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473 01 Nový Bor 
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Novodvorská 1010/14 
142 01 Praha 4 
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Datum:  6. 12. 2016 

  



 
1) Posouzení stávajícího osvětlení 

 

Silnice I/13 procházející obcí Rynoltice je v současné době osvětlena 10 ks svítidel Elektrosvit 
444 19 04 a 1 ks svítidla Modus NV instalovaných ve výšce 10 m.  
 

 

 

Elektrosvit 444 19 xx Modus NV 
 
Poslední, 12. stožár (poslední při výjezdu z obce směrem Liberec) je uražen, na místě je pouze patice. 
Svítidla jsou umístěna na výložnících délky 1,5 m, v jednom případě 2 m. Vzdálenosti stožárů od 
vozovky jsou různé, pohybují se od 1 m do 7,5 m. Vzdálenosti stožárů na jedné straně vozovky jsou 
rovněž nerovnoměrné, pohybují se od 42 do 66 m.  
Použitá svítidla jsou z období 70. a 80. let minulého století a jejich optický systém odpovídá stáří. 
Uvedenými svítidly nelze ze současných pozic osvětlit komunikaci tak, aby kvalitativně vyhovovala 
požadavkům současné normy. Stáří stožárů je odhadováno na stejné období. Stožáry i jejich výzbroj 
jsou napadeny korozí. 
Na základě výše uvedených poznatků navrhujeme kompletní výměnu stožárů a svítidel s optimalizací 
jejich umístění. 
 

  

Výzbroj stožáru RN00009 Patice chybějícího stožáru RN00012 



 
2) Návrh nového osvětlení 

Nový návrh osvětlení byl zpracován se svítidly Voltana od výrobce Schréder a zahrnuje i doplnění 
osvětlení na vjezdech do obce v místě středových ostrůvků. Stožáry budou rozmístěny vystřídaně. V 
místě, kde se nachází středové ostrůvky a vozovka je zde rozšířena, se použijí svítidla Voltana 4 5102 
700mA 75W. Nejvyšší možná rozteč mezi stožáry na téže straně komunikace je 44 m. Celkem se 
jedná o 12 ks. V ostatních případech bude použita Voltana 4 5102 500mA 52W, rovněž o počtu 12 ks 
a s maximální roztečí 48 m. Orientační rozmístění svítidel je zobrazeno ve výkresu, který je přílohou 
č. 1. Protokol o výpočtu osvětlení tvoří přílohu č. 2. 
Barva světla bude neutrální bílá. Svítidla budou mít funkci CLO (udržování konstantního světelného 
toku). Vzdálenost svítidla vůči vozovce (myšleno k bílé krajní čáře) může být minimálně -3 m. 
V případě, že se stožár nachází ve větší vzdálenosti od komunikace, je nutno pozici svítidla 
kompenzovat výložníkem odpovídající délky. V případě, že se stožár bude nacházet blíže k vozovce 
než 3 metry, sníží se odpovídajícím způsobem náklon svítidla vůči vodorovné rovině. 
 
 

3) Světelně technický výpočet přisvětlení jednotlivých přechodů pro chodce 

Každý přechod pro chodce bude osvětlen celkem dvěma svítidly, vždy jedno před přechodem pro 
chodce pro každý směr jízdy. 
 
Přechod u odbočky na Černou Louži 
Použitá svítidla: Schréder Ampera Midi Zebra 5145 CLO 106 W 48 LED CW 700 mA 
Předsazení svítidla před přechodem: 0,8 m. 
Přesah svítidla do vozovky (vzdálenost okraj vozovky a optický střed svítidla): 0 m 
Výška umístění svítidla: 6 m. 
 
Přechod u zastávky BUS, svítidlo směr jízdy Liberec 
Použité svítidlo: Schréder Ampera Midi Zebra 5145 CLO 99 W 64 LED CW 500 mA 
Předsazení svítidla před přechodem: 0,8 m. 
Přesah svítidla do vozovky (vzdálenost okraj vozovky a optický střed svítidla): 0 m 
Výška umístění svítidla: 6 m. 
 
Přechod u zastávky BUS, svítidlo směr jízdy Jablonné v Podještědí 
Použité svítidlo: Schréder Ampera Midi Zebra 5145 CLO 139 W 64 LED CW 700 mA 
Předsazení svítidla před přechodem: 0,8 m. 
Přesah svítidla do vozovky (vzdálenost okraj vozovky a optický střed svítidla): 1,5 m 
Výška umístění svítidla: 6 m. 
 
Protokoly o výpočtu osvětlení přechodů pro chodce tvoří přílohu č. 3. 
 
 

4) Návrh doplnění VO na vjezdu do obce z obou stran včetně osvětlení vjezdového 

ostrůvku 

Zpracováno v bodě 2. 

 

  



 
5) Návrh osvětlení chodníku ke hřbitovu 

Pro osvětlení chodníku budou použita svítidla Schréder Voltana 1 5102 500mA 15W. Instalována 
budou na stožárech výšky 5 m. Vzdálenost svítidla od okraje chodníku je 0,2 m. Barva světla bude 
teple bílá a svítidla budou vybavena funkcí CLO. Stožáry budou rozmístěny jednostranně, maximální 
rozteč je 30 m. 
Protokol o výpočtu osvětlení chodníku je součástí přílohy č. 2. 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Priloha 1 - situace se svitidly.dwg 
Priloha 2 - vypocty osvetleni komunikaci.pdf 
Priloha 3 - vypocty osvetleni prechodu pro chodce.pdf 
 
 
 
 

Zpracoval: Ing. Petr Holec 

















Název ulice: Rynoltice, silnice č. 13,

u odbočky na obec Černá Louže

Požadavky na vertikální složky osvětleností jednotlivých prostorů:

třída osvětlení přilehlé komunikace dle normy: M4

požadovaný jas komunikace dle třídy osvětlení: 0,75 cd.m
-2

požadovaná průměrná vertikální osvětlenost chodce v základním prostoru: 50 lx (minimum)

vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v základním prostoru: 57,1 lx

požadovaná průměrná vertikální osvětlenost chodce v doplňkovém prostoru: 30 lx (minimum)

vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v prodl. dopl. prostoru: 73,6 lx

vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v doplňkovém prostoru: 40,3 lx

Znázornění jednotlivých osvětlovaných prostorů:

Protokol o výpočtu osvětlení chodců na přechodu pro chodce 



Vypočtené osvětlenosti jednotlivých rovin a posuzovaných prostor:

Posuzovaný prostor Vertikální rovina 1 Vertikální rovina 2 Vertikální rovina 3

6,25 53,6 6,25 87,4 6,25 45,8

5,25 75,7 5,25 128,6 5,25 51,5

4,25 63,2 4,25 108,7 4,25 48,3

3,13 49,5 3,13 82,4 3,13 48,5

1,88 45,0 1,88 78,5 1,88 54,3

0,63 39,0 0,63 67,0 0,63 49,6

-0,50 31,6 -0,50 49,6 -0,50 39,7

y'/x' 1,0 y'/x' 1,0 y'/x' 1,0

Poměr osvětleností v prostorech:

0,5 ≤ 0,78 ≤ 2

0,5 ≤ 1,42 ≤ 2

Celková rovnoměrnost:

základní: 0,68 ≥ 0,4

prodloužený doplňkový: 0,62 ≥ 0,4

SHRNUTÍ:

délka přechodu: 3,75 m

šířka přechodu: 4 m

předsazení svítidla před přechodem ve směru jízdy a : 0,8 m

přesah svítidla do vozovky od kraje vozovky v : 0 m

výška umístění svítidla: 6 m

typ svítidel: Schréder Ampera Midi Zebra 5145 CLO 106 W

typ světelného zdroje: 48 LED Cool White 700 mA 13 363 lm

navržená soustava osvětlení přechodu VYHOVUJE

Výpočet provedl: Ing. Radek Maštera dne: 29.11.2016

prodloužený doplňkový 

prostor

základní prostor

doplňkový prostor

základní / prodloužený 

základní / doplňkový:



Název ulice: Rynoltice, silnice č. 13

u zastávky BUS, směr jízdy Liberec

Požadavky na vertikální složky osvětleností jednotlivých prostorů:

třída osvětlení přilehlé komunikace dle normy: M4

požadovaný jas komunikace dle třídy osvětlení: 0,75 cd.m
-2

požadovaná průměrná vertikální osvětlenost chodce v základním prostoru: 50 lx (minimum)

vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v základním prostoru: 58,8 lx

požadovaná průměrná vertikální osvětlenost chodce v doplňkovém prostoru: 30 lx (minimum)

vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v prodl. dopl. prostoru: 73,9 lx

vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v doplňkovém prostoru: 41,4 lx

Znázornění jednotlivých osvětlovaných prostorů:

Protokol o výpočtu osvětlení chodců na přechodu pro chodce 



Vypočtené osvětlenosti jednotlivých rovin a posuzovaných prostor:

Posuzovaný prostor Vertikální rovina 1 Vertikální rovina 2 Vertikální rovina 3

6,50 45,7 6,50 76,4 6,50 40,6

5,50 73,3 5,50 123,3 5,50 56,2

4,50 76,0 4,50 125,8 4,50 48,1

3,33 52,0 3,33 85,8 3,33 47,7

2,00 46,6 2,00 81,1 2,00 55,4

0,67 40,2 0,67 69,4 0,67 51,2

-0,50 32,4 -0,50 51,0 -0,50 40,7

y'/x' 1,0 y'/x' 1,0 y'/x' 1,0

Poměr osvětleností v prostorech:

0,5 ≤ 0,80 ≤ 2

0,5 ≤ 1,42 ≤ 2

Celková rovnoměrnost:

základní: 0,68 ≥ 0,4

prodloužený doplňkový: 0,55 ≥ 0,4

SHRNUTÍ:

délka přechodu: 4 m

šířka přechodu: 4 m

předsazení svítidla před přechodem ve směru jízdy a : 0,8 m

přesah svítidla do vozovky od kraje vozovky v : 0 m

výška umístění svítidla: 6 m

typ svítidla: Schréder Ampera Midi Zebra 5145 CLO 99 W

typ světelného zdroje: 64 LED Cool White 500 mA 13 721 lm

navržená soustava osvětlení přechodu VYHOVUJE

Výpočet provedl: Ing. Radek Maštera dne: 29.11.2016

prodloužený doplňkový 

prostor

základní prostor

doplňkový prostor

základní / prodloužený 

základní / doplňkový:



Název ulice: Rynoltice, silnice č. 13

u zastávky BUS, směr jízdy Jablonné v Podještědí

Požadavky na vertikální složky osvětleností jednotlivých prostorů:

třída osvětlení přilehlé komunikace dle normy: M4

požadovaný jas komunikace dle třídy osvětlení: 0,75 cd.m
-2

požadovaná průměrná vertikální osvětlenost chodce v základním prostoru: 50 lx (minimum)

vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v základním prostoru: 70,5 lx

požadovaná průměrná vertikální osvětlenost chodce v doplňkovém prostoru: 30 lx (minimum)

vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v prodl. dopl. prostoru: 85,2 lx

vypočtená průměrná vertikální osvětlenost chodce v doplňkovém prostoru: 35,6 lx

Znázornění jednotlivých osvětlovaných prostorů:

Protokol o výpočtu osvětlení chodců na přechodu pro chodce 



Vypočtené osvětlenosti jednotlivých rovin a posuzovaných prostor:

Posuzovaný prostor Vertikální rovina 1 Vertikální rovina 2 Vertikální rovina 3

8,50 34,4 8,50 65,9 8,50 39,3

7,50 81,3 7,50 132,9 7,50 67,8

6,50 105,2 6,50 180,0 6,50 59,8

5,00 69,0 5,00 113,2 5,00 60,2

3,00 57,9 3,00 102,0 3,00 71,2

1,00 42,1 1,00 66,2 1,00 52,9

-0,50 28,2 -0,50 41,8 -0,50 36,9

y'/x' 1,0 y'/x' 1,0 y'/x' 1,0

Poměr osvětleností v prostorech:

0,5 ≤ 0,83 ≤ 2

0,5 ≤ 1,98 ≤ 2

Celková rovnoměrnost:

základní: 0,60 ≥ 0,4

prodloužený doplňkový: 0,40 ≥ 0,4

SHRNUTÍ:

délka přechodu: 6 m

šířka přechodu: 4 m

předsazení svítidla před přechodem ve směru jízdy a : 0,8 m

přesah svítidla do vozovky od kraje vozovky v : 1,5 m

výška umístění svítidla: 6 m

typ svítidla: Schréder Ampera Midi Zebra 5145 CLO 139 W

typ světelného zdroje: 64 LED Cool White 700 mA 17 817 lm

navržená soustava osvětlení přechodu VYHOVUJE

Výpočet provedl: Ing. Radek Maštera dne: 29.11.2016

prodloužený doplňkový 

prostor

základní prostor

doplňkový prostor

základní / prodloužený 

základní / doplňkový:


