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Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia

SprSprááva verejnva verejnéého osvetlenia ho osvetlenia 

Optimalizácia prevádzky a údržby verejného osvetlenia by mala patriť k nosným programom rozvoja

verejnoprospešných služieb. 

Pri optimalizačných zámeroch je nevyhnutné:

• predovšetkým analyzovať súčasný stav celého súboru zariadení verejného osvetlenia. 

• Posúdiť stav kvality osvetľovacej sústavy z hľadiska súladu s požiadavkami noriem. 

• Určiť stupeň modernizácie osvetľovacích sústav, tým sa rozumie podiel moderných účinných 

svetelných zdrojov a svietidiel v osvetľovacej sústave.

V našich osvetľovacích sústavách verejného osvetlenia nie sú raritou 35 rokov staré zaradenia - svietidlá

osadené neúčinnými svetelnými zdrojmi, s rozbitými krytmi, so skorodovanou reflektorovou sústavou, 

ktorých súčasná svetelná účinnosť je iba zlomkom pôvodnej účinnosti. Prevádzkovanie takejto osvetľovacej

sústavy je vysoko nehospodárne a podstatne zvyšuje náklady na prevádzku a údržbu. 
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ZZáákladnkladnéé povinnosti vlastnpovinnosti vlastnííka a prevka a preváádzkovatedzkovateľľa verejna verejnéého osvetleniaho osvetlenia
Samospráva, ktorej prevádzkovanie verejného osvetlenia vyplýva zo zákonov, sa musí starať o 

to, v akom stave sa nachádza verejné osvetlenie, aká je jeho funkčnosť, ale aj o to, akým

spôsobom sú vynakladané prostriedky na prevádzku VO. Pritom sa musí zaoberať najmä

nasledovnými problémami:

čči i zodpovedajzodpovedajúú parametre VO v parametre VO v mestemeste (obci) (obci) normatnormatíívnymvnym popožžiadavkiadavkáámm

čči i zodpovedajzodpovedajúú parametre VO v parametre VO v mestemeste (obci) projektovaným hodnot(obci) projektovaným hodnotáámm

čči je i je úúdrdržžba ba osvetosvetľľovacejovacej ssúústavystavy VO vykonVO vykonáávanvanáá dôslednedôsledne a a sprspráávnevne

čči i ssúú nnááklady na klady na prevpreváádzkudzku VO VO opropráávnenvnenéé

čči je moi je možžnnéé znzníížžiiťť nnááklady na klady na prevpreváádzkudzku VOVO

čči je moi je možžnnéé zlepzlepššiiťť parametre parametre prevpreváádzkydzky VOVO

čči i ssúú opravy a opravy a rekonrekonšštrukcietrukcie VO plVO pláánovannovanéé

čči i nienie je je potrebnpotrebnéé pristpristúúpipiťť k k rekonrekonšštrukciitrukcii osvetosvetľľovacejovacej ssúústavystavy VOVO

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia
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VlastnVlastníík VO musk VO musíí zabezpezabezpeččiiťť: : 
1. prevádzku verejného osvetlenia

2. odstránenie závad zistených na VO v dopredu určených lehotách. Aj keď ide o všetky poruchy bezpečnostného

charakteru musí prevádzkovateľ verejného osvetlenia odstrániť najmä poruchy týkajúce sa zábrany prístupu k živým 

častiam (napr. chýbajúce kryty na poistkovej časti stožiarov a pod.). Pritom dbá na  ustanovenia platných STN a 

príslušných predpisov.

3. periodické revízie VO podľa platných STN, najmä podľa STN 36 2000-6-61

4. riadnu údržbu verejného osvetlenia spočívajúcu najmä:

v odstraňovaní porúch a závad na sústave verejného osvetlenia

vo výmene svetelných zdrojov (podľa možností kampaňovitej)

v údržbe a čistení svietidiel

v náteroch stožiaroch a údržbe pätíc stožiarov

v nastavovaní senzorov a ovládačov pre spínanie verejného osvetlenia

v nastavovaní časových spínačov pre stmievače verejného osvetlenia

v preventívnej údržbe

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia
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Obnova verejnObnova verejnéého osvetleniaho osvetlenia
Pri zPri záámeroch modernizovameroch modernizovaťť verejnverejnéé osvetlenie sa odporosvetlenie sa odporúúčča postupovaa postupovaťť vv nasledovných krokoch:nasledovných krokoch:

1.1. definovanie priordefinovanie prioríít, ciet, cieľľa aa a rozsahu obnovy rozsahu obnovy 

2.2. zabezpezabezpeččenie podkladovej dokumentenie podkladovej dokumentááciecie

3.3. spracovanie nezspracovanie nezáávislvisléého technickho technickéého auditu oho auditu o ssúúččasnom staveasnom stave

4.4. prpríípravnpravnáá ffááza (spracovanie za (spracovanie pasportupasportu svetelných miest asvetelných miest a RVO)RVO)

5.5. projektovprojektováá ffááza (vrza (vráátane potrebných povolentane potrebných povoleníí atatďď.).)

6.6. vyhlvyhláásenie verejnej ssenie verejnej súúťťaažžee

7.7. realizrealizáácia obnovy cia obnovy –– rekonrekonšštrukcie, moderniztrukcie, modernizáácie a novej výstavbycie a novej výstavby

8.8. vyhotovenie vyhotovenie pasportupasportu novej snovej súústavy stavy –– projektu skutkovprojektu skutkovéého vyhotoveniaho vyhotovenia

9.9. zhodnotenie rekonzhodnotenie rekonšštrukcietrukcie

NajdôleNajdôležžitejitejššouou ssúúččasasťťouou vyhodnoteniavyhodnotenia ssúú meraniamerania osvetleniaosvetlenia, , ččíím m sasa overujoverujúú parametre parametre osvetleniaosvetlenia

vypovypoččíítantanéé vv rráámci mci svetelnotechnicksvetelnotechnickééhoho projektu. projektu. MeranieMeranie trebatreba vykonavykonaťť vv ssúúladelade ss normou normou 

STNSTN ENEN 1313 201201--4.4.

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - PROJEKT
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Obnova verejnObnova verejnéého osvetleniaho osvetlenia
Pri zPri záámeroch modernizovameroch modernizovaťť verejnverejnéé osvetlenie sa odporosvetlenie sa odporúúčča postupovaa postupovaťť vv nasledovných krokoch:nasledovných krokoch:

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - PROJEKT

AUDIT

PASPORT-DOKUMENTACIA 
SKUTKOVÉHO 
VYHOTOVENIA

PROJEKT
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Audit verejnAudit verejnéého osvetleniaho osvetlenia
CieCieľľom auditu verejnom auditu verejnéého osvetlenia je zho osvetlenia je zíískaskaťť prvotný pohprvotný pohľľad na osvetad na osvetľľovaciu sovaciu súústavu, stavu, 

kvantifikovakvantifikovaťť ssúúččasný stav aasný stav a vykonavykonaťť odborný odhad potrebných investiodborný odhad potrebných investiččných prostriedkov ných prostriedkov 

pre rekonpre rekonšštrukciu. Výsledný dokument ztrukciu. Výsledný dokument z auditu by mal byauditu by mal byťť podkladom pre prpodkladom pre príípravu pravu 

prpríípadnej verejnej spadnej verejnej súúťťaažže na zabezpee na zabezpeččenie rekonenie rekonšštruktrukččných prných práác. c. 

Nevyhnutným podkladom kNevyhnutným podkladom k auditu je mapa mesta/obce, auditu je mapa mesta/obce, 

Podklady:Podklady:

1.1. prehprehľľad spotreby energie podad spotreby energie podľľa moa možžnosti zvlnosti zvlášášťť pre kapre kažžddéé RVO (kRVO (kóópie vypie vyúúččtovactovacíích faktch faktúúr), r), 

2.2. prehprehľľady vynaloady vynaložžených nených náákladov na kladov na úúdrdržžbu (výmena, bu (výmena, ččistenie, nistenie, nááhradnhradnéé diely adiely a pod.), pod.), 

3.3. situasituaččnnéé výkresy VO (ak svýkresy VO (ak súú kk dispozdispozíícii), cii), 

4.4. revrevíízne sprzne spráávy VO avy VO a prpríípadne padne ďďalalššie podklady. ie podklady. 

5.5. ZdrojovZdrojovúú šštrukttruktúúru je zisru je zisťťovaovaťť na mieste; nakona mieste; nakoľľko sa jednko sa jednáá oo najdôlenajdôležžitejitejšíší podklad pre odhad podklad pre odhad úúspor, spor, 

zdrojovzdrojovúú šštrukttruktúúru spracru spracúúvajvajúú prevpreváádzkovatelia VO, ktordzkovatelia VO, ktoríí oo týchto týchto úúdajoch majdajoch majúú pomerne dobrpomerne dobréé znalosti. znalosti. 

Po Po skompletovanskompletovaníí podkladov nasleduje odbornpodkladov nasleduje odbornáá prehliadka sprehliadka súústavy verejnstavy verejnéého osvetlenia. Ktorej cieho osvetlenia. Ktorej cieľľom je zom je zíískaskaťť

zzáákladný pohkladný pohľľad na sad na súústavu, astavu, a nie kvantifikovanie kvantifikovaťť popoččet nevyhovujet nevyhovujúúcich svietidiel, stocich svietidiel, stožžiarov aiarov a pod.pod.

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - AUDIT
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Audit sa zameriava na zhodnotenie typovej Audit sa zameriava na zhodnotenie typovej šštrukttruktúúry ary a technicktechnickéého stavu ho stavu 

svietidiel svietidiel 

svetelných zdrojovsvetelných zdrojov

ččiastoiastoččne aj stone aj stožžiarov aiarov a výlovýložžnnííkovkov

zhodnotenie stavu rozvzhodnotenie stavu rozváádzadzaččov VO sov VO s momožžnosnosťťou nasadenia regulou nasadenia regulááciecie

zhodnotenie existujzhodnotenie existujúúcej geometrie scej geometrie súústavystavy

ččiastoiastoččnnéé hodnotenie khodnotenie kááblových ablových a vonkajvonkajšíších elektrických rozvodov.ch elektrických rozvodov.

VizuVizuáálna prehliadka mlna prehliadka máá spravidla trvanie 8 spravidla trvanie 8 –– 10 h, 10 h, 

spospoččííva vva v prehliadke 100 % osvetlených ulprehliadke 100 % osvetlených ulííc, nc, náámestmestíí aa pod. apod. a vv prehliadke vytypovaných rozvprehliadke vytypovaných rozváádzadzaččov VO ov VO 

vv absolabsolúútnom potnom poččte do max. 40 te do max. 40 –– 60 ks, minim60 ks, minimáálne vlne vššak 25 %.ak 25 %.

RozvRozváádzadzačče sa vytypuje sa vytypujúú napr. podnapr. podľľa významu,a významu, veveľľkosti výkonu a polohykosti výkonu a polohy

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - AUDIT
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Pri vizuPri vizuáálnej prehliadke slnej prehliadke súústavy VO sa sleduje astavy VO sa sleduje a zaznamenzaznamenááva: va: 

druh svietidiel adruh svietidiel a ich stav, ich stav, 

geometria (odhadom sa urgeometria (odhadom sa urččíí rozostuprozostup, vý, výšška, uhol aka, uhol a ddĺžĺžka vyloka vyložženia, vzdialenosenia, vzdialenosťť od kraja komunikod kraja komunikáácie), cie), 

druh rozvodu (vonkajdruh rozvodu (vonkajššie / kie / kááblovblovéé), ), 

druh stodruh stožžiarov aiarov a ich stav,ich stav,

Geometria sa hodnotGeometria sa hodnotíí aj vzhaj vzhľľadom na geometrickadom na geometrickéé danosti osvetdanosti osvetľľovanej komunikovanej komunikáácie acie a vvšíšímajmajúú sa aj sa aj ďďalalššie ie 

dôledôležžititéé skutoskutoččnosti osvetnosti osvetľľovacej sovacej súústavy. stavy. 

Pri prehliadke rozvPri prehliadke rozváádzadzaččov sa zisov sa zisťťuje uje 

ich stav, ich stav, 

ššttíítkovtkovéé úúdaje, daje, 

prpríístrojovstrojovéé vybavenie.vybavenie.

Audit RVO vhodne dopAudit RVO vhodne dopĺňĺňa analýza reva analýza revííznych sprznych sprááv. Pri vizuv. Pri vizuáálnej prehliadke osvetlnej prehliadke osvetľľovacej sovacej súústavy aj RVO sa stavy aj RVO sa 

vyhotovuje aj fotodokumentvyhotovuje aj fotodokumentáácia typických scia typických súústav VO astav VO a vybraných vybraných zvlzvlášášnostnostíí. . 

Po vykonanPo vykonaníí prehliadky nasleduje spracovanie pprehliadky nasleduje spracovanie píísomnej dokumentsomnej dokumentáácie, ktorcie, ktoréé vv zzáávislosti od objemu podkladov vislosti od objemu podkladov 

aa zzááznamu zznamu z prehliadky trvprehliadky trváá priblipribližžne 14 dnne 14 dníí. Na z. Na zááklade skklade skúúsenostsenostíí momožžno zovno zovššeobecnieobecniťť aa navrhnnavrhnúúťť ttúúto to 

šštrukttruktúúru zru zááverevereččnej sprnej spráávy zvy z technicktechnickéého auditu verejnho auditu verejnéého osvetlenia:ho osvetlenia:

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - AUDIT
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1. Z1. Záákladnkladnéé úúdaje odaje o meste alebo obcimeste alebo obci

2. Ciele a2. Ciele a rozsah auditurozsah auditu

3. Preh3. Prehľľad dokumentad dokumentááciecie

4. Preh4. Prehľľad racionalizaad racionalizaččných opatrenných opatreníí

5. Preh5. Prehľľad sad súúččasnasnéého stavu ho stavu –– extrahovaný nextrahovaný náález:lez:

•• zovzovššeobecneneobecnenéé zistenia kzistenia k jednotlivým prvkom sjednotlivým prvkom súústavystavy

•• úúseky seky ččlenitejlenitejšíších komunikch komunikááciciíí

•• šštrukttruktúúra svetelných zdrojov ara svetelných zdrojov a svietidiel, stosvietidiel, stožžiarov, iarov, výlovýložžnnííkovkov aa rozvrozváádzadzaččov (doloov (doložženenéé

fotodokumentfotodokumentááciou, vciou, v prpríípade vpade vääččššieho mesta s ieho mesta s ččlenenleneníím napr. podm napr. podľľa mestských a mestských ččastastíí, s, síídlisk adlisk a pod. pod. 

•• mapy mesta smapy mesta s vyznavyznaččenou lokalizenou lokalizááciou RVOciou RVO

6. Preh6. Prehľľad sad súúččasnasnéého stavu ho stavu –– podrobný npodrobný náález lez 

•• zdrojovzdrojováá šštrukttruktúúra ra 

•• prehprehľľad geometrie osvetad geometrie osvetľľovacej sovacej súústavy astavy a svietidiel svietidiel 

•• prehprehľľad RVOad RVO

•• prehprehľľad faktad faktúúr za elektrinu ar za elektrinu a úúdrdržžbu bu 

•• prehprehľľad ad šštatistických tatistických úúdajov adajov a porovnanie sporovnanie s celoslovenským priemerom celoslovenským priemerom 

7. N7. Náávrh opatrenvrh opatreníí, rozsahu rekon, rozsahu rekonšštrukcie, ettrukcie, etááp rekonp rekonšštrukcie atrukcie a variant racionalizavariant racionalizaččných opatrenných opatreníí

8. Odhad 8. Odhad úúspor energiespor energie

•• ceny zariadenceny zariadeníí, materi, materiáálu alu a prprááce ce 

•• ururččenie novej zdrojovej enie novej zdrojovej šštrukttruktúúry ry 

•• odhad odhad úúspor energie sspor energie s ččlenenleneníím podm podľľa RVO a RVO 

•• ssúúhrn výsledkovhrn výsledkov

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - AUDIT
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PasportPasport verejnverejnéého osvetleniaho osvetlenia
KaKažždý dý prevpreváádzkovatedzkovateľľ ssúústavystavy VO by VO by malmal mamaťť spracovanýspracovaný pasportpasport verejnverejnééhoho osvetleniaosvetlenia –– databdatabáázuzu svetelnýchsvetelných

miestmiest rozdelenrozdelenúú na jednotlivna jednotlivéé prvky prvky ssúústavystavy. Paspart je v . Paspart je v pravompravom slova slova zmyslezmysle inventarizinventarizááciouciou zariadeniazariadenia

VO. VO. 

ZZíískanskanéé informinformááciecie v v databdatabáázovejzovej formeforme o poo poččte, typu, vek, te, typu, vek, pozpozííciciíí

•• svetelnýchsvetelných zdrojovzdrojov, , 

•• vek vek svietidielsvietidiel, , 

•• vek vek kkááblovblov, , 

•• vek vek stostožžiaroviarov
takto takto spracovanspracovanáá databdatabáázaza slslúúžžii prepre vytvorenievytvorenie plpláánu nu úúdrdržžby, by, prepre výmenuvýmenu týchtých aktaktíívnychvnych a a paspasíívnychvnych ččastastíí

ssúústavystavy, , ktorktoréé ssúú na hranici na hranici žživotnosti. ivotnosti. PasportPasport mmáá dvedve zzáákladnkladnéé ččasti asti –– grafickgrafickúú a a databdatabáázovzovúú. . 

ZZáákladným kladným podkladompodkladom prepre spracovaniespracovanie pasportupasportu je je digitdigitáálnalna mapa mapa aleboalebo digitalizovandigitalizovanáá mestamesta aleboalebo obce. obce. 

GrafickGrafickáá ččasasťť je vnesenje vnesenáá do do digitdigitáálnejlnej mapy. mapy. 

DatabDatabáázovzováá ččasasťť obsahuje obsahuje úúdaje o daje o technickomtechnickom a a typovomtypovom vybavenvybaveníí, , akoako ajaj technickomtechnickom stave stave prepre kakažžddéé::

svetelnsvetelnéé miestomiesto

rozvrozváádzadzačč

..

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - PASPORT
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PasportPasport mômôžžemeeme rozdelirozdeliťť na paspart na paspart svetelnýchsvetelných miestmiest, , rozvrozváádzadzaččovov a a vedeniavedenia..
PasportPasport svetelnýchsvetelných miestmiest
POLOHAPOLOHA
•• ČČííslo slo svetelnsvetelnééhoho miestamiesta
•• UlicaUlica: : 
•• NapNapáájaniejanie
•• PoradovPoradovéé ččííslo RVO, slo RVO, ktorktoréé napnapáájaja dandanéé svetelnsvetelnéé miestomiesto..
•• ČČííslo slo vetvyvetvy RVO, RVO, ktorktoréé napnapáájaja dandanéé svetelnsvetelnéé miestomiesto..
•• Druh Druh vedeniavedenia
STOSTOŽŽIARIAR
•• Druh Druh stostožžiaraiara
•• Druh povrchu vDruh povrchu v miestemieste ukotveniaukotvenia stostožžiaraiara
•• VzdialenosVzdialenosťť od od okrajaokraja komunikkomunikááciecie a (m)a (m)
•• VýVýšška ka svetelnsvetelnééhoho miestamiesta H (m)H (m)
VÝLOVÝLOŽŽNNÍÍKK
•• Druh Druh výlovýložžnnííkaka
•• Poloha Poloha upevneniaupevnenia svietidlasvietidla vovo vzvzťťahuahu kk vedeniuvedeniu nnnn sietesiete
•• VýVýšška ka upevneniaupevnenia výlovýložžnnííkaka HvHv (m)(m)
•• DDĺžĺžkaka vylovyložženiaenia t (m)t (m)
•• UholUhol vylovyložženiaenia / / UholUhol sklonu  sklonu  δδ ((°°))
•• UholUhol orientorientááciecie γγ ((°°))
SVIETIDLOSVIETIDLO
•• Typ Typ svietidlasvietidla -- AktuAktuáálnelne poupoužžititéé svietidlosvietidlo na na verejnverejnéé osvetlenieosvetlenie. . 

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - PASPORT



12

MAPOVMAPOVÁÁ DOKUMENTDOKUMENTÁÁCIACIA

VV mapovmapovéém m dokumentdokumentááciicii ssúú definovandefinovanéé: : 

Poloha Poloha stostožžiaraiara:  :  

ZakreslenZakreslenáá je je presnpresnáá poloha poloha stostožžiaraiara na na predmetnompredmetnom úúseku seku komunikkomunikááciecie. Sch. Schééma ma slslúúžžii na na 

lokalizlokalizááciuciu stostožžiaroviarov vv terterééne ne podpodľľaa ssúúpisupisu vv tabutabuľľkkááchch. . 

•• Druh Druh stostožžiaraiara:  :  

•• Druh Druh stostožžiaraiara mômôžžee bybyťť odlodlíšíšenýený poupoužžitým itým symbolomsymbolom

•• ČČííslo slo svetelnsvetelnééhoho miestamiesta:  :  

•• Druh Druh vedeniavedenia:  :  

•• Druh Druh vedeniavedenia mômôžžee bybyťť odlodlíšíšenýený farboufarbou,,

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - PASPORT
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PasportPasport rozvrozváádzadzaččovov verejnverejnééhoho osvetleniaosvetlenia
IDENTIFIKIDENTIFIKÁÁCIACIA
•• ČČííslo slo rozvrozváádzadzaččaa verejnverejnééhoho osvetleniaosvetlenia
•• OznaOznaččenieenie rozvrozváádzadzaččaa verejnverejnééhoho osvetleniaosvetlenia
•• Poloha Poloha rozvrozváádzadzaččaa
•• Druh Druh rozvrozváádzadzaččaa
ŠŠTTÍÍTKOVTKOVÉÉ ÚÚDAJEDAJE
•• ÚÚdaje daje ssúú uvedenuvedenéé ibaiba vv tom tom prpríípadepade, , akak je je ššttíítoktok kk dispozdispozííciicii aa akak je je ččitateitateľľnýný. . 
•• ÚÚdaje o výrobcovidaje o výrobcovi
•• Typ Typ rozvrozváádzadzaččaa
•• Rok výrobyRok výroby
•• SpôsobSpôsob ovlovláádaniadania
•• Technický stav Technický stav 
HLAVNÝ ISTIHLAVNÝ ISTIČČ
•• TypovTypovéé oznaoznaččenieenie istiističčaa
•• MenovitýMenovitý prprúúdd
ELEKTROVÝZBROJELEKTROVÝZBROJ
•• Typ pouTyp použžititéého ho elektromeraelektromera
•• Druh aDruh a typ typ sadzbovsadzbovééhoho spspíínanaččaa
•• Typ Typ hlavnhlavnééhoho ovlovláádaciehodacieho prpríístrojastroja
•• Typ aTyp a menovitýmenovitý prprúúdd stykastykaččaa
•• VnVnúútorntornéé osvetlenieosvetlenie skrinkyskrinky RVORVO
POLIA (VETVY)POLIA (VETVY)
•• Typ aTyp a menovitýmenovitý prprúúdd isteniaistenia
•• Typ Typ napnapáájanjanééhoho vedeniavedenia vetvyvetvy

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - PASPORT
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TopolTopolóógiagia rozvodovrozvodov verejnverejnééhoho osvetleniaosvetlenia

•• Poloha Poloha rozvrozváádzadzaččaa

•• ČČííslo slo rozvrozváádzadzaččaa

•• ČČííslo slo vetvyvetvy:  :  

•• ŠŠtatisticktatistickéé zhrnutiezhrnutie

ZoZo zistenzisteníí sasa spracujespracuje šštatisticktatistickéé zhrnutiezhrnutie (graficky, (graficky, kusovokusovo ajaj percentupercentuáálnelne) ) šštrukttruktúúryry svietidielsvietidiel, , šštrukttruktúúryry

stostožžiaroviarov, polohy , polohy svietidielsvietidiel vovoččii vonkajvonkajššiemuiemu vedeniuvedeniu, , celkovejcelkovej ddĺžĺžkyky osvetosvetľľovanýchovaných komunikkomunikááciciíí

((osvetosvetľľovanovanéé plochy zvlplochy zvlášášťť), ), priblipribližžnejnej ddĺžĺžkyky kkááblovýchblových a a vonkajvonkajšíšíchch vedenvedeníí..

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - PASPORT
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Projekt obnovy sProjekt obnovy súústavy verejnstavy verejnéého osvetleniaho osvetlenia
VypracovanieVypracovanie projektu projektu osvetosvetľľovacejovacej ssúústavystavy je je úúloha, loha, ktorktoráá vyvyžžaduje aduje nielennielen technicktechnickéé vedomostivedomosti, ale i , ale i znalosznalosťť

platných platných predpisovpredpisov aa noriemnoriem. Projekt . Projekt osvetosvetľľovacejovacej ssúústavystavy sasa deldelíí na:na:

•• SvetelnotechnickSvetelnotechnickúú

•• ElektrickElektrickúú

•• StavebnStavebnúú

•• RozpoRozpoččtovtovúú ččasasťť..

Pre vypracovanie kvalitnPre vypracovanie kvalitnéého projektu osvetho projektu osvetľľovacej sovacej súústavy musia bystavy musia byťť kk dispozdispozíícii technickcii technickéé výkresy výkresy 

osvetosvetľľoo--vanej komunikvanej komunikáácie a rovnako sa treba obozncie a rovnako sa treba oboznáámimiťť s s úúččelom danej komunikelom danej komunikáácie, frekventovanoscie, frekventovanosťťou ou 

ii ss jej bezprostredným okoljej bezprostredným okolíím. Okrem daných kvantitatm. Okrem daných kvantitatíívnych a kvalitatvnych a kvalitatíívnych parametrov osvetlenia treba vnych parametrov osvetlenia treba 

rereššpekpek--tovatovaťť aj otaj otáázky bezpezky bezpeččnosti, estetiky, bezporuchovej funkcie osvetnosti, estetiky, bezporuchovej funkcie osvetľľovacej sovacej súústavy, mostavy, možžnosnosťť

pohodlnej pohodlnej úúdrdržžby aby a hospodhospodáárnosrnosťť..

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - PROJEKT
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MedziMedzi zzáákladnkladnéé východiskovvýchodiskovéé podklady podklady svetelnotechnicksvetelnotechnickééhoho projektu  projektu  patriapatria: : 

•• poloha poloha komunikkomunikááciecie, jej , jej rozmeryrozmery, , okolitokolitéé prostredieprostredie

•• úúččel el komunikkomunikááciecie, , hlavnýhlavný poupoužžíívatevateľľ ((naprnapr. motorov. motorováá doprava)doprava)

•• ininíí povolenpovoleníí aleboalebo vylvylúúččeneníí poupoužžíívateliavatelia (chodci, cyklisti, (chodci, cyklisti, veveľľmimi pomalpomaléé vozidlvozidláá))

•• frekventovanosfrekventovanosťť jej jej vyuvyužžitiaitia

•• materimateriáál povrchu l povrchu komunikkomunikááciecie aa jeho jeho svetelnotechnicksvetelnotechnickéé vlastnostivlastnosti

•• hustota ahustota a typ typ krikrižžovatiekovatiek ((naprnapr. mimo. mimoúúrovrovňňovovéé))

•• ššpecipeciáálnelne popožžiadavkyiadavky na na farbufarbu svetlasvetla aleboalebo podaniepodanie fariebfarieb

•• druh adruh a ččistota istota prostrediaprostredia, klimatick, klimatickéé podmienkypodmienky (pra(praššnnéé, vlhk, vlhkéé, s, s predpokladanýmpredpokladaným zvýzvýššeneníím mnom množžstva stva 

zrzráážžokok a pod.)a pod.)

•• ššpecipeciáálnelne popožžiadavkyiadavky vyplývajvyplývajúúcece zz dopravnejdopravnej situsituááciecie

•• ((kolkolííznyzny úúsek, sek, opatreniaopatrenia na na upokojenieupokojenie dopravy, dopravy, obtiaobtiažžnosnosťť jazdnjazdnééhoho úúkonu, konu, parkujparkujúúcece vozidlvozidláá, , popožžiadavkyiadavky

na na rozpoznrozpoznáávanievanie povrchu, riziko kriminality apovrchu, riziko kriminality a pod.,pod.,

•• momožžnosti nosti napnapáájaniajania osvetosvetľľovacejovacej ssúústavystavy,,

•• sadzbasadzba za za spotrebovanspotrebovanúú elektrickelektrickúú energiuenergiu..

SvetelnotechnickýSvetelnotechnický projekt projekt osvetosvetľľovacejovacej ssúústavystavy pozostpozostáávava v v podstatepodstate z z dvochdvoch hlavnýchhlavných ččastastíí::

•• textovtextovéém m ččastiasti

•• výkresovejvýkresovej dokumentdokumentááciecie

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - PROJEKT
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V V technickejtechnickej sprsprááveve majmajúú bybyťť uvedenuvedenéé tietotieto ččasti:asti:

•• popis popis osvetosvetľľovanovanééhoho priestorupriestoru aa východiskovvýchodiskovéé podkladypodklady

•• úúččel el komunikkomunikááciecie,, hlavnýhlavný poupoužžíívatevateľľ, povolen, povoleníí aa vylvylúúččeneníí poupoužžíívateliavatelia

•• materimateriáál povrchu l povrchu komunikkomunikááciecie aa jeho jeho svetelnotechnicksvetelnotechnickéé vlastnostivlastnosti

•• hustota ahustota a typ typ krikrižžovatiekovatiek

•• typ typ osvetosvetľľovanejovanej komunikkomunikááciecie

•• predppredpíísansanéé hodnoty jasu hodnoty jasu aleboalebo osvetlenostiosvetlenosti podpodľľaa platných STNplatných STN

•• predppredpíísansanéé hodnoty hodnoty rovnomernostirovnomernosti

•• popožžiadavkyiadavky na na obmedzenieobmedzenie oslneniaoslnenia

•• typ typ navrhnutejnavrhnutej osvetosvetľľovacejovacej ssúústavystavy (jednostrann(jednostrannáá, p, páárovrováá, , vystriedanvystriedanáá aa pod.)pod.)

•• vovoľľbaba svetelnýchsvetelných zdrojovzdrojov aa svietidielsvietidiel ((trebatreba uviesuviesťť presnýpresný typ typ zdrojazdroja a a svietidlasvietidla ss najdôlenajdôležžitejitejšíšímimi

parametramiparametrami))

•• výpovýpoččtovtovúú metmetóódudu aleboalebo program, program, ktorýktorý bol bol pripri nnáávrhu pouvrhu použžitýitý

•• nnáávrh vrh prevpreváádzkydzky a a úúdrdržžby by osvetosvetľľovacovacííchch zariadenzariadeníí, intervaly , intervaly výmenyvýmeny svetelnýchsvetelných zdrojovzdrojov aa ččisteniaistenia

svietidielsvietidiel

•• spôsobspôsob ovlovláádaniadania osvetosvetľľovacovacííchch zariadenzariadeníí

•• ekonomickekonomickéé zhodnoteniezhodnotenie nnáávrhu (vrhu (investiinvestiččnnéé nnááklady,klady, prevpreváádzkovdzkovéé nnááklady a pod).klady a pod).

VýkresovVýkresováá ččasasťť mmáá obsahovaobsahovaťť::

•• pôdorys s uvedenými hlavnými rozmermi a so zakreslenou geometriopôdorys s uvedenými hlavnými rozmermi a so zakreslenou geometriouu

•• izojasovizojasovéé aleboalebo izoluxovizoluxovéé diagramydiagramy

•• vypovypoččíítantanéé svetelnotechnicksvetelnotechnickéé parametre, parametre, porovnanieporovnanie ss popožžadovanými hodnotamiadovanými hodnotami

•• 3D 3D zobrazeniezobrazenie osvetosvetľľovanejovanej komunikkomunikááciecie ((volitevoliteľľnnéé))

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - PROJEKT
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ZZ hhľľadiska adiska svetelnotechnicksvetelnotechnickééhoho projektu sa zber projektu sa zber úúdajov týka najmdajov týka najmää zamerania szamerania súúččasnej geometrie asnej geometrie 

komunikkomunikáácie, geometrie scie, geometrie súúččasnej osvetasnej osvetľľovacej sovacej súústavy stavy 

•• momožžnosnosťť ponechania alebo ponechania alebo úúpravy geometrie), pravy geometrie), 

•• preverenie technickpreverenie technickéého stavu jednotlivých prvkov sho stavu jednotlivých prvkov súústavy, stavy, 

•• stanovenie charakteriststanovenie charakteristíík osvetk osvetľľovaných komunikovaných komunikááciciíí pre sprpre spráávne urvne urččenie triedy osvetlenia atenie triedy osvetlenia atďď..

PokiaPokiaľľ nie snie súú kk dispozdispozíícii situacii situaččnnéé výkresy svetelných miest avýkresy svetelných miest a uvauvažžuje sa suje sa s ponechanponechaníím svetelných miest, tieto m svetelných miest, tieto 

výkresy sa predspracujvýkresy sa predspracujúú uužž vv prpríípravnej fpravnej fááze. ze. 

PrvotnPrvotnáá projektovprojektováá ffááza zahza zahŕňŕňa najma najmää spracovanie:spracovanie:

•• svetelnotechnicksvetelnotechnickééhoho projektu projektu 

•• projektu elektrických rozvodov. projektu elektrických rozvodov. 

Chronologicky treba najprv spracovaChronologicky treba najprv spracovaťť svetelnotechnickýsvetelnotechnický projekt. projekt. SvetelnotechnickýSvetelnotechnický výpovýpoččet sa muset sa musíí vykonavykonaťť

vv ssúúlade slade s normou STN EN 13normou STN EN 13 201201--3, prakticky sa výpo3, prakticky sa výpoččet uskutoet uskutočňčňuje pomocou softvuje pomocou softvéérových rových 

programovprogramov

SvetelnotechnickýSvetelnotechnický nnáávrh mvrh máá okrem inokrem inéého rieho rieššiiťť aj kritickaj kritickéé alebo netypickalebo netypickéé úúseky komunikseky komunikááciciíí, kri, križžovatky, ovatky, 

mosty amosty a pod. Vypopod. Vypoččíítantanéé hodnoty by mali byhodnoty by mali byťť porovnanporovnanéé ss normatnormatíívnymi povnymi požžiadavkami. iadavkami. 

Na zNa zááklade klade svetelnotechnicksvetelnotechnickééhoho projektu sa projektu sa ďďalej spracalej spracúúva projekt elektrických rozvodov, keva projekt elektrických rozvodov, keďď uužž je je 

lokalizlokalizáácia svetelných miest zncia svetelných miest znááma. Zma. Záákladným ciekladným cieľľom projektu je optimalizovaom projektu je optimalizovaťť topoltopolóógiugiu ssúústavy stavy 

aa zabezpezabezpeččiiťť dostatodostatoččnnéé rezervnrezervnéé kapacity, ako aj mokapacity, ako aj možžnosti operatnosti operatíívneho rievneho rieššenia poruchových stavov. enia poruchových stavov. 

Rozvody sa uRozvody sa užž majmajúú navrhovanavrhovaťť vv ssúústave TNstave TN--S aS a na ochranu je vhodnna ochranu je vhodnéé poupoužžiiťť prprúúdovdovéé chrchráániničče.e.

Dokumenácia k obnove verejného osvetlenia - PROJEKT
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Projekt obnovy verejnProjekt obnovy verejnéého osvetlenia je zvho osvetlenia je zvääččšša jednostupa jednostupňňovýový. Preto by nemal obsahova. Preto by nemal obsahovaťť aj aj 

stavebnstavebnúú ččasasťť vyplývajvyplývajúúcu zocu zo stavebnstavebnéého zho záákona. kona. 

PredovPredovššetkým sa jednetkým sa jednáá::

•• projekt organizprojekt organizáácie výstavby cie výstavby 

•• projekt organizprojekt organizáácie dopravy.cie dopravy.

Projekt organizProjekt organizáácie výstavby riecie výstavby riešši nadvi nadvääznosti stavebných prznosti stavebných práác vc v rráámci realizmci realizáácie projektu rekoncie projektu rekonšštrukcie VO, trukcie VO, 

rieriešši ai a upresupresňňuje spôsob suje spôsob s nakladaním s odpadmi počas výstavy a po nej. Vymedzuje miestne opatrenia, . Vymedzuje miestne opatrenia, 

ktorktoréé je nutnje nutnéé vykonavykonaťť na zaistenie bezpena zaistenie bezpeččnosti ponosti poččas stavebných pras stavebných práác.c.

VzhVzhľľadom kadom k tomu, tomu, žže pri rekone pri rekonšštrukcitrukciíí ssúústavy verejnstavy verejnéého osvetlenia dôjde kho osvetlenia dôjde k ččiastoiastoččnej alebo trvalej zmene nej alebo trvalej zmene 

dopravnej situdopravnej situáácie pocie poččas výstavby alebo po nej zmenou polohy zvislas výstavby alebo po nej zmenou polohy zvisléého dopravnho dopravnéého znaho značčenia je nutnenia je nutnéé

vv rráámci projekmci projekččnej prnej príípravy spracovapravy spracovaťť projekt organizprojekt organizáácie dopravy. Ten riecie dopravy. Ten riešši obchi obcháádzky, zmeny dzky, zmeny 

dopravndopravnéého znaho značčenia poenia poččas výstavby na cestných as výstavby na cestných komunikkomunikááciachciach, a, a taktietaktiežž vyvolanvyvolanéé zmeny zmeny 

vv dopravnom znadopravnom značčeneníí po zrealizovanpo zrealizovaníí rekonrekonšštrukcie verejntrukcie verejnéého osvetlenia sho osvetlenia s dôrazom za zaistenie dôrazom za zaistenie 

bezpebezpeččnosti anosti a plynulosti cestnej premplynulosti cestnej premáávky. vky. 

Projekt organizProjekt organizáácie dopravy je zcie dopravy je záákladným dokumentom kladným dokumentom 

Po zPo zíískanskaníí ďďalalšíších povolench povoleníí úúččastnastnííkov stavebnkov stavebnéého konania ho konania 

•• SprSpráávcov vcov ininžžinierskýchinierských sietsietíí

•• ÚÚradov radov ššttáátnej atnej a verejnej sprverejnej spráávy vy 

•• Dotknutých vlastnDotknutých vlastnííkov pozemkovkov pozemkov

ku ktorým bolo potrebnku ktorým bolo potrebnéé predlopredložžiiťť projektovprojektovúú dokumentdokumentááciu, mociu, možžno pristno pristúúpipiťť kk samotnej rekonsamotnej rekonšštrukcii.trukcii.
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PorealizaPorealizaččnnáá dokumentdokumentááciacia projekt projekt skutoskutoččnnééhoho vyhotoveniavyhotovenia
Po ukonPo ukonččeneníí realizrealizááciecie je je potrebnpotrebnéé rekonrekonšštrukciutrukciu vyhodnotivyhodnotiťť a a preukpreukáázazaťť pozitpozitíívnyvny efekt efekt rekonrekonšštrukcietrukcie, , 
vyvyččííslisliťť dosiahnutdosiahnutéé výsledky a výsledky a konfrontovakonfrontovaťť ichich ss predpokladmipredpokladmi..

NajvhodnejNajvhodnejššieie je je vyhodnotenievyhodnotenie vykonavykonaťť 1 rok po ukon1 rok po ukonččeneníí realizrealizááciecie a a sprevspreváádzkovandzkovaníí osvetosvetľľovacejovacej ssúústavystavy. . 
UvedenUvedenéé ččasovasovéé obdobieobdobie je stanovenje stanovenéé na zna zááklade klade týchtotýchto faktovfaktov::

vv prpríípadepade nových nových povrchovpovrchov miestnychmiestnych komunikkomunikááciciíí ((čči ui užž nových, opravovaných nových, opravovaných aleboalebo po po rozkoprozkopáávkachvkach) ) sasa asi asi 
po 1 roku po 1 roku ustustáálialia odraznodraznéé vlastnostivlastnosti

svetelnsvetelnéé zdroje zdroje budbudúú dostatodostatoččnene zahorenzahorenéé, vek , vek svetelnýchsvetelných zdrojovzdrojov a stav a stav znezneččisteniaistenia svietidielsvietidiel trebatreba pripri
meranmeraníí vziavziaťť do do úúvahyvahy

po po uvedenomuvedenom ččase ase budbudúú kk dispozdispozííciicii rereáálnelne ucelenucelenéé technickotechnicko--ekonomickekonomickéé úúdaje o daje o spotrebespotrebe elektrickejelektrickej
energie, poruchovosti, vplyve energie, poruchovosti, vplyve prostrediaprostredia na na znezneččistenieistenie svietidielsvietidiel atatďď., ., pripriččomom uvedenuvedenéé úúdaje udaje užž budbudúú
zohzohľľadadňňovaovaťť sezsezóónnosnnosťť prevpreváádzkovaniadzkovania verejnverejnééhoho osvetleniaosvetlenia

NajdôleNajdôležžitejitejššouou ssúúččasasťťouou vyhodnoteniavyhodnotenia ssúú meraniamerania osvetleniaosvetlenia, , ččíím m sasa overujoverujúú parametre parametre osvetleniaosvetlenia
vypovypoččíítantanéé vv rráámci mci svetelnotechnicksvetelnotechnickééhoho projektu. projektu. MeranieMeranie trebatreba vykonavykonaťť vv ssúúladelade ss normou normou 
STNSTN ENEN 1313 201201--4. 4. 

AbsolAbsolúútne podstatným faktorom tne podstatným faktorom svetelnotechnicksvetelnotechnickééhoho výpovýpoččtu je udrtu je udržžiavaciavacíí ččiniteiniteľľ, ktorý m, ktorý máá vo verejnom vo verejnom 
osvetlenosvetleníí ššpecifickpecifickéé postavenie. Udrpostavenie. Udržžiavaciavacíí ččiniteiniteľľ sa skladsa skladáá zz poklesu svetelnpoklesu svetelnéého toku zdrojov, ho toku zdrojov, ččiniteiniteľľa a 
starnutia optických starnutia optických ččastastíí svietidiel asvietidiel a zz ččiniteiniteľľa znea zneččistenia svietidla. Ak sa udristenia svietidla. Ak sa udržžiavaciavacíí ččiniteiniteľľ podcenpodceníí, na , na 
konci obdobia medzi konci obdobia medzi úúdrdržžbami nebudbami nebudúú dosiahnutdosiahnutéé normou ponormou požžadovanadovanéé parametre. Ak sa vparametre. Ak sa vššak tento ak tento 
ččiniteiniteľľ precenpreceníí, vedie to k, vedie to k znaznaččnnéému nmu náárastu investrastu investííciciíí aj prevaj preváádzkových ndzkových náákladov. Dkladov. Dáá sa teda povedasa teda povedaťť, , 
žže si nemôe si nemôžžeme zbytoeme zbytoččne dovoline dovoliťť predimenzovapredimenzovaťť osvetlenie. osvetlenie. 

Je Je povinnospovinnosťťouou projektanta projektanta predppredpíísasaťť spôsobspôsob aa pravidlpravidláá úúdrdržžby, by, lebolebo len za len za týchtotýchto podmienokpodmienok platiaplatia úúdaje daje 
aa výsledky zvýsledky zíískanskanéé svetelnotechnickýmsvetelnotechnickým výpovýpoččtomtom. . AkAk pripri rekonrekonšštrukciitrukcii verejnverejnééhoho osvetleniaosvetlenia existuje existuje 
problprobléém m hospodhospodáárnerne (v (v pojmochpojmoch investiinvestiččnýchných nnáákladovkladov aa spotrebyspotreby energie) energie) dosiahnudosiahnuťť popožžadovanadovanéé
fotometrickfotometrickéé parametre, moparametre, možžno no zhustizhustiťť intervaly intervaly úúdrdržžby (by (zvýzvýššenieenie nnáákladovkladov na na úúdrdržžbu) abu) a zvýzvýššiiťť
hodnotu hodnotu udrudržžiavaciehoiavacieho ččiniteiniteľľaa..
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