplynutí udržitelnosti Projektu bude potřeba vynaložit na 
provoz (opravy, poruchy, modernizace apod.) Výstražného systému Spolchemie 
náklady převyšující částku 324.320,- Kč bez DPH, budou tyto náklady hrazeny 
Městem Ústí nad Labem; 

e) Po převodu vlastnického práva k Výstražnému systému Spolchemie na Spolchemii 
bude Spolchemie hradit náklady související s provozem Výstražného systému 
Spolchemie, přičemž předpokládaná výše nákladů spojených s provozem 
Výstražného systému Spolchemie je uvedena v tabulce č. 2 přílohy č. 3 této Smlouvy; 

f) Případné servisní zásahy specifikované v příloze č. 3 této Smlouvy (Rozsah servisních 
činností) nebo jakékoliv jiné úpravy/zásahy do Výstražného systému Spolchemie, ke 
kterým bude docházet po uplynutí doby udržitelnosti Projektu, bude Spolchemie 
objednávat u Města Ústí nad Labem na základě samostatných objednávek (smluv), 
případně bude mezi Městem Ústí nad Labem a Spolchemií uzavřená rámcová servisní 
smlouva, na základě které bude Město Ústí nad Labem provádět údržbu Výstražného 
systému Spolchemie. 

 

2. Město Ústí nad Labem vystaví nejpozději k 31.12. každého roku, ve kterém potrvá doba 
udržitelnosti Projektu, fakturu, na základě které Spolchemie proplatí Městu Ústí nad 
Labem, v souladu s čl. V odst. 1. písm. c) této Smlouvy, náklady spojené s provozem 
Výstražného systému Spolchemie až do celkové maximální výše 324.320,- Kč bez DPH za 
dobu udržitelnosti Projektu. Přílohou každé takto vystavené faktury budou kopie faktur 
subdodavatelů města Ústí nad Labem a případně jiné Spolchemií požadované doklady 
(výkazy práce, dodací listy apod.) prokazující provedení servisních a jiných činností na 
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Výstražném systému Spolchemie v hodnotě uvedené na faktuře vystavené Městem Ústí 
nad Labem. 
 

3. Smluvní strany uvádějí, že rozložení nákladů na údržbu výstražného systému Spolchemie 
uvedené v tabulkách č. 1 a 2 přílohy č. 3 této Smlouvy v jednotlivých letech je 
předpokládané (především u položek s periodou větší/delší než 1 rok), přičemž dle 
skutečného potřeby (stavu Výstražného systému Spolchemie) se mohou náklady na 
údržbu Výstražného systému Spolchemie v jednotlivých letech lišit. 
 

4. K nákladům za provoz hrazených Spolchemií dle tohoto článku Smlouvy bude v souladu 
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

 
5. Smluvní strany se zavazují, že spolu budou v dobré víře jednat o uzavření rámcové 

servisní smlouvy, na základě které by Město Ústí nad Labem, za obvyklých podmínek 
v návaznosti na smlouvy se svými subdodavateli, provádělo údržbu Výstražného 
systému Spolchemie po uplynutí doby udržitelnosti Projektu. 

 
 

VII. 
Ukončení Smlouvy 

1. Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 
 

2. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 
 

3. Prodávající je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 
prodávajícímu: 

a) bude-li soudem na majetek Kupujícího prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Kupující do likvidace. 
 

4. Smluvní strany si sjednávají, že vedle případů, kdy je Smluvní strana oprávněna od 
Smlouvy odstoupit podle zákona, je každá ze Smluvních stran oprávněna od této 
Smlouvy odstoupit v případě, že některé prohlášení druhé Smluvní strany učiněné v této 
Smlouvě bylo ke dni uzavření této Smlouvy nepravdivé. Smluvní strana, která poskytla 
nepravdivé prohlášení nebo porušila sjednaný závazek, se zavazuje vypořádat na své 
náklady a bezodkladně všechny dluhy a následky vzniklé v této souvislosti, které 
vzniknou druhé Smluvní straně, a nahradit druhé Smluvní straně veškerou vzniklou 
škodu. 
 

5. Smluvní strany sjednávají, že v případě oprávněného odstoupení od této Smlouvy se 
Smlouva od počátku ruší. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou s tím, že úkon 
o odstoupení musí být druhé Smluvní straně řádně doručen. 
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VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Není-li v této Smlouvě sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran 

Občanským zákoníkem. 
 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, se stejnou platností originálu, z nichž 
každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

4. Doplňovat a měnit Smlouvu lze pouze na základě písemných dodatků vzestupně 
číslovaných a podepsaných smluvními stranami; pro nabytí účinnosti dodatků platí 
ustanovení odst. 3 shodně. 

 

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným 
nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních 
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů 
po doručení výzvy druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné 
ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo 
obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu. 
 

6. Město Ústí nad Labem tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou 
města Ústí nad Labem usnesením č. ………. ze dne ……… 

 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Výstražný systém Spolchemie – specifikace (VÝSTRAŽNÍKY PRO AKCI 
VAROVNÉHO SYSTÉMU OBYVATELSTVA PRO MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM) 

Příloha č. 2: Kupní smlouva 

Příloha č. 3: Rozsah participace Spolchemie na provozu Výstražného systému Města 
Ústí nad Labem 
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8. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tuto Smlouvu před jejím 
podpisem přečetly, a že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod 
hrozbou násilí, na důkaz čehož k ní připojují svoje podpisy. 

 
 
V Ústí nad Labem dne ______________  V Ústí nad Labem dne ______________ 
 
 
 
 
Město Ústí nad Labem:    Spolchemie: 
 
 
 
 
 
------------------------------------    ------------------------------------ 
PhDr. Ing. Petr Nedvědický    Ing. Pavel Jiroušek 
primátor       předseda představenstva 
 
 
 
 
 
       ------------------------------------ 
       Ing. Daniel Tamchyna, MBA 
       člen představenstva 
 



Příloha č.1  

Specifikace díla v rámci projektu VISO: 

 

  

Příloha1_SOSB.pdf k usnesení č. 2124/90R/21



VÝSTRAŽNÍKY PRO AKCI VAROVNÉHO SYSTÉMU OBYVATELSTVA PRO MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

  

Výstražníky budou složeny ze signalizačního zařízení ve formě dvou LED výstražných světel, které budou 

připojeny do řídicí skříně celého výstražníku. Řídící skříň venkovního provedení s IP min. 55 bude bezdrátově 

komunikovat se systémem VIS. Modul VIS v řídící skříni bude vybaven anténou a bude řízený z hlavního 

ovládacího pracoviště nebo vzdálených klientů. Dodávané výstražníky budou napájeny ze stávajícího el. přívodu. 

Po příchodu signálu z dispečinku do obousměrného radiokomunikačního modulu, uvede deska řídicího modulu 

v činnost modul zesilovače a vyhlásí verbální informaci v okolí výstražníku prostřednictvím 15W tlakového 

reproduktoru. Zároveň deska řídicí elektroniky uvede v činnost výstražná LED světla přes silové spínací relé. 

Výsledkem činnosti spínacího relé bude střídavé blikání LED světel. Každý výstražník bude doplněn statickou 

tabulí, informující motoristy, co dělat v případě aktivace výstražného zařízení.   

Řídící jednotka výstražníku obsahuje:  

•        Modul RDST  

•        Desku řídicí elektroniky  

•        Modul zesilovače 2x40W  

•        Dvě silová relé pro spínání LED světel  

•        Svorkovnici pro připojení komponentů  

•        Dveřní tamper  

•        Anténní konektor pro připojení externí antény  

•        Pojistku  

•        Akumulátor  

  

Požadované funkcionality:  

• Optický signalizátor červené barvy – hlavy LED RED. Zobrazovací hlavy musí být schválené k silničnímu 

provozu.  

• Ovládání výstražníku musí být kompatibilní se systémem VIS   

• Výstražníky musí umožňovat jak optickou signalizaci, tak varovný tón a hlasový prostup pomocí 15W 

tlakového reproduktoru.  

• Výstražníky musí umožňovat zpětnou diagnostiku.  

• Jako zpětnou diagnostiku musí ovládací aplikace umožňovat:  

⁻ zobrazení funkčního stavu 

⁻ pokles napětí akumulátoru pod stanovený limit  

⁻ otevření dveří skříně 

⁻ zobrazení aktivace LED signalizace  

• Výstražníky musí být možné z ovládací aplikace varovného systému VIS spouštět selektivně tj. jednotlivě 

nebo skupinově.  

• Kontrola stavu výstražníků musí být spustitelná skupinově nebo jednotlivě.  

• Ovládání a zobrazování výstražníku musí být součásti jedné SW aplikace pro ovládání varovného systému.  

• Komunikace mezi výstražníky a ovládacím pracovištěm musí být pomocí rádiové sítě VIS.  

• Za optickou signalizaci se považuje přerušované blikání dvou optických LED hlav. 

 

 

 



 

Situační plán rozmístění výstražníků 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

VoiceGuard DS Bezdrátový 
obousměrný hlásič VOG DS-
404 

 

Katalogový list 

 

 

 



Bezdrátový obousměrný hlásič VoiceGuard DS 

Katalogový list VOG DS-404 

 

 

Určení 

Bezdrátový obousměrný hlásič VOG DS-404 je výstupním 
koncovým prvkem systému VoiceGuard Digital Sound. S 
připojenými reproduktory slouží k šíření akustických zpráv, 
přijatých z řídící ústředny; případně jako komunikační jednotka 
pro připojení vnějších čidel s proudovým výstupem 4–20 mA pro 
monitoring hladin, koncentrace chemických látek apod. a jejich 
přenos ve formě binární nebo analogové na řídící dispečink. 
 

Varovný a informační systém VoiceGuard Digital Sound je 
představitelem nové generace plně digitálního bezdrátového 
rozhlasu. Umožňuje vytvářet bezpečný systém varování a 
informování pro malé obce, střední a velká města. Je možnost 
jeho napojení na celostátní jednotný systém varování a 
vyrozumění. 

Popis zařízení a činnosti 

Zařízení je ovládáno z centrálního odbavovacího pracoviště 
pomocí radiového signálu v pásmu 70 MHz. Pro radiový přenos 
jsou určeny kmitočty podle individuálního oprávnění ČTÚ. Použitý 
VOG DS-RF blok umožňuje softwarové přeladění v pásmu 66-84 
MHz a má špičkový výstupní RF výkon 0,5 – 5 W s možností 
nastavení. Nastavení základních parametrů zařízení se provádí 
elektronicky pomocí sériového rozhraní RS 232 a obslužného 
servisního programu. 

Zařízení je plně digitální, používá moderní selektivní přijímací a vysílací prvky s digitálním kódováním v 16 
stavové QAM modulaci. Tato digitální komunikace je použita pro přenos řídících povelů, audia i 
diagnostických dat. 

Přijatý signál je z vnější antény přiveden do přijímače, jehož součástí je procesorová jednotka, která vyhodnotí 
adresu zařízení, dekóduje signál obsahující data, provede aktivaci modulu zesilovače a otevření vlastního 
audio kanálu do reproduktorů a tím umožní reprodukci žádaného signálu vyslaného z řídící ústředny; 
případně provede aktivaci jednotky měření pro přenos dat. Aktivaci zařízení je provedena vlastním 
chráněným protokolem, provede ji datový paket nezabezpečený o rychlosti 26,5kb/s nebo zabezpečený v 
poměru 0,52-0,75 v rychlostech 16,22-22,07kb/s. Datový paket je v digitálním signálu kódovaný v 16 stavové 
QAM modulaci zajišťující vysokou odolnost zařízení proti zneužití a rušení. 

Podmínkou pro vydání povelu pro aktivaci zesilovače je aktivační paket s digitální adresou koncového zařízení, 
který je vždy vysílán před zvukovou zprávou. Po ukončení relace je automaticky odvysílán ukončovací paket 
pro uzavření všech aktivovaných přijímačů. 

Zařízení umožňuje obousměrnou komunikaci, což znamená, že je schopno vyslat informaci o svém stavu na 
základě dotazu z řídícího pracoviště. Také dovoluje poslat alarmovou zprávu na základě sepnutí svých 
binárních vstupů (otevření krytu hlásiče, překročení 1.SPA atp.). 
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Bezdrátový obousměrný hlásič VoiceGuard DS 

Katalogový list VOG DS-404 

 

 

 

Standardně je osazen jeden binární vstup s opto oddělením, jako option je možné doplnit až 4 vstupy a 
jeden výstup. 

Bezdrátový obousměrný hlásič VOG DS-404 je vybaven zesilovači 2 × 40 W s možností napojení až 6 ks 
tlakových reproduktorů 15 W/8Ω. 
Výstupní napětí pro dva kanály je nastavitelné HW pomocí elektronického potenciometru v rozsahu 0–255 
– nastavení je totožné pro oba kanály. Hlasitost výstupu bezdrátového hlásiče lze také měnit pomocí 
aplikace VoiceGuard, a to odděleně pro jednotlivé kanály. 

 

Zařízení je možné dálkově diagnostikovat na základě dotazu z řídícího pracoviště. Zjistit takto lze aktuální 
hodnotu napájecího napětí baterie, kapacitu baterie, stav binárních vstupů (otevření krytu hlásiče, stav 
hladinových čidel, atp.) přítomnost napájecího napětí 230V, napětí při zátěžovém testu baterie, stav aktivace 
/ deaktivace koncového stupně zesilovače, informaci, zda jednotka byla aktivována (proběhlo hlášení), 
funkční stav bezdrátového hlásiče, hodnotu RSSI. Výsledek se zobrazí v uživatelské aplikaci VoiceGuard. 
Díky použité paketové komunikaci je diagnostická informace získána v čase do 1 s. 

 

Pro zajištění provozu i při nepřítomnosti napájecího napětí je sestava hlásiče doplněná záložním 
akumulátorem. Zálohování je min. 72 hod s odbavením relací podle požadavků na koncové prvky JSVV HZS 
ČR. Modul nabíjecího zdroje zajišťuje inteligentní teplotně kompenzovaný nabíjecí proces akumulátoru při 
přítomnosti síťového napětí (v době provozu nočního osvětlení). Ve dne bez přítomnosti síťového napětí je 
napájení zajištěno akumulátorem. Nabíjecí modul obsahuje i režim automatického odepnutí baterie při 
poklesu napětí baterie pod hodnotu 10,8V, pro ochranu baterie před poškozením hlubokým vybitím. 
 

Pokud je přítomno napájecí napětí, funkce bezdrátového hlásiče není omezena ani v případě vadné nebo 
vybité baterie. 
 

Akumulátor je dobit na 80 % své kapacity za dobu kratší než 24 hodin. 
 

Transformátor napájí nabíjecí zdroj bezpečným napětím. 

Umožňuje nastavení minimálně 4 adres (individuální, dvou skupinových a jedné generální) 

Hlásič je uložen v UV odolné sklolaminátové skříni spolu se záložním napájením. Skříň je opatřena větracími 
otvory kompenzujícími kondenzaci vody uvnitř zařízení. Skříň je vybavena senzorem pro signalizaci 
neoprávněného otevření dveří, tato informace je automaticky odeslána na řídící pracoviště a zobrazena v 
aplikaci VoiceGuard. Pomocí průchodek jsou vytaženy kabely napájení a reproduktorů. Prutová anténa je v 
základu montovaná na horní stěnu skříně. Pro příjem i vysílání v pásmu 70 MHz je třeba připojit pouze jednu 
společnou anténu. V případě nutnosti posílení radiového signálu je možné použít anténu směrovou 
umístěnou na výložnících na stožáru, sloupu VO či NN. 

 

Fotografie výrobku 
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Bezdrátový obousměrný hlásič VoiceGuard DS 

Katalogový list VOG DS-404 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje

 

Napájecí napětí (síť) 

Doba provozu ze zálohového zdroje 

 

Nabíjení baterie 

 

Test kapacity baterie 

Snímání napájecího napětí  
Ochrana proti přepólování 

Ochrana proti přepětí (baterie) 

Pracovní kmitočet 

Výstupní RF výkon 

Dosah obousměrné jednotky 

Způsob modulace 
 

Přenosová rychlost 

Anténa 

Konfigurace jednotek 

Výstupní výkon - audio 

Generální digitální adresa 

Počet nastavitelných adres přijímače 

Snímání RSSI 
 

 

230V / 50Hz 

min. 72 hod s odbavením relací podle požadavků 

na koncové prvky JSVV ČR 

ANO, teplotně kompenzované 13.8V 

@ 25°C (-20mV/°C) 

ANO (1A do zátěže po 30s) 

ANO  
Dioda 

Pojistka 5A 

66 - 84MHz 

špičkový 0,5,- 5W 

3 – 10 km podle terénu 

16QAM (vícestavové amplitudové a fázové 

klíčování) 

16,2 – 26 kb/s 

prutová (jedna pro příjem i vysílání) 

MASTER / SLAVE 

2 x 40W (zátěž 2Ω) 

255 

6 (z toho 5 skupinových), mimo gen. adresu 255 

ANO 
 

 

COLSYS s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, Czech Republic 
Telephone: +420 312 278 111, e-mail: kladno@colsys.cz 

Company Registration No. 14799634, Tax Identification No. CZ14799634, Incorporated in the Companies 
Register with the Municipal Court in Prague, Section C, Inset No. 902  

www.colsys.cz 
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Reproduktor HS-34, HS-43 

 

Katalogový list 
 
 

 

 

 

 

 

  

 



Reproduktor HS-34, HS-43   
Katalogový list 

 
 
 
 
 
 
 

Popis zařízení 
 

Tlakový reproduktor pro vnitřní a venkovní použití. Provedení z ABS materiálů pro zajištění dlouhé životnosti. 

Kovový držák k upevnění. Při napojení na bezdrátový obousměrný hlásič VOG DS-404 umožňuje šíření 

akustických zpráv, přijatých z řídící ústředny systému VoiceGuard. 
 
 
 

 

Reproduktor HS-34 
 

 

Barva: bílá 

Materiál: ABS plast 
Impedance: 8 Ω 

Výkon: 15 W 

Akustický tlak: 105 dB 

Šířka pásma: 300 - 10 000 Hz 

Rozměry: 222 x 159 x 240 mm 
 
 
 
 

 

Reproduktor HS-43 
 

 

Barva: bílá 

Materiál: ABS plast 
Impedance: 8 Ω 

Výkon: 30 W 

Akustický tlak: 105 dB 

Šířka pásma: 250 – 8 000 Hz 

Rozměry: 285 x 204 x 285mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLSYS s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, Czech Republic  
Telephone: +420 312 278 111, Fax: +420 312 247 982, e-mail: kladno@colsys.cz 
Company Registration No. 14799634, Tax Identification No. CZ14799634, Incorporated in the Companies 
Register with the Municipal Court in Prague, Section C, Inset No. 902  
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Schéma stávajících výstražníků 
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KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČO: 000 81 531, DIČ: CZ00081531, zastoupeno [BUDE DOPLNĚNO] 

(dále jen „Prodávající“) 

a 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Revoluční 1930/869, 400 32 

Ústí nad Labem, IČO: 000 11 789, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47, zastoupená [BUDE DOPLNĚNO] 

(dále jen „Kupující“) 

(Prodávající a Kupující dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně též „Smluvní strana“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto 

 

 

Kupní smlouvu 

(dále jen „Smlouva“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Smluvní strany spolu dne 24. 2. 2020 uzavřely smlouvu o společném postupu a spolupráci, jejímž 

předmětem je úprava společného postupu Smluvních stran při realizaci projektu „Zpracování 

digitálního povodňového plánu pro město Ústí nad Labem a území ORP Ústí nad Labem a 

vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Ústí nad 

Labem“ (dále jen „Projekt“ a „Smlouva o spolupráci“); 

 

(B) Smluvní strany se v rámci Smlouvy o spolupráci dohodly i na budoucím úplatném převodu 

vlastnického práva k hotovému a provozuschopnému části díla vzniklému v rámci Projektu, jehož 

specifikace je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy, a za tímto účelem spolu dne [BUDE 

DOPLNĚNO] uzavřely smlouvu o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem je závazek 

Smluvních stran uzavřít v budoucnu a za podmínek v ní uvedených kupní smlouvu, na základě 

které bude převedeno vlastnické právo k části díla vzniklému v rámci Projektu z Prodávajícího 

na Kupujícího (dále jen „Smlouva o smlouvě budoucí“); 

 

(C) Smluvní strany mají zájem v souladu a na základě Smlouvy o spolupráci a Smlouvy o smlouvě 

budoucí uzavřít tuto Smlouvu a převést vlastnické právo k části díla vzniklému v rámci Projektu 

z Prodávajícího na Kupujícího; 

 

dohodly se Smluvní strany na následujícím:  

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětné části varovného informačního 

systému, jehož přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Předmět 

koupě“). 

Příloha 2 Město UnL_Spolek_kupní smlouva výstražníky_26062021.pdf k usnesení č. 2124/90R/21
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1.2 Prodávající se touto Smlouvou zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Předmět koupě, včetně všech 

součástí a příslušenství spolu s dokumentací dle § 125 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 

zákona, v platném znění a aktuálně platných technických norem souvisejících s Předmětem 

koupě, a umožní mu k Předmětu koupě nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že 

Předmět koupě převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu kupní cenu v souladu s podmínkami 

této Smlouvy. 

1.3 Kupující se zavazuje, že Předmět koupě bude po dobu jeho životnosti sloužit po převodu 

vlastnického práva na Kupujícího ke stejnému účelu, ke kterému bylo Dílo zhotoveno.  

2. KUPNÍ CENA 

2.1 Touto Smlouvou Prodávající prodává Předmět koupě dle čl. I. odst. 1.1 se všemi součástmi 

a příslušenstvím Kupujícímu a Kupující jej přijímá do svého vlastnictví za dohodnutou kupní 

cenu ve výši [BUDE DOPLNĚNO] Kč (slovy: [BUDE DOPLNĚNO]) včetně DPH v zákonné 

výši, (dále jen „Kupní cena“). Kupní cena byla stanovena dohodou Smluvních stran v souladu 

s čl. III.1. Smlouvy o smlouvě budoucí. 

2.2 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že před uzavřením této Smlouvy uhradil Kupující 

Prodávajícímu zálohu ve výši odpovídající 100 % Kupní ceny, přičemž tato záloha bude 

v plném rozsahu započtena na úhradu Kupní ceny dle této Smlouvy. 

2.3 Kupní cena a započtení zálohy na Kupní cenu budou prodávajícím vyúčtovány fakturou 

s náležitostmi účetního dokladu podle zák. č. 563/2001 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Tato faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti převodu vlastnického 

práva k Předmětu koupě. 

3. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO 

3.1 Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě nemá žádné faktické ani právní vady, které by bránily 

volnému nakládání s Předmětem koupě či jinak omezovaly vlastnické právo Kupujícího, 

zejména že na Předmětu koupě nevázne žádné zástavní právo, nájemní právo, věcné břemeno 

nebo jakékoliv jiné právo třetí osoby.  

4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA K PŘEDMĚTU KOUPĚ KUPUJÍCÍM 

4.1 Vlastnické právo k Předmětu koupě dle čl. 1. odst. 1.1 nabývá Kupující dnem účinnosti této 

Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Předmět koupě, včetně všech součástí a příslušenství, 

budou Kupujícímu protokolárně předány při podpisu této Smlouvy. O předání a převzetí 

Předmětu koupě bude pořízen písemný zápis s uvedením stavu, v jakém se Předmět koupě 

nachází. 

4.2 Nebezpečí vzniku škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem jeho předáním 

a převzetím. 

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

5.1 Kupující prohlašuje, že si je vědom právního i faktického stavu Předmětu koupě, že měl 

příležitost stav Předmětu koupě si důkladně prohlédnout a prověřit a že Předmět koupě kupuje 

s dostatečnou znalostí stavu Předmětu koupě. 

5.2  Odpovědnost za vady se řídí dle ustanovení Občanského zákoníku. 
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6. UKONČENÍ SMLOUVY 

6.1 Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek 

stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

6.2 Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 

pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

6.3 Prodávající je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 

prodávajícímu: 

a) bude-li soudem na majetek Kupujícího prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li Kupující do likvidace. 

6.4 Smluvní strany si sjednávají, že vedle případů, kdy je Smluvní strana oprávněna od Smlouvy 

odstoupit podle zákona, je každá ze Smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit v 

případě, že některé prohlášení druhé Smluvní strany učiněné v této Smlouvě bylo ke dni 

uzavření této Smlouvy nepravdivé. Smluvní strana, která poskytla nepravdivé prohlášení nebo 

porušila sjednaný závazek, se zavazuje vypořádat na své náklady a bezodkladně všechny dluhy 

a následky vzniklé v této souvislosti, které vzniknou druhé Smluvní straně, a nahradit druhé 

Smluvní straně veškerou vzniklou škodu. 

7. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ 

7.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo 

neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení 

této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy 

druhé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením 

platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, 

případně uzavřít novou smlouvu. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno něco jiného, nese každá Smluvní strana veškeré 

náklady, které vynaložila a vynaloží v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy. 

8.2 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

8.3 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž jeden stejnopis si ponechá každá 

ze Smluvních stran. 

8.4 Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. 

8.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

8.6 Obě Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní jednání, Smlouva či řízení 

některé Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 
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dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této 

Smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

8.7 Smluvní strany výslovně potvrzují, že podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání 

Smluvních stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních 

podmínek této Smlouvy. 

8.8 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 

této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev 

učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 

této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

8.9 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajících se předmětu plnění této 

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní 

strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 

zvyklostí či praxe. 

8.10 Odpověď Smluvní strany této Smlouvy podle ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření či změnu této Smlouvy, ani když 

podstatně nemění podmínky nabídky. 

8.11 Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Smlouvy Souhlasí, její ustanovení jsou jim jasná 

a na důkaz toho, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich vážné a svobodné vůle a nikoli 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

 

Příloha: č. 1 – Specifikace Předmětu koupě 

 

 

V Ústí nad Labem dne ……………………  V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

Prodávající: 

Statutární město Ústí nad Labem 

 

 

 

 

____________________________  

Jméno:  

Funkce: 

Kupující: 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 

akciová společnost 

 

 

 

_________________________  

Jméno:  

Funkce:  

 

 

 

___________________________ 

Jméno:  

Funkce:  
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Příloha č. 3: 

 

Rozsah participace Spolchemie na provozu Výstražného 
systému Města Ústí nad Labem 

 

Tabulka č. 1: 

Provozní náklady (v Kč) na provoz a udržování Výstražného systému Spolchemie (období 1. až 
6. roku) (do uplynutí doby udržitelnosti Projektu): 

 
perioda 

 
komplet  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Prohlídky 

profylaxe 
celého systému 

1 x za 
rok 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Doporučeno 1 

výměna baterií 
1 x za 5 

let 
20 000 - - - 20 000 - - Doporučeno 2 

provoz systému 
ze strany 
města a MP 

1 x za 
rok 

22 720 22 720 22 720 22 720 22 720 22 720 22 720 Dohoda 

elektrorevize 
1 x za 3 

roky 
24 000 - 24 000 - - 24 000 - Povinné 3 

Součet Kč za rok: 42 720 66 720 42 720 62 720 66 720 42 720   

Předpokládané náklady za 6 let  324 320 Kč  

Pozn.: 

1. doporučení pro zachování záruk a stále funkčního systému 

2. životnost baterií je 4 až 6 let. Životnost baterií se odvíjí od dodržování správného nabíjení a 
provozu 

3. Povinné dle legislativních předpisů u všech elektrozařízeních 

 

Tabulka č. 2: 

Provozní náklady (v Kč) na provoz a udržování Výstražného systému Spolchemie (období 7. až 
12. roku) (Po uplynutí doby udržitelnosti Projektu): 

 
perioda 

 
komplet  

2027 2028 2029 2030 2031 2032 Prohlídky 

profylaxe 
celého systému 

1 x za 
rok 

     24 000    24 000    24 000     24 000     24 000   24 000  24 000  Doporučeno 1 

výměna baterií 
1 x za 5 

let 
     24 000             -               -    24 000       -            -    24 000    Doporučeno 2 

provoz systému 
ze strany 
města a MP 

1 x za 
rok 

     22 720     22 720     22 720     22 720     22 720     22 720     22 720  Dohoda 

elektrorevize 
1 x za 3 

roky 
     28 800             -       28 800             -               -       28 800             -    Povinné 3 

Součet Kč za rok:    46 720     75 520     70 720     46 720     75 520     46 720    

Předpokládané náklady za 6 let (7. – 12. rok)    361 920 Kč  

Pozn.: 

1. doporučení pro zachování záruk a stále funkčního systému 

2. životnost baterií je 4 až 6 let. Životnost baterií se odvíjí od dodržování správného nabíjení a 
provozu 

3. Povinné dle legislativních předpisů u všech elektrozařízeních 
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Rozsah servisních činností: 

 

1. Periodická prohlídka (Profylaxe) 1x za rok: 

Komplexní vizuální a elektrická kontrola s odzkoušením všech provozních režimů k zjištění, 
zda pracuje v souladu se všemi technickými specifikacemi. Jedná se o preventivní úkon, 
který má za úkol zvýšit spolehlivost provozu zařízení, snížit poruchovost a předvídat možné 
poruchy. 

Pravidelná údržba zároveň zvyšuje celkovou životnost zařízení. Z dat získaných během 
prohlídky je vypracován „Výstupní protokol", kde jsou shrnuty výsledky kontrol a naměřené 
údaje.  

Profylaktické prohlídky je doporučeno provádět v intervalu závislém na provozních 
podmínkách, minimálně však jednou ročně. 

Součástí profylaktické prohlídky jsou/budou: Výstražníky 

 

V ceně profylaxe jsou zahrnuty služby: 

- Pohotovostní sklad,  

- Garantovaná reakční doba - nástup k servisnímu zásahu od nahlášení požadavku 
(poruchy):  

 Max. 2 pracovní dny při poruše na infrastruktuře serveru vysílacího pracoviště a 
převaděčích  

 Max. 5 pracovních dní při poruše na koncových prvcích (bezdrátové hlásiče, výstražníky). 

 

2. Elektro revize 

Účelem pravidelné revize elektroinstalace a elektrických zařízení je posouzení stavu 
elektroinstalace a elektrických zařízení během jejich používání, posouzení změny oproti 
předchozí revizi, ověřování stavu elektroinstalace a elektrických zařízení z hlediska 
bezpečnosti, a také proto, aby majitel elektroinstalace a elektrických zařízení měl odborný 
posudek o aktuálním stavu elektrických zařízení, předešlo se možným škodám na 
majetku nebo ohrožení dalším provozem elektrických zařízení. 

Periodické elektro revize se provádí dle period daných technickými normami (v současnosti 
1x za 3 roky). 

 

3. Rozsah servisních prací: 

Zařízení:  

- Bezdrátové hlásiče,  

- Výstražníky 

- Převaděče 

- Vysílací pracoviště 

Pracovní úkony (perioda 1x ročně): 

- Mechanická kontrola stavu, její uchycení k nosné konstrukci, celistvost 

- Kontrola stavu přívodních kabelů, izolace, chráničky a jejich uchycení 

- Provedení zápisu, včetně data a jména pracovníka, který servis provedl 

- Provedení tichého testu 

- Pořízení fotodokumentace 
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SMLOUVA O NÁJMU 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi 

těmito stranami: 
 
Pronajímatel    
Název: Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a 

technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
se sídlem:   Čelakovského 250/5, 400 07 Ústí nad Labem 
zastoupený:   PhDr. Mgr. Vítězslavem Šteflem, Ph.D., ředitelem 
IČO:    18385061 
DIČ:   CZ 18385061  
Č.ú.:  3728830/0300 ČSOB 
(dále jen „pronajímatel“ nebo „smluvní strana“) 

a 
 

Nájemce   
Název:  Statutární město Ústí nad Labem 
se sídlem:   Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
IČO:    00081531 
DIČ:    CZ00081531 
zastoupené:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  
Kontaktní osoba:  Ing. Lucie Čermáková, tel. č. 475271506, e-mail:lucie.cermakova@mag-ul.cz 
      Ing. Linda Kaňková, tel. č. 475271578, e-mail:linda.kankova@mag-ul.cz 
 
(dále jen „nájemce“ nebo „smluvní strana“) 
 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu v souladu s ustanovením 
§ 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „smlouva“) 
 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 
 

I. Účel smlouvy  
 

1. Ústecký kraj je vlastníkem objektu v ulici U Panského dvora 1006/1a, 400 01 Ústí nad Labem, 
která je součástí pozemku parc. č. 1348/15, zapsaného na LV č. 1490 u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro k. ú. Klíše, obec Ústí nad Labem.  
Nájemní smlouva je uzavřena v souladu s podmínkami zřizovací listiny vydané Ústeckým krajem 
v platném znění, kterou byl předmět nájmu svěřen pronajímateli do správy, a na základě které 
je pronajímatel oprávněn jednat za vlastníka. 

2. Účelem této smlouvy je upravit vzájemný vztah vlastníka budovy a pozemku (zastoupený 
správcem jako pronajímatel) a nájemcem, který na částech prostor vymezených v příloze č. 1 
této smlouvy umístěné v objektu, který je specifikován v odst. 1 tohoto článku, umístění a 
provozování zařízení Varovného a informačního systému města Ústí nad Labem v rámci 
projektu Varovného informačního systému obyvatelstva financovaného Fondem soudržnosti 
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „VISO“). 

3. Nájemce bude využívat prostory pouze ke sjednanému účelu uvedenému v tomto článku. 
4. Nájemce přejímá prostory se všemi součástmi a příslušenstvím do nájmu ve stavu způsobilém 

ke smluvenému účelu užívání a prohlašuje, že je mu jeho stav dobře znám. Z tohoto důvodu 
neuplatňuje vůči pronajímateli žádné nároky.  
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II. Předmět smlouvy 
 

1. Pronajímatel přenechává nájemci k  užívání touto smlouvou předmět nájmu, prostory vymezené 
v příloze č. 1 této smlouvy v budově č.p. 1006/1a, která je součástí pozemku parc. č. 1348/15, 
zapsaného na LV č. 1490 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí 
nad Labem pro k. ú. Klíše, obec Ústí nad Labem, za účelem umístění a provozování zařízení 
VISO. 
Detailní vymezení předmětu nájmu je znázorněno v nákresu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

2. O předání předmětu nájmu bude smluvními stranami pořízen písemný protokol, podepsaný 
zástupci smluvních stran. Předání se uskuteční v čase určeném pronajímatelem přímo v objektu 
specifikovaného v čl. 1 této smlouvy. 

3. Zařízení VISO bude instalováno nájemce se souhlasem pronajímatel uvnitř i na objektu 
specifikovaného v čl. 1 této smlouvy. Zařízení VISO, jež bude instalováno je zobrazeno v příloze 
č. 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Instalované zařízení VISO bude pracovat v automatickém režimu bez obsluhy. 
 
 

III. Doba nájmu 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
2. Nájem dle této smlouvy může být nájem ukončen dohodou smluvních stran nebo výpovědí 

smluvních stran, popř. z dalších zákonných důvodů.  
3. Tuto smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí bez udání důvodu. Právo vypovědět tuto 

smlouvu náleží oběma smluvním stranám. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od 
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. 

4. Skončí-li nájem, je nájemce povinen prostory vyklidit a předat pronajímateli ve stavu 
odpovídajícímu sjednanému způsobu užívání, nejpozději k poslednímu dni nájemního vztahu. O 
vrácení předmětu nájmu sepíší smluvní strany předávací protokol. 

5. Pro doručování písemností dle této Smlouvy se sjednává, že Smluvní strany jsou povinny 
veškeré písemnosti odeslat doporučeně na adresu druhé Smluvní strany uvedené v záhlaví této 
Smlouvy nebo elektronicky datovou schránkou nebo tyto písemnosti předat druhé Smluvní 
straně osobně proti podpisu o převzetí. V případě nájemce se jedná o předání na podatelně v 
jeho sídle. Jakékoli oznámení, které má být podle této Smlouvy podáno, se bude považovat za 
doručené jeho převzetím nebo odmítnutím převzetí nebo pátým dnem uložení písemnosti na 
poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dřív. Písemnost se považuje za doručenou 
i v případě, že se již druhá Smluvní strana na adrese uvedené v záhlaví této Smlouvy nezdržuje, 
nebo když změnila sídlo, ale neoznámila druhé Smluvní straně písemně takovou změnu adresy 
pro doručování písemností. Nájemce se může kdykoliv domáhat předčasného vrácení Předmětu 
nájmu v původním stavu písemným oznámením nájemci. 

 
 

IV. Nájemné 
 
1. Po dobu nájmu bude nájemce ročně hradit pronajímateli nájemné za užívání pronajatého ve 

výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). 
2. K nájemnému bude přičteno DPH v zákonné výši. 
3. Nájemné bude účtováno ročně předem na základě daňového dokladu vystaveného nájemcem 

k prvnímu dni prvního měsíce příslušného kalendářního roku (v prvním roce trvání nájmu ke dni 
započetí trvání smluvního vztahu). Tento den je i dnem zdanitelného plnění. 
 
 

V. Práva a povinnosti smluvních stran  
 

A) Pronajímatel se zavazuje: 
1. Nájemci přenechat do dočasného užívání předmětnou prostory dle této smlouvy. 
2. Nájemci umožní instalaci předmětného zařízení VISO dle této smlouvy. 
3. Předat předmět nájmu do užívání nájemci na základě předávacího protokolu.  
4. Zdržet se všech činností, které by bránily nájemci řádně užívat předmět nájmu. 
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5. Udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit k užívání, ke kterému byl pronajat. 
6. Umožnit určeným pracovníkům nájemce přístup k zařízení VISO, v pracovní době od 7:00 do 

15:00 s tím, že bude nájemce požádáno o povolení vstupu na tel. 777 360 109. 
7. Umožnit nájemci připojení na rozvod elektrické energie a kabelové propojení mezi technologií 

a anténami v rozsahu potřebném k provozu zařízení VISO dle této smlouvy. 
 

B) Nájemce se zavazuje: 
1. Využívat prostory dané do nájmu dle této smlouvy, v souladu s jeho stavebně technickým stavem 

a pouze k účelu sjednanému touto smlouvou v rozsahu daném předmětem činností nájemce. 
2. Při instalaci a umístění zařízení VISO budou veškeré práce prováděny tak, aby vše proběhlo v 

souladu se všeobecně závaznými předpisy. 
3. V prostorech daných do nájmu plně dodržovat všechny hygienické, zdravotní, bezpečnostní a 

požární předpisy stanovené obecně závaznými právními předpisy a vyhláškami města.  
4. Plně zodpovídat za škody vzniklé při provádění předmětné činnosti v prostoru daném do nájmu, 

a to bez ohledu na to, zda k nim došlo jeho vlastní činností nebo činností třetích osob. 
5. Provádět na předmětu nájmu veškeré úpravy, změny a zhodnocení jen s předchozím písemným 

souhlasem pronajímatele. 
6. Umožnit pronajímateli nejpozději do 3 dnů od jeho předchozího upozornění přístup do prostor 

daných do nájmu za účelem kontroly, zda je nájemce užívá řádným způsobem ke smluvenému 
účelu. 

7. V době trvání nájmu nepřenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu pronajímatele. 

8. Po skončení nájmu předat protokolárně a fyzicky zpět pronajímateli předmět nájmu ve stavu, 
v jakém jej do nájmu převzal, s přihlédnutím ke schváleným stavebním úpravám, změnám, 
zhodnocení a jeho opotřebení, vzniklému jeho obvyklým užíváním. Případné škody se nájemce 
zavazuje uhradit do třiceti dnů od jejich vyčíslení pronajímatelem 
 
 

VI. Další ustanovení 
 
1. Všechny změny a doplňky k této smlouvě musí být vyhotoveny písemnou formou, v podobě 

pořadově číslovaných dodatků a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
2. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že dávají souhlas ke zpracování osobních dat dle 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, za účelem zajištění 
komplexních služeb poskytovaných pronajímatelem a týkajících se nájemního vztahu. Souhlas 
je udělen jen po dobu účinnosti této smlouvy. 

3. Kontaktními osobami, pověřenými zajišťováním plnění této smlouvy ze strany nájemce byly 
určeny tyto osoby:   

 Ing. Lucie Čermáková, e-mail: lucie.cermakova@mag-ul.cz, tel.: 475 271 506, 

 Ing. Linda Kaňková, e-mail: linda.kankova@mag-ul.cz, tel.: 475 271 578.     
 
 

VII.  Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 

příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, kdy nájemce a pronajímatel obdrží po jednom 

vyhotovení. 
4. Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou. 
5. Tato smlouva byla schválena radou města dne ……….... usnesením č. ……….. 
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Přílohy: 
č. 1 – Schéma umístění zařízení 
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V Ústí nad Labem dne ……………     V Ústí nad Labem dne ………….. 
 
 
Nájemce:       Podnájemce: 
 
 
 
……………………………..     …………………………… 
Střední průmyslová škola stavební a    Statutární město Ústí nad Labem 
Střední odborná škola stavební a technická,   PhDr. Ing. Petr Nedvědický 
Ústí nad Labem, příspěvková organizace,  primátor 
PhDr. Mgr. Vítězslavem Šteflem, Ph.D.        
Ředitel školy      
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Příloha č. 1 
 
 

 
 
 
 


