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Příloha 2 - pasport

Úvod

Základní údaje

Počet světelných míst (ks):
Počet svítidel (ks):
Počet rozvaděčů (ks):
Vypočtený příkon soustavy včetně předřadníků a napájecích zdrojů (kW):

Technický stav svítidel

Podpěrná soustava

Beton
Ocel
Dřevo

Podpěrná soustava veřejného osvětlení v obci je v dobrém stavu. 30 svítidel je osazeno na 29 ocelových
stožárech, 28 svítidel je osazeno na 28 betonových stožárech a 1 svítidlo je umístěno na dřevěném
stožáru. Část podpěrné soustavy je v majetku obce zejména to, kde je vedení prováděno zemí, zbytek je v 

Celkem 58

Vlastník a provozovatel soustavy veřejného osvětlení je podle § 161 odst. 1 stavebního zákona povinen
vést její evidenci. Za základní dokument této evidence se považuje pasport veřejného osvětlení. Pasport
obsahuje mapovou a datovou část, které jsou svým rozsahem dostatečné, aby poskytly informace o
technickém stavu, energetické náročnosti a umístění jednotlivých prvků soustavy.

Údaje uvedené v tomto pasportu byly zjištěny prohlídkou na místě nebo z dokumentů dodaných
provozovatelem soustavy VO.

58
59
5
6,50

Použitá svítidla jsou zastaralého typu a jsou osazena neúčinnými zdroji. Jejich difuzory jsou často
znečištěné a poškozené, což má spolu se znečištěním a korozí reflektorů za následek výrazné snížení
účinnosti (až o 50 %). Z tohoto důvodu nejsou splněny platné normy ČSN EN 13201-1 až 4. Výměnou za
moderní LED osvětlení by došlo ke snížení energetické náročnosti soustavy. Zároveň by správným
návrhem a provedením případné rekonstrukce bylo zajištěno splnění norem o osvětlování veřejných
komunikací.

Počet (ks)Typ stožáru
28
29
1
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Vedení veřejného osvětlení

Technický stav rozvaděčů

5

RVO 1

RVO 2

RVO 3

RVO 4

RVO 5

Rozvaděč RVO4 napájí 7 světelných bodů o celkovém příkonu 0,73 kW. Rozvaděč je umístěn ve plechové
skříni, která je zapuštěna v betonovém podstavci. Je umístěn poblíž světelného bodu č. 4.1, kde napájí
celou cást obce Ptýrov. 

Rozvaděč RVO5 napájí 5 světelných bodů o celkovém příkonu 0,68 kW. Rozvaděč je umístěn ve plechové
skříni, která je zapuštěná v betonovém podstavci. Je umístěn u světelného bodu č. 5.1, kde napájí část
celou část obce Ptýrovec. 

Rozvaděč RVO1 napájí 31 světelných bodů o celkovém příkonu 2,81 kW. Rozvaděč je umístěn v plechové
skříni na betonovém sloupu a je umístěn poblíž světelného bodu č. 1.26a/b, kde napájí celou část obce
Braňka. Rozvaděč je vybaven spínacími stykači, spínacími hodinami,hlavním jističem, pomocným
spínačem a podružnými jističi. Sepnutí světelných bodů je primárně řešeno pomocí spínacích hodin,
avšak je možnost i ručního ovládání. Celý rozvaděč je jištěn třífázovým hlavním jističem s jmenovitým
proudem 25 A s charakteristikou B.  

Rozvaděč RVO2 napájí 12 světelných bodů o celkovém příkonu 1,73 kW. Rozvaděč je umístěn v plechové
skříni na betonovém sloupu a je umístěn u světelného bodu č. 2.1, kde napájí celou část obce
Maníkovice. Rozvaděč je vybaven spínacími stykači, hlavním jističem a podružnými jističi. Sepnutí
světelných bodů je řešeno dle spínacích hodin, ale je možnost i ručního ovládání. Celý rozvaděč je jištěn
třífázovým hlavním jističem s jmenovitým proudem 25 A s charakteristikou B.  

Rozvaděč RVO3 napájí 4 světelné body o celkovém příkonu 0,56 kW. Rozvaděč je umístěn ve plechové
skříni, která je zapuštěna v v betonovém podstavci. Je umístěn u světelného bodu č. 3.1, kde napájí celou
část obce Čihátka. 

Většina rozvodů VO v obci je provedena vzdušným vedením. V obci se nejčastěji vyskytuje vzdušné
vedení typu AES nebo ALFE o různém průměru (4x10 mm2, 4x16 mm2 atd.). Novější výstavby konkrétně v
obci Baňka jsou vedeny v zemi, nejčastěji typem CYKY a AYKY o různém průměru. 

Počet rozvaděčů veřejného osvětlení v obci: 
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Přehled rozvaděčů

Přehled svítidel

Přehled světlených zdrojů

Sodík = vysokotlaká sodíková výbojka
LED = elektroluminiscenční dioda
Zářivka = nízkotlaká rtuťová výbojka

550,680,57RVO 5

10
5

59 585,43 6,50Celkem

Počet (ks)
1
1

Modus

Typ svítidla

Astra

Neznámý LED typ
Neznámý LED typ 2
Rakev
Malaga

2
17
40
59

LED
Sodík
Zářivka

Typ zdroje

Celkem 59

Počet (ks)

Celkem

1
40
1

Opal

4 4
RVO 4 0,61 0,73 7 7

Počet
svítidel

(ks)

Počet
světelných míst

(ks)
RVO 1 2,34
RVO 2 1,44 1,73 12 12

2,81 31 30

RVO 3 0,47 0,56

Rozvaděč
Příkon 

světelných
zdrojů (kW)

Celkový příkon včetně
předřadníků a napájecích zdrojů

(kW) 
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Typy použitých svítidel

Zářivka lineární
E27
20 W

Typ zdroje:
Patice:
Ztráta předřadníku:

Popis: Svítidlo nižší cenové kategorie se dvěma zářivkami (nízkotlakými rtuťovými výbojkami) 36 W.
Korpus svítidla je vyroben z polyesteru plněného skelnými vlákny. Svítidlo má čirý difuzor vyrobený z
polykarbonátu. Uvnitř svítidla je bíle lakovaný ocelový reflektor.

Krytí světelně činné části:
Krytí předřadníkové části:

IP43
IP43

Modus LW 2x36

Slangový výraz:
Výrobce:
Výkon:

Modus
Modus
72 W
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Ztráta předřadníku: 13 W, 15 W

Popis: Svítidlo se objevilo v 70. letech a po drobných modernizacích se osazuje dodnes. Technická úroveň
světelně činné části odpovídá rovněž datu uvedení na trh. Svítidla jsou vybavena neefektivními zdroji 70
W a 125 W. Těleso svítidla je vyrobeno z prepregu. Optický kryt je z PMMA. Reflektor je z chemicky
leštěného nebo eloxovaného hliníkového plechu. Elektro výzbroj s pojistkou 2 A je připevněn v tělese
svítidla. Maximální průřez připojovacích vodičů je 2,5 mm2. Jedná se o anachronický, přežitý koncept
svítidla. Stupeň krytí IP 43/23. 

VTV Sodíková, VTV Rtuťová
Krytí předřadníkové části: IP23
Typ zdroje:
Patice: E27

Ramínko 444 19 XX

Slangový výraz: Rakev
Výrobce: Elektrosvit
Výkon: 150 W
Krytí světelně činné části: IP43
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SGS101 Malaga

Popis: Kvalitní svítidlo se sodíkovou výbojkou. Svítidlo je plně servisovatelné a má možnost
vyměnitelného světelného zdroje. Nejčastěji bývají osazeny vysokotlakou výbojkou 70 W a teplou, až
oranžovou barvou světla. Malaga má kloubový nastavitelný úchyt v úhlu 90 stupňů. 

Krytí světelně činné části: IP65
Krytí předřadníkové části: IP43
Typ zdroje: VTV Sodíková, VTV Rtuťová

Slangový výraz: Malaga
Výrobce: Phillips
Výkon: 100 W

Patice: E27
Ztráta předřadníku: 13 W, 15 W
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Patice: E27
Ztráta předřadníku: 13 W

Kouel Opal

Slangový výraz: Opal
Výrobce: Elektrosvit
Výkon: 100 W
Krytí světelně činné části: IP54
Krytí předřadníkové části: IP43
Typ zdroje: VTV Sodíková
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Ztráta předřadníku: 13 W

Popis: Svítidlo vyráběné českou firmou Elektroprof. Stupeň krytí optické části je IP65 a přístrojové části
IP23. Může být osazeno 70 W, 100 W, 150 W, 250 W sodíkovými nebo halogenidovými výbojkami nebo
250 W rtuťovými výbojkami.

VTV Sodíková, VTV Rtuťová, VTV Halogenidová

Výkon: 150 W
Krytí světelně činné části: IP65
Krytí předřadníkové části: IP23
Typ zdroje:
Patice: E27

Astra

Slangový výraz: Astra
Výrobce: Elektroprof
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