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1 Úvod 
 

Tento dokument zpracovaný pro Město Bílina za účelem zajištění činnosti veřejného 

osvětlení představuje hlavní soubor pravidel města (s respektováním požadavků zákonů a norem), 

jimiž se řídí rekonstrukce, obnova, modernizace a výstavba VO v obci.  

Dokument koncepce veřejného osvětlení se stane jedním ze strategických dokumentů města 

Bílina - bude komplexním řešením veřejného osvětlení města a jeho místních částí. Smyslem 

dokumentu je definování parametrů, pravidel a postupů ve veřejném osvětlení pro dosažení 

stanovených kvalitativních parametrů při odpovídajících provozních a investičních nákladech.  

Při zpracování konceptu budou zohledněny nejen dopravně-bezpečností hlediska, která jsou 

primárním smyslem veřejného osvětlení, ale také další neméně důležitá hlediska jako jsou 

architektonicko-urbanistická, estetická a provozní.   

Koncepce zahrnuje také specifické požadavky, např. jaký vliv má mít VO na celkový obraz 

obce (vize architektů, památkářů atd.). Veřejné osvětlení není jen funkční zařízení, ale protože je 

viditelné i ve dne, působí jako architektonický prvek prostředí města. Design a umístění zařízení 

a vybavení pro silniční osvětlení může způsobit velký rozdíl ve vzhledu silnice a prostředí kolem silnice 

ve dne i v noci. To platí nejen pro uživatele silnice, ale i pro pozorovatele sledujícího zařízení z určité 

vzdálenosti od silnice. 

Denní vzhled je posuzován podle následujících údajů: 

- volba nosného zařízení, např. stožáry s rameny nebo bez nich, závěsné dráty nebo přímá montáž 

na budovy 

- design a barva stožárů osvětlení 

- rozměr a výška stožárů osvětlení nebo jiných závěsných prvků v poměru k výšce přilehlé budovy, 

stromům a jiným nápadným objektům v zorném poli 

- umístění sloupů osvětlení vzhledem k pohledům scénické hodnoty 

- design, délka a sklon ramen sloupu 

- sklon svítidla 

- volba svítidla – design 

Koncepce veřejného osvětlení vychází z pasportu veřejného osvětlení a je jedním ze 

základních dokumentů pro plánování rozvoje zařízení VO v daném městě či obci. Má za cíl 

minimalizovat příkon osvětlovacích soustav při dodržení nezbytných požadavků na bezpečnost 

dopravy, osob a majetku. Hlavní součástí koncepce je přiřazení tříd osvětlení jednotlivým 

osvětlovaným pozemním komunikacím s dostatečným výhledem do budoucna. Z přiřazených tříd 

osvětlení vyplývají světelně technické požadavky na osvětlení. Tato část koncepce je podkladem 

správce pro VO při zadávání konkrétních úkolů projekčním, elektromontážním a stavebním 

organizacím. 
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2 Projektové podklady 
 

- Normy ČSN (viz kapitola 3.) 

- Územní plán města 

- Program regenerace městské památkové zóny města Bílina  

- Regionální inovační strategie Ústeckého kraje  

- Podklady ŘSD – hustota dopravy ve městě 

- Zákony, vyhlášky týkající se veřejného osvětlení (viz kapitola 3.) 

- Pasport veřejného osvětlení města  

- Pasport komunikací města Bílina – rozdělení na úseky s definovanou šířkou a délkou 

- Místní šetření 

- Koordinační schůzky 

- Požadavky zadavatele ze zadání veřejné soutěže a průběžných informativních schůzek 
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3 Právní předpisy a technické standardy 
 

Zásady řešení parametrů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.). 

Stavba VO má po dobu výstavby vliv na životní prostředí, a to zejména kvůli zvýšené prašnosti 

a hlučnosti případně použitých strojů. Tento vliv je pouze dočasný do dokončení stavby. Po dobu 

výstavby VO je nutné postupovat zejména v souladu s předpisy: 

z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška č. 189/2013 Sb. MŽP o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky 

č. 222/2014 Sb.) 

Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

ČSN 839011 - Práce s půdou 

ČSN 839021 - Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 839031 - Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 839041 - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, 

konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce 

ČSN 839051 - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 

ČSN 839061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Technické normy: 

Norma 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 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   

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

prostory 

 

ČSN 33 0165 – Elektrické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení. 
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ČSN 33 0360 – Elektrotechnické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických 

zařízeních 

ČSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

ČSN 33 2000-4-41 - Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

ČSN 736005, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Zařízení VO, včetně podzemního a nadzemního vedení 

ČSN 33 2000-7-714 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. – Část 7: jednoúčelová 

a ve zvláštních objektech. Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení 

ČSN 33 3210 – Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 

ČSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky 

ČSN 35 9754 – Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní a rozvodných zařízení NN 

umisťovaných v prostředí venkovním. 

ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. 

ČSN EN 40-1 až 7 – Osvětlovací stožáry části 1-7 

ČSN EN 40-1 – Osvětlovací stožáry – Část 1: Termíny a definice 

ČSN EN 40-2 – Osvětlovací stožáry – Část 2: Obecné požadavky a rozměry 

ČSN EN 40-3-1 – Osvětlovací stožáry – Část 3-1: Návrh a ověření – Charakteristická zatížení 

ČSN EN 40-3-2 – Osvětlovací stožáry – Část 3-2: Návrh a ověření – Ověření zkouškami 

ČSN EN 40-3-3 – Osvětlovací stožáry – Část 3-3: Návrh a ověření – Ověření výpočtem 

ČSN EN 40-4 – Osvětlovací stožáry – Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu 

a předpjatého betonu. 

ČSN EN 40-5 – Osvětlovací stožáry – Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry 

ČSN EN 40-6 – Osvětlovací stožáry – Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin 

ČSN EN 40-7 – Osvětlovací stožáry – Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních 

kompozitů vyztužených vlákny 

ČSN EN 60529 – Stupně ochrany krytem (krytí IP kód) 

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2- Svítidla – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Svítidla pro osvětlení pozemních 

komunikací 

ČSN EN 60662 – Vysokotlaké sodíkové výbojky 

ČSN EN 61167 – Halogenidové výbojky 

ČSN EN 62035 – Výbojkové světelné zdroje – Požadavky na bezpečnost 

ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem (soubor norem 341390) 

ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN EN ISO 9223 – Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad 
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ČSN P ENV 1992-3 – Navrhování betonových konstrukcí – Část 3: betonové základy 

ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí (vyd. 06/2010) 

ČSN EN ISO 12944-2 - Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 

nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí (vyd. 10/1998) 

 

Zákony ovlivňující a mající dopad na správu, provoz, údržbu, výstavbu VO 

Zákon č. 128/2000 Sb. „o obcích“ ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb. „stavební zákon“ ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. „o dokumentaci staveb“ ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 398/2006 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb“ ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 13/1997 Sb. „o pozemních komunikacích“ ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb. k z. č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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4 Terminologie 
 

Pro názvosloví byly použity zavedené pojmy z příslušných standardů ČSN EN 12665, ČSN CEN/TR 

13201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN EN 60598-1 ed. 6 a dalších. Pro tento předpis platí zejména následující 

termíny:  

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) – je 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.  

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. 7  

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

Sklon svítidla – úhel naklonění svítidla vůči horizontální rovině.  
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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. 

 

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

rozvod a ovládací systém. Veřejné osvětlení je osvětlení ulic, silnic nebo jiných 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 kabely a rozváděče. Dříve se používaly kabely s hliníkovým jádrem, 
v nové zástavbě a při rekonstrukcích se používají téměř výhradně měděné kabely. Rozvaděč, s jehož 
pomocí se světlo zapíná a vypíná, je ovládaný dálkově nebo místně, má vlastní přívod elektrické 
energie a samostatné měření spotřeby. Prostřednictvím napájecí sítě veřejného osvětlení bývají 
někdy připojeny i světelné dopravní značky, osvětlení označníků zastávek apod. 

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. 
Někde jsou součástí ovládacího systému i regulátory příkonu (stmívače), které při malé intenzitě 
pouličního provozu sníží příkon, a tím i spotřebu elektrické energie, aniž by bylo osvětlení zcela 
vypnuto. Trendem v dalším rozvoji ovládání veřejného osvětlení je dálkové sledování jeho provozního 
stavu (zpětná signalizace poruch ze zapínacích míst) nebo dálkové odečty stavu elektroměrů pomocí 
rádiových modemů, pevných telefonních linek, systému GSM atd.  

 

5.1 Sumarizace prvků veřejného osvětlení v Bílině 
 

 Celkový počet světelných míst (SM) – 2150 ks 

 Celkový počet architekturního osvětlení (AO) – 6 ks 

 Celkový počet osvětlených přechodů pro chodce (PP) – 29 ks 

 Celkový počet rozvodných skříní - 33 ks 
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A. ZÁKLADNÍ PLÁN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

A.1  Analytická část  

A.1.1 Architektonicko - urbanistická analýza (dálkové a blízké pohledy, 

funkční struktura)  
Lokalita města Bílina byla souvisle osídlena s příchodem Slovanů v 6. století. Archeologické 

nálezy se datují od 2. poloviny 9. století a dokládají, že zde již existovala bohatá a mocná vládnoucí 
vrstva. Bílinské hradiště se v 10. století stalo správním střediskem, jímž si Přemyslovci upevnili moc 
na českosaském pomezí. Hradiště bylo vystavěné na rulovém ostrohu v místech dnešního zámeckého 
parku nad městem. Správcem hradu byl jmenován kastelán, který v dané oblasti zastupoval knížete. 

Bílina si zpočátku 13. století ještě udržela postavení centra provincie, potom se působiště 
správního střediska přesunulo do královského města Mostu. Roku 1237 daroval král Václav I. Bílinu 
svému oblíbenci Ojířovi z Frýdberka, čímž se dostala do šlechtických rukou. Ojíř z Frýdberka nechal 
postavit na špici ostrohu vedle bývalého hradiště gotický hrad, na jehož místě stojí dnes bílinský 
zámek. Do nově budovaných opevnění pojal i městečko, jež bylo tak chráněno hradbami a vodními 
příkopy. Hradby byly dále opravovány a budovány. Jejich zbytky se zachovaly v dnešní Seifertově ulici 
a v podobě tzv. husitské bašty, která je pozůstatkem městského opevnění z doby kolem roku 1470. 

Město tehdy tvořilo úzký obdélník orientovaný od severu k jihu a protínaný dvěma 
rovnoběžnými ulicemi (dnes Komenského a Seifertova) jdoucími přes pravoúhlý rynk. Na jihovýchodě 
náměstí se rozkládal chrám sv. Petra a Pavla, proti němu v nároží stála nejstarší radnice. Brány 
z města vedly směrem na Teplice, Prahu a Most. Před každou z nich existovalo stejnojmenné 
předměstí, přičemž na mosteckém stál kostelík sv. Štěpána. 

Bílina sice ve 12. století ztratila svůj politický význam, avšak udržela si dosavadní vliv jako 
církevní středisko. Původní soukromý kostel sv. Petra a Pavla z roku 1061 postupně převzal funkci 
farního kostela, a když se na počátku 13. století pražské biskupství rozčlenilo na menší obvody – 
arcijáhenství, stala se Bílina církevním střediskem oblasti. 

Ačkoliv Bílina ležela na významné zemské stezce a konaly se zde pravidelné výroční trhy, ztrácela 
poznenáhlu na svém někdejším významu. Zůstala poddanským městečkem. 

Obyvatelstvo tohoto poddanského města v době předhusitské bylo převážně německé 
a katolické a utrpělo za husitských válek. 

Nový rozkvět Bíliny nastal v roce 1513, kdy získali město do dědičného držení Lobkovicové. 
V průběhu 16. století dochází k rozvoji řemesel, měšťanům je uděleno právo pořádat jarmark 

a várečné právo. Rozkvět města však zpomalilo několik požárů. V roce 1568 zničil velký oheň městský 
kostel sv. Petra a Pavla a značnou část města. Po tomto požáru bylo vystavěno mnoho nových domů 
a přestavěn byl také v letech 1573-1575 městský kostel. 

V druhé polovině 17. století zničil obrovský požár Lobkowiczký pivovar, který byl ale znovu 
obnoven a opět zahájil provoz v roce 1695. Toto datum je umístěno na průčelí objektu Bílinského 
pivovaru. 

Třicetiletá válka znamenala pro Bílinu – jako i pro celou zemi – velkou pohromu. V roce 1634 
Švédové při obsazování města vypálili zámek a deset domů. 

S tím, jak se město a okolí vzpamatovávalo z ran třicetileté války, začala se znovu rozvíjet 
stavební činnost. V letech 1665–1697 vládl v Bílině hrabě Václav Ferdinand Lobkovic a rozhodl se 
přestavět bílinské sídlo. Pozval si italského architekta Antonia della Portu, který na místě bývalého 
hradu vystavěl v letech 1675–1682 raně barokní zámek. Ve stejném období byla rekonstruována 
bašta Manda, součást obranného systému původního hradu. Stavební ruch se nevyhnul ani městu. 
Byl postaven kostel sv. Štěpána, který se ale do dnešních dnů nedochoval. Vznikla nová budova 
arciděkanství a byla postavena další radnice. Obě budovy však získaly nynější podobu až v 19. století. 
 Z množství soch dodnes zdobí bílinské náměstí kašna se sochou sv. Floriána a mariánský sloup od G. 
P. Toscana z roku 1682. 
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Od roku 1707 se vlády nad panstvím ujala sestra hraběte Václava Ferdinanda Eleonora. V době 
vlády kněžny Eleonory se v Bílině zvláště rozvíjelo lázeňství. Je známo, že zdejší prameny byly obecně 
známy a používány již v 16.století. V roce 
1712 byly vyčištěny a tři z nich byly upraveny 
k používání. 

Bílinské lázně se v 19.století dále 
rozrůstaly, avšak vždy žily ve stínu lázní v 
Teplicích. Lázeňské budovy i stavba 
zřídelního závodu, které zůstaly dodnes, jsou 
dílem architekta Sablicka z let 1875–1900. 
Proslulá lesní kavárna stála původně na 
zemské jubilejní výstavě v Praze v roce 1891, 
v následujících dvou letech pak byla 
postavena na nynějším místě. 

 V průběhu 19. století prodělala Bílina 
velký rozvoj související s průmyslovým rozmachem. V první polovině tohoto věku byly postupně 
zbořeny hradby a brány, které znesnadňovaly výstavbu města. V letech 1811–1812 byla postavena 
silnice Teplice - Bílina - Louny, v roce 1827 pak silnice na Duchcov, v roce 1863 byl vybudován 
kamenný most přes řeku Bílinu a roku 1872 získalo město železniční spojení na trati Ústí - Chomutov. 
Vývoj Bílinska silně poznamenala těžba uhlí. Ke konci 19. století byla pak těžba v ražených chodbách 
nahrazována těžbou povrchovou. Rozvíjel se i další průmysl. V roce 1835 vznikl v Bílině cukrovar a po 
něm porcelánka, v roce 1893 začala pracovat sklárna Engels. Roku 1913 byla uvedena do provozu huť 
v Chudeřicích, v roce 1918 zde zahájila výrobu sklárna. 

Rozvoj průmyslu s sebou přinášel příliv českého obyvatelstva. Jeho počet stoupal. Zatímco 
v roce 1880 bylo v Bílině 7,5 % Čechů a v roce 1910 19,5 %, po vzniku samostatné Československé 
republiky v roce 1918 se již třetina obyvatel města hlásila k českému národu. Město mělo v této době 
přes 9 tisíc obyvatel. V roce 1871 byla založena bílinská spořitelna. Stavba dnešní dominanty města, 
secesní radnice v letech 1908–1911, svědčí o velkorysých záměrech a možnostech tehdejší městské 
rady. 

První světová válka přerušila vývoj města a vedla k rozpadu rakouskouherské monarchie a ke 
vzniku Československa 28. října 1918. 30. října obsadili členové Sokola spolu s osvobozenými 
srbskými zajatci dělostřelecká kasárna v Chudeřicích. Němečtí obyvatelé přijali vznik Československé 
republiky většinou s odporem. 

V období první republiky měli němečtí obyvatelé Bíliny všechny možnosti k národnostnímu 
i kulturnímu vyžití. V průběhu třicátých let podlehla velká část zdejších Němců vlivu nacistických 
myšlenek a přičinila se o rozbití Československa v roce 1938. Po válce pak bylo provedeno vysídlení 
valné většiny Němců, takže v roce 1947 již žilo v Bílině 9 tisíc převážně českých obyvatel. 
 

A.1.1.1 Komunikační síť a veřejná prostranství 
 
Rychlé dopravní spojení je zajištěno silnicí I. třídy I/13 do Teplic a opačným směrem do Mostu 

(ul. Bílinská). Další důležitou komunikací je silnice II. třídy II/257 (ul. Spojovací a Pražská), která se 
postupně napojuje na hlavní tah Chomutov – Praha a která představuje jedno ze spojení s hlavním 
městem. 

Železniční spojení zajišťuje hlavní trasa Ústí nad Labem - Cheb, a rovněž trasa Bílina - Úpořiny - 
Ústí nad Labem. 

Po levém břehu řeky Bíliny vede 1,3 km dlouhá stezka pro pěší a cyklisty, spojující lázeňský areál 
s centrem města. Mimo této stezky postrádá Bílina systém cyklotras a cyklostezek uvnitř města 
a neexistuje zde ani napojení na cyklostezky v okolí města směrem na České středohoří a Krušné 
hory. Vybudování cyklostezek je však již zahrnuto ve Strategickém plánu rozvoje města. 

Obr. 1 - Bílina kolem roku 1840 
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Historické jádro města 
Historické jádro města bylo v roce 1992 vyhlášeno 

městkou památkovou zónou. Součástí je Mírové 
náměstí, které bylo v letošním roce rekonstruováno, 
včetně veřejného osvětlení. Prostor nově osvětlují 
moderní designová LED svítidla. Součástí rekonstrukce 
bylo i architektonické nasvícení kašny se sochou sv. 
Floriána a sloupu se sochou Panny Marie. Střed 
náměstí má nově charakter odpočinkové zóny, kolem 
které jsou vybudována parkovací stání. Automobilový 
provoz na náměstí je řešen jednosměrně po obvodu 
náměstí. Kromě krátké spojnice náměstí s ul. Bílinskou 

jsou hlavními komunikačními trasami z/na náměstí 
jednosměrné ulice Wolkerova, Seifertova a Želivského. 
Jedná se o úzké ulice dané historickým charakterem centra města s úzkými chodníky. Obdobný 
charakter mají i další ulice kolem náměstí, které již nejsou tolik zatížené provozem (Komenského, 
Zámecká, Na Zámku). 
 

Zelené plochy 
Nejvýznamnější zelenou plochou ve městě a 

zároveň významným krajinným prvkem je Lázeňský 
park Kyselka. Jedná se o původní anglický park se silně 
omezeným automobilovým provozem (výjimečně ulice 
Kyselská, Reussova, V Parku). Většina cest je však 
učena pouze pro pěší. Osvětlení je rekonstruováno 
pouze zčásti, a to historizujícími sloupy a lampami 
v blízkém okolí stáčírny. Ostatní osvětlení v parku je již 
dosluhujícími svítidly z produkce Elektrosvitu ze 70. a 
80. let. Pouze několik jednotlivých kusů bylo 
operativně vyměněno za novější výbojková svítidla. 

Významnou zelenou plochou s historickou 
minulostí je zámecký park. Park je nemovitou kulturní 
památkou a je z velké části v soukromých rukou. 

Oblíbenou bílinskou klidovou zónou – lesoparkem – je pohádkový les s pohádkovými 
a filmovými postavičkami. Na pohádkový les navazuje naučná stezka dějin, která jej propojuje se 
zámeckou zahradou. Cesty jsou v této lokalitě určené pěším a osvětlení se zde nenachází. 

Další menší plochy městské zeleně se nacházejí např. na Pivovarském náměstí, Žižkově náměstí, 
parčík mezi ul. Lidická a Mostecká, parčík u Starého zámku nebo park na sídlišti Za Chlumem. Tyto 
plochy jsou důležitým rekreačním prvkem mezi městskou zástavbou.  

 
Místní komunikace 
Převážnou část komunikační sítě tvoří 

komunikace v rezidenčních oblastech. Jedná se jak o 
komunikace pro motorizovaný provoz, tak i pro pěší. 
Kromě ulic jsou jimi např. obslužné komunikace u 
zahradnických osad, u garáží, pěší cesty jako propojky 
mezi domy, ve vnitroblocích, parkové cesty apod., či 
několik podchodů. Každá má svá specifika ohledně 
osvětlovacích prvků i požadavků na osvětlení. 

 

Obr. 4 -  Místní komunikace – Sídliště Za Chlumem 

Obr. 3 -  Zelené plochy – lázeňský park 

Obr. 2 - Historické jádro – Mírové náměstí 
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A.1.1.2 Zasazení v krajině a pohledy 
Město Bílina leží v severozápadních Čechách, mezi městy Most a Teplice. Město má přes 17 tisíc 

obyvatel (cca 9,4 tisíc žen a 7,7 tisíc mužů) a rozlohu přibližně 1,5 x 3 km. Protéká jím řeka Bílina, 
která se dále vlévá do Labe. V okolí města se nachází jeden z největších povrchových hnědouhelných 
dolů (Důl Bílina) a řada průmyslových podniků (elektrárna Ledvice, sklárny a další). 

Město Bílina leží ve východní části Chomutovsko-teplické pánve v nadmořské výšce 207 m. 
Na severu se vypíná do výše 700 až 900 m n.m. souvislá hrásť Krušných hor. Z východu zabíhají až k 
městu nezvykle modelované vršky Českého středohoří. Samotná Bílina se rozkládá v Mostecké pánvi, 
tvořené třetihorními usazeninami jílu, písku, pískovce a uhlí. 

Chráněnou krajinou oblast České středohoří, založenou roku 1976, tvoří pás třetihorních 
vyvřelých kopců kupovitých, homolovitých a kuželovitých tvarů. Zvlněný kraj v sobě zahrnuje všechny 
druhy přírodních společenstev od shluků skal až po teplé luhy a háje. V okolí Bíliny nápadně ční tři 
kopce Bořeň (539 m n.m.), Rozkoš (398 m n.m.) a Kaňkov (436 m n.m.), z nichž svou neobvyklostí 
upoutává zvláště skalnatý Bořeň. Mohutný znělcový masív tvoří výraznou krajinnou dominantu. Do 
samotné Bíliny je vklíněn lesnatý vrch Chlum (295 m n.m.), který je obklopen převážně sídlištní 
zástavbou Teplického předměstí. 

 
Obr. 5 - Pohled na město z Bořně 

Vodopisně náleží tato oblast k povodí Labe. Řeka Bílina pramení v Krušných horách 
na jihovýchodním svahu hory sv. Anny, protéká středem Mostecké pánve a vlévá se do Labe. Cestou 
však přibírá řadu odpadů z továren, které způsobují znečištění. 

Řešené území tvoří střední část silně urbanizovaného pásu mezi Teplicemi a Mostem, v dříve 
velmi malebné krajině v podhůří Krušných hor a v přímém dotyku s Českým středohořím. Intenzivním 
využíváním tohoto území zejména těžbou uhlí a neustálým plošným rozšiřováním průmyslu došlo 
nejen k mnoha nevhodným zásahům, ale k celkové devastaci tohoto prostoru vůbec. 

Vlastní město Bílina je přirozeným centrem osídlení celé jihozápadní části teplického okresu, 
do jehož spádového území patří obce Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Měrunice, Ohníč 
a Světec. 

 
Díky zasazení města do kopcovité krajiny lze celé město pozorovat hned z mnoha okolních 

vyvýšených míst, která jsou však dosažitelná pouze po pěších trasách. Jen z několika málo lehce 
přístupných komunikací a silnic lze pozorovat alespoň některé části města. 
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Obr. 6 -  Příjezd od Kostomlat a pohled na Teplické 
předměstí 

Obr. 7 - Příjezd od Kostomlat do Chudeřic (ul. Radovesická) 

  

 
Obr. 8 -  Příjezd od Mostu (ul. Bílinská) s dominantou radniční 
věže 

 
Obr. 9 - Příjezd od Braňan (ul. Mostecká) a pohled na 
Mostecké a Teplické předměstí 

Z celkových pohledů na město lze pozorovat jednotlivá sídlištní předměstí, jimž dominují 
vícepatrové panelové domy, a historickou městskou zástavbu. Ta si převážně zachovává jednotnou 
výškovou hladinu. Nad hladinu historické zástavby vystupují tři stěžejní dominanty města. Na jižním 
cípu náměstí se tyčí věž kostela sv. Petra a Pavla. Další dominantou je secesní radnice s typickou 
radniční věží. Nad městem ční jako výrazná hmota ranně barokní zámek, přestavený do dnešní 
podoby v polovině 17. století na místě bývalého hradu. Zejména zámek a radniční věž je možno 
pozorovat i z mnoha bližších lokalit přímo ve městě, kde to rozhledové podmínky dovolují. Např. z ul. 
Břežánská, Bílinská, Bořeňská nebo Teplická. Nepřehlédnutelným objektem v těsné blízkosti 
historického centra je 12patrová budova Severočeských dolů. 

 

A.1.1.3 Funkční části města 
Území města je poměrně zřetelně rozděleno na dvě základní funkční části – obytnou, 

rozprostírající se v údolích vodotečí a na svazích dynamického terénu nad nimi, a výrobní, 
bezprostředně navazující na část obytnou na severu a severozápadě a vstupující jako nevhodný klín 
téměř až do centra. 

Základní, viditelnou osou města, značně negativně působící v městském organizmu, je silně 
frekventovaný dopravní koridor - silnice I/13 a železniční trať. Prochází městem severojižním směrem 
a spolu s členitým terénem dělí město na několik celků – centrum, lázeňsko-rekreační sektor, 
výrobně-obytný sektor Mosteckého předměstí a obytné sektory Teplické předměstí, Pražské 
předměstí, Újezdské předměstí. Jednotlivé městské části jsou tudíž propojeny pouze historickým 
jádrem města, které je však paradoxně od ostatních městských celků odděleno komunikačními 
bariérami.  

Prostorové uspořádání města je působivé a dává velké možnosti uplatnění architektury 
v souladu s přírodními útvary. Terén vstupující do města, se výrazně uplatňuje v řešení 
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vnitroměstských prostorů. Příkladem takovéto kompozice je historické jádro, zámek, kostel a radnice. 
Park a lázeňský areál jsou výraznými městotvornými prvky. Významnou dominantou celého prostoru 
je skalní vrch Bořeň. 

 

A.1.1.4 Charakteristické zóny 
Dle typu zástavby a využití lze ve městě identifikovat celkem 5 zón: historická, obytná, 

průmyslová, lázeňská a průjezdní komunikace. Jejich rozložení je znázorněno na Chyba! Nenalezen z

droj odkazů.. Z pohledu architektonicko-urbanistického jsou zónám nadefinovány celkem 3 typy 

charakteru osvětlení, a to podle toho, kam je světelný tok směrován a jaké části prostoru osvětluje. 
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Obr. 10 - Vyobrazení charakteristických zón ve městě 
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Schématické znázornění osvětlení typu 1 

Schématické znázornění osvětlení typu 2 

Schématické znázornění osvětlení typu 3 

Typ 1 

Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok svítidel 
směrován výhradně na povrch 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 vhodný pro hlavní komunikační tahy a průmyslové 
zóny, které nejsou zpravidla urbanisticky hodnotné (bez dodržení uliční čáry, absence, popř. malé 
procento architektonicky cenných staveb apod.). 
 

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 3 

Při tomto charakteru osvětlení je světelný tok směrován 
nejen na osvětlovanou pozemní komunikaci, ale do prostoru 
tak, 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.  
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Typy charakteru osvětlení a další parametry zón jsou přehledně uvedeny v tabulkách  
 

ZÓNA 1 – HISTORICKÁ ČÁST 

Charakteristika zóny 

Jedná se o historickou centrální část města – Mírové náměstí a přilehlé 
ulice. Charakteristická je historická a architektonicky zajímavá zástavba, 
která převažuje. Výšková hladina se pohybuje okolo dvou až tří nadzemních 
podlaží (NP), případně s podkrovím. Zóna zahrnuje hlavní tři dominanty 
města: radniční věž, zámek a kostel sv. Petra a Pavla. 

Vymezení zóny 
Pivovarská, areál zámku, Tyršova, areál technických služeb, park u Starého 
zámku, Bílinská, Břežánská, Lidická, Fišerova 

Specifické prostory 

Překryv se zónou 5 - ulice Břežánská (mezi Mosteckou a Bílinskou): Tato 
část ulice se sice nenachází v samém historickém jádru města, nicméně typ 
zástavby, skladba dopravního prostoru a vizuální vjem při průjezdu směrem 
k centru již částečně signalizují blízkost historického centra. Osvětleni 
chodníků i vozovky je proto tedy potřeba realizovat vysokým stožárem se 
svítidlem dle zóny 5, svítidlo zóny 1 bude na témže stožáru v nižší výšce a 
směrované na chodník. 

Skladba světelného místa 

Osvětlení Mírového náměstí je nově zrekonstruováno, v obdobném duchu 
lze pokračovat i v ostatních lokalitách. Stožáry a výložníky tvoří tvarově 
propojený celek s jednotným soudobým designem, možné jsou ramínka na 
fasádách, rovněž v jednotném soudobém designu. V místech stávajících 
ramínek na zdi je nově instalovat níže. 

Typ svítidla 
Shodný se svítidlem na Mírovém náměstí, v případě ramínek na zdi je 
možná vzhledově podobná varianta. Nutný jednotný tvar v celé zóně. 

Typ stožáru Válcový stožár dle Mírového náměstí 

Max. výška světelného místa 6 m 

Barevná povrchová úprava 
Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny 
jiných standardů (např. RAL 7012) 

Charakter osvětlení prostoru Typ 3 

Úroveň jasu Vyšší 

Barva světla Teplá (≤3000 K) 

Zóna životního prostředí E4 

Příklady vzhledu svítidla 

 
Tab. 1: Parametry zóny 1 
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ZÓNA 2 – OBYTNÁ ČÁST 

Charakteristika zóny 
Zóna, ve které bydlí naprostá většina obyvatel města. Charakteristickým 
rysem je zástavba rodinnými a panelovými domy, u rodinných domů často 
s vlastním ohraničeným pozemkem (zahradou).  

Vymezení zóny 
Většina rozlohy města, spadají sem všechna předměstí (Teplické, Mostecké, 
Újezdské, Pražské). 

Specifické prostory 

Zahrádkářské osady – uvnitř osad není osvětlení instalováno, osvětleny jsou 
pouze přístupové cesty. 
Garáže – skupina podlouhlých nízkých staveb s garážovými jednotkami. 
Chybí dostatečné rozmístění stožárů, osvětlení je proto vhodnější realizovat 
vyššími stožáry (min. 8 m). 

Typ svítidla Technická nebo designová svítidla klasického nebo moderního tvaru. 

Typ stožáru Bezpaticový válcový nebo hranatý, pro výšku 8 m možno použít výložníky. 

Max. výška světelného místa 8 m 

Barevná povrchová úprava 
Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny 
jiných standardů (např. RAL 7012) 

Charakter osvětlení prostoru Typ 2 

Úroveň jasu střední 

Barva světla Teplá ((≤3000 K) 

Zóna životního prostředí E2 

Příklady vzhledu svítidla 

   

Tab. 2: Parametry zóny 2 

ZÓNA 3 – PRŮMYSLOVÁ ČÁST 

Charakteristika zóny 
Rozlohově zaujímá významnou část města, ve které však trvale pobývá 
minimum obyvatel. Zahrnuje převážně skladištní plochy, výrobní haly, 
manipulační plochy, železniční seřadiště apod. 

Vymezení zóny 
Severně od Mosteckého a Teplického předměstí, počínaje autobusovým 
nádražím a hypermarketem Albert směrem na Chudeřice 

Specifické prostory Autobusové a železniční nádraží 

Typ svítidla Technická svítidla klasického nebo moderního tvaru. 

Typ stožáru 
Bezpaticový válcový nebo hranatý, pro výšky od 8 m možno použít 
výložníky. 

Max. výška světelného místa 10 m 

Barevná povrchová úprava 
Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny 
jiných standardů (např. RAL 7012) 

Charakter osvětlení prostoru Typ 1 

Úroveň jasu nízká 

Barva světla Neutrální (3000 K - 4000 K) 

Zóna životního prostředí E2 

Příklady vzhledu svítidla 

   
Tab. 3: Parametry zóny 3 
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ZÓNA 4 – LÁZEŇSKÁ ČÁST 

Charakteristika zóny 
Typické novorenesanční lázeňské budovy, altán, letní kino. Cesty parkového 
charakteru určené pro pěší, motorizovaný provoz jen výjimečně a pouze na 
obslužných cestách  

Vymezení zóny 
Areál Lázní Bílina kolem lázeňských budov, okrajové části lesoparku, od 
železniční trati, přes Lesní kavárnu, hudební altán, ulice Reussova a V Parku, 
a ulicí Kyselská až po ulici Boženy Němcové. 

Specifické prostory nejsou 

Typ svítidla Zachovat historizující svítidla Rosa a rozšířit je do dalších částí zóny. 

Typ stožáru Zachovat historizující stožáry Rosa a rozšířit je do dalších částí zóny. 

Max. výška světelného místa 5 m 

Barevná povrchová úprava 
Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny 
jiných standardů (např. RAL 7012) 

Charakter osvětlení prostoru Typ 3 

Úroveň jasu střední 

Barva světla Teplá (≤3000 K) 

Zóna životního prostředí E3 

Vzhled svítidla 

   
Tab. 4: Parametry zóny 4 

ZÓNA 5 – PRŮJEZDNÍ KOMUNIKACE 

Charakteristika zóny 
Dvouproudé nebo víceproudé komunikace, ke kterým mohou přiléhat 
chodníky a parkovací stání, jsou též součástí zóny 

Vymezení zóny 

Bílinská (I/13), Mostecká, Důlní, Boženy Němcové (úsek mezi Mosteckou a 
Důlní), Břežánská, Pražská, 5. května (mezi Pražskou a Mírovou), Mírová, 
Jižní, Jenišovská, Pivovarská, Litoměřická, Teplická, Čsl. armády, Sídliště Za 
Chlumem (mezi Čsl. armády a Litoměřickou) 

Specifické prostory 
Prostory okružních křižovatek – osvětlení realizovat svítidly s odlišnou 
barvou světla (např. teplou žluto-oranžovou). 

Typ svítidla Technická svítidla klasického nebo moderního tvaru. 

Typ stožáru 
Bezpaticový válcový nebo hranatý, pro výšky od 8 m možno použít 
výložníky. 

Max. výška světelného místa 10 m 

Barevná povrchová úprava 
Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny 
jiných standardů (např. RAL 7012) 

Charakter osvětlení prostoru Typ 1 

Úroveň jasu střední 

Barva světla Neutrální (3000 K - 4000 K) 

Zóna životního prostředí E2 

Příklady vzhledu svítidla 

   
Tab. 5: Parametry zóny 5 
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Uvnitř pěti výše uvedených zón se dále mohou nacházet menší podoblasti, které jsou svým 
charakterem specifické a zcela se svým vzhledem i funkčností odlišují od okolí. Takovými podoblastmi 
jsou: parkové plochy a zeleň, sportoviště, společensko-kulturní centra. 

 

Podoblast parkové plochy a zeleň 

Charakteristika podoblasti 

Různé parky a zelená prostranství s cestami pro pěší, osázená stromy, 
křovinami, okrasnou zelení. Instalovány mohou být lavičky. Ve vybraných 
lokalitách bude základní veřejné osvětlení doplněno o přiměřené prostorové 
osvětlení vybraných stromů, skupin stromů a keřů z důvodu zachování 
prostorové „čitelnosti“ a vizuální vnímatelnosti daného veřejného prostoru, 
což zároveň podporuje pocit bezpečí pro pěší ve večerních a nočních 
hodinách. 

Příklad podoblasti 
Parčík před ZŠ Lidická, parčík mezi Wolkerova a Želivského, plocha u 
zahradnické osady pod Chlumem směrem k sídlišti Za Chlumem  

Typ svítidla 
Shodný se svítidlem na Mírovém náměstí, možný i jiný designový typ svítidla, 
totožný typ dodržovat napříč městem. 

Typ stožáru Bezpaticový válcový stožár, bez výložníku 

Max. výška světelného místa 5 m 

Barevná povrchová úprava 
Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny 
jiných standardů (např. RAL 7012) 

Charakter osvětlení prostoru Typ 3 

Úroveň jasu Nízká 

Barva světla Teplá (≤3000 K) 

Zóna životního prostředí E3 

Příklady vzhledu svítidla 

 

Tab. 6: Parametry podoblasti parkové plochy a zeleň 
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Podoblast sportoviště 

Charakteristika podoblasti 

Účelové nebo multifunkční sportoviště a sportovní areály. Jedná se 
osvětlení hracích ploch, které je po setmění funkční jen po omezenou dobu, 
případně jen v některé dny. Dle významu sportoviště se k osvětlení 
používají stožáry výšek obvykle 8 až cca 20 m, téměř vždy bílá barva světla 
s vysokou intenzitou. 

Příklad podoblasti 
Sportovní areál v ul. Kyselská a Tyršova, multifunkční hřiště v ul. Teplická 
naproti technickým službám. Lze sem zařadit i sportoviště v areálech škol. 

Typ svítidla 
Speciální typ svítidla s asymetrickou optikou. U menších hřišť postačí 
svítidla totožná s technickými svítidly použitými pro osvětlení ulic (zóny 2, 
3, 5) s odpovídající optikou. 

Typ stožáru Bezpaticový válcový stožár, bez výložníku 

Max. výška světelného místa Dle významu 

Barevná povrchová úprava 
Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny 
jiných standardů (např. RAL 7012) 

Charakter osvětlení prostoru Typ 1 

Úroveň jasu Vysoká 

Barva světla neutrální (3000 K - 4000 K) 

Zóna životního prostředí E4 

Příklady vzhledu svítidla 

 
Tab. 7: Parametry podoblasti sportoviště 

Tab. 8 - Parametry podoblasti společensko-kulturní centra 

Podoblast společensko-kulturní centra 

Charakteristika podoblasti 
Prostranství určená chodcům k trávení volného času, odpočinku, místa pro 
setkávání občanů při různých příležitostech 

Příklad podoblasti 
Prostor na sídlišti Za Chlumem mezi kulturním domem Fontána a poštou 
Bílina 4 

Typ svítidla 
Shodný se svítidlem na Mírovém náměstí, možný i jiný designový typ 
svítidla, totožný typ dodržovat napříč městem. 

Typ stožáru Bezpaticový válcový stožár, bez výložníku 

Max. výška světelného místa 6 m 

Barevná povrchová úprava 
Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny 
jiných standardů (např. RAL 7012) 

Charakter osvětlení prostoru Typ 3 

Úroveň jasu Střední 

Barva světla Teplá  (≤3000 K) 

Zóna životního prostředí E3 

Příklady vzhledu svítidla 
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Podoblast hřbitov 

Charakteristika podoblasti 
Klidové, ohraničené místo s několika hlavními cestami a mnoha pěšinami. 
Výskyt stromů. 

Příklad podoblasti Hřbitov u křížení ulic Mostecká a Boženy Němcové 

Typ svítidla 
LED svítidlo se solárním systémem, soumrakovým čidlem a čidlem pohybu. 
Standardně bude svítit v tzv. "úsporném režimu". V případě pohybu se 
svítidlo sepne na plný výkon. 

Typ stožáru Bezpaticový válcový stožár, bez výložníku, zesílený pro vyšší zatížení. 

Max. výška světelného místa 5 m + solární panel 

Barevná povrchová úprava 
Šedá AKZO Gris 900 Sablé dle Mírového náměstí, případně blízké odstíny 
jiných standardů (např. RAL 7012), pozink 

Charakter osvětlení prostoru Typ 3 

Úroveň jasu Nízká 

Barva světla Teplá (2700 – 3200 K) 

Zóna životního prostředí E3 

Příklady vzhledu svítidla 

 
Tab. 9 Podoblast hřbitov 
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A.1.2 Dopravně bezpečnostní analýza (struktura komunikací, teplota 

chromatičnosti) 
 

Z dopravně bezpečnostního hlediska lze komunikace rozdělit na tři typy: 

 

1. Komunikace s nízkou intenzitou motorové dopravy a veřejné prostory pro pěší uživatele: 

Do této skupiny lze zařadit třídy osvětlenosti P. 

o teplota chromatičnosti ≤ 3000 K  

 

2. Komunikace se střední intenzitou motorové dopravy 

Tyto komunikace jsou většinou zatříděny do třídy M3 až M6. 

o teplota chromatičnosti 3000 K - 4000 K 

 

3. Komunikace s vysokou intenzitou motorové dopravy 

Patří sem výhradně komunikace zatříděné do tříd osvětlenosti M1 a M2. 

o teplota chromatičnosti 4000 K - 5000 K 

 
Pozorovatel v prostředí kategorie komunikací č. 1 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 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. 
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A.1.2.1 Intenzita dopravy 
 

Město Bílina se nachází na hlavním tahu mezi Mostem a Teplicemi na silnici I/13. Na obrázku 11 jsou 

zobrazeny intenzity dopravy jednotlivých sčítacích úseků za rok 2016. 

 
Obr. 11 - Sčítání dopravy 2016 Město Bílina (Zdroj: ŘSD) 

 
Obr. 12 - Legenda k obrázku 1 (zdroj: ŘSD) 
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Obec, silnice, ulice 
Součet motorové  
dopravy (voz/24h) 

Maximální kapacita 
vozovky (voz/1h) 

Sčítací úsek 

Bílina III/25316 1989 1800 4-3990 

Bílina I/13 15364 2500 4-0850 

Bílina I/13 15364 2500 4-0842 

Bílina III/2538 1154 1800 4-2791 

Bílina III/2538 870 1800 4-2798 

Bílina II/257 5148 1800 4-0843 

Bílina III/257 5751 1800 4-0841 

Bílina III/257 3261 1800 4-0840 

Bílina I/13 13680 2500 4-3171 

Bílina I/13 13458 2500 4-3179 

Tab. 10 - Intenzita silniční dopravy města Bíliny 
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Sčítání dopravy pro jednotlivé úseky ve městě Bílina z oficiálních stránek ŘSD. 
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Obr. 13 - Vysvětlivky (zdroj: ŘSD sčítaní dopravy) 
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A.1.2.2 Nehodovost 
Dopravní nehodovost byl analyzována pomocí aplikace dostupné na webových stránkách 

http://avison.cdvinfo.cz/, která nabízí možnost procházet shluky dopravních nehod na mapovém 

podkladu na tzv. heatmapu. 

 
Obr. 14 -Nehodovost a shluky dopravních nehod (zdroj: http://avison.cdvinfo.cz/) 

V aplikaci lze dále prověřit bližší informace o jednotlivých dopravních nehodách v místě 

shluku, jako například zda se nehoda stala za svítání nebo soumraku, silnice byla nebo nebyla 

osvětlena nebo zda byla zhoršená viditelnost vlivem povětrnostních podmínek.  

http://avison.cdvinfo.cz/
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Obr. 15 Výběr úseků nejčastější dopravních nehod (zdroj: http://avison.cdvinfo.cz/) 
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Graf. 1 - Počet dopravních nehod mimo křižovatku (zdroj vlastní tvorba, data ŘSD ) 

 

Z výše uvedeného grafu počtu nehod v noci (s veřejným osvětlením v provozu) mimo 

křižovatku lze konstatovat, že nejvíce nehod se stane v době před začátkem nočního klidu, tedy 

do 22:00 hodin a to v celkovém počtu 52 nehod. Druhá nejčastější doba, kdy se staly dopravní 

nehody mimo křižovatku je od 22:00 do 24:00 v intervalu dvou hodin o celkovém počtu 34 nehod. 

V ranní části nočního klidu od 24:00 do 4:00 hodin se stalo 16 nehod, ale s ohledem na delší časový 

úsek je tato doba méně význačná s ohledem na vznik dopravních nehod. V ranních hodinách mezi 

4:00 až 8:00 se stalo 19 dopravních nehod. Z celkového počtu evidovaných nehod v období 2012 až 

2018 se stalo 5 nehod v prostoru přechodu pro chodce. Všechny nehody se staly v nočních hodinách 

s veřejným osvětlením. Z těchto 5 nehod, jsou pouze 2 nehody na suché vozovce, ostatní nehody se 

staly na mokré vozovce. 
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24:00 -  4 :00
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22:00

DN v noci mimo křižovatku od roku 2012 -20018
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Graf. 2 - Počet dopravních nehod v křižovatce (zdroj vlastní tvorba, data ŘSD) 

 

Z výše uvedeného grafu počtu nehod v noci v křižovatce (s veřejným osvětlením v provozu) lze 

konstatovat, že nejvíce nehod se stane v době od 4:00 do 8:00 a to celkem 13. V průběhu od 24:00 

do 4:00 a od 22:00 do 24:00 se staly 3 nehody. Druhá nejčastější doba nehod je v době do 22:00 hod 

a to 10 nehod.  Z celkového počtu evidovaných nehod v období 2012 až 2018 se stala 1 nehoda poblíž 

přechodu pro chodce a to na křižovatce, uvnitř hranic křižovatky definovaných pro systém evidence 

nehod. 

 

PROBLEMATICKÁ (KONFLIKTNÍ) MÍSTA VE MĚSTĚ BÍLINA 

Okružní křižovatka ulic Bílinské a Pivovarské je místem s nejvyšším počtem dopravních nehod 

ze všech tří okružních křižovatek za posledních 10 let, na ostatních křižovatkách se staly čtyři, 

respektive šest dopravních nehod. 

Křižovatky s nejvyšším výskytem dopravních nehod: 

1. Okružní křižovatka Bílinská - Pivovarská (20 DN od roku 2011) 

2. Okružní křižovatka Bílinská - Pražská (6 DN od roku 2014) 

3. Okružní křižovatka Bílinská - Břežánská (4 DN od roku 2010) 

4. Křižovatka na ulici Pražská - 5. května (4 DN od roku 2010) 

 

Jednou z možností, kde začít s obnovou veřejného osvětlení je výměna svítidel na křižovatkách 

a ulicích s vyšším výskytem dopravních nehod.  
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Od 24:00 az do 4 :00

Od 22:00 až do 24:00

Do 22:00

DN v noci v křižovatce od roku 2012 -2018
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Přechody pro chodce: 

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 

Tab. 11 - Udržovaná průměrná svislá osvětlenost 

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.  
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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). 

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. 

 
Obr. 16 - Posuzovaný prostor: A = základní, B = neprodloužený doplňkový. Analogicky platí i pro pozemní komunikaci s více 

jízdními pruhy. 

 

 

Obr. 17 - 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. 
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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.  

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. 

 

 

 

Číslo Ulice Typologie přechodu 
Stav 

přechodu 
Počet 

svítidel 

P - 001 Teplická (Náměstí) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 002 Teplická (Čsl. armády) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 003 Čsl. armády (Maxe Švabinského-blíže k Teplické) 
bez ostrůvku, jednosměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 004 Čsl. armády (Maxe Švabinského) 
bez ostrůvku, jednosměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 005 Maxe Švabinského 615 (Maxe Švabinského) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 006 
Maxe Švabinského mezi č.p. 610-609 (Maxe 
Švabinského) 

bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 007 Maxe Švabinského (Teplická) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 008 Teplická (Havířská) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 009 Havířská 582/27 (Teplická) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 010 Čsl. armády (Teplická) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 011 Čsl. armády 456/10 (Havlíčkova) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 012 Studentská 395/78 (Elišky Krásnohorské) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 013 Studentská 338/72 (Dvořákova) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 014 Studentská 276/8 (Teplická) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 015 Teplická (Hasičská) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 016 Teplická (u č.p. Sídliště SHD 556/1) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 
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Číslo Ulice Typologie přechodu 
Stav 
přechodu 

Počet 
svítidel 

P - 017 Pivovarská (blíže k Bílinské) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 018 Pivovarská (Sídliště u Nového nádraží) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 019 Pivovarská (Želivského) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 020 Teplická (Litoměřická) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 021 Litoměřická (Teplická) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 022 Pivovarské nám. (Teplická) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 023 Wolkerova 86 (Mírové nám.) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 024 Mírové nám. (Želivského) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 025 
Želivského (Mírové nám.) - jednosměrná 
komunikace 

bez ostrůvku, jednosměrná 
komunikace 

přisvětlen 1 

P - 026 Seifertova (Mírové nám.) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 027 5. května (Pražská) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 028 Pražská (5. května) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 029 5. května (V parku) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 030 Tyršova (Pražská) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 031 Seifertova (V parku) - jednosměrná komunikace 
bez ostrůvku, jednosměrná 
komunikace 

přisvětlen 1 

P - 032 Pražská (Tyršova) 
bez ostrůvku, jednosměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 033 Opletalova (Pražská) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 034 Pražská (Nerudova) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 035 Kmochova (Bořeňská) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 1 

P - 036 Bořeňská (Kmochova) - bez vyznačeného šrafování 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 1 

P - 037 Bořeňská (Pražská) 
bez ostrůvku, jednosměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 038 Alšova (křižovatka s Bořeňskou) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 039 Bořeňská (křižovatka s Alšovou) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 040 Alšova (křižovatka s Bořeňskou) 
bez ostrůvku, jednosměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 041 Bořeňská (křižovatka s Alšovou) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 042 Pražská (Jenišovská) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 043 Jenišovská (Zahradní) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 
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Číslo Ulice Typologie přechodu 
Stav 
přechodu 

Počet 
svítidel 

P - 044 Jiráskova (Jižní) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 045 Tylova (Jižní) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 046 Palackého (Petra Bezruče) 
bez ostrůvku, jednosměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 047 5. května (Palackého) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 048 Kyselská (Bílinská) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 049 Bílinská (u fotbalového hřiště) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 050 Pražská (Bílinská) 
s ostrůvkem, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 051 Pražská (Bořeňská) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 052 Seifertova (Zámecká) - jednosměrná komunikace 
bez ostrůvku, jednosměrná 
komunikace 

přisvětlen 1 

P - 053 Seifertova (Na Zámku) - jednosměrná komunikace 
bez ostrůvku, jednosměrná 
komunikace 

přisvětlen 1 

P - 054 Litoměřická (před obchodním domem) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 055 Litoměřická (u obchodního domu) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 056 Čapkova (Litoměřická) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 057 Litoměřická (Čapkova) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 058 Zadní (Litoměřická) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 059 Čapkova č.p.845 (Čapkova) 
bez ostrůvku, jednosměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 060 Čapkova č.p.838 (Čapkova) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 061 Sídliště Za Chlumem (u kulturního domu-Fontána) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace  

přisvětlen 1 

P - 062 Sídliště Za Chlumem (u zastávky MHD) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 063 Bezovka (Litoměřická) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 1 

P - 064 Litoměřická (Bezovka) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 065 Nábřeží (u pěší lávky přes Bílinskou) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 066 Nábřeží (u obchodu Albert) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 067 Nábřeží (Důlní) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 068 Nábřeží (blíže k ul. Bílinská) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 069 Důlní (Bílinská) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 070 Pivovarská (Bílinská) 
s ostrůvkem, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 
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Číslo Ulice Typologie přechodu 
Stav 
přechodu 

Počet 
svítidel 

P - 071 Bílinská (z centra Albert po levé straně) 
s ostrůvkem, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 072 Bílinská (do centra Penny po levé straně 
s ostrůvkem, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 073 Břežanská 383/14 (U ZŠ) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 074 Důlní (Fišerova) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 075 Mostecká (mezi ul. Školní x Kyselská) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 1 

P - 076 Mostecká (Lidická) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 077 Lidická 31/18 (Mostecká) 
bez ostrůvku, jednosměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 078 Důlní (Fišerova) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 1 

P - 079 Důlní 250/43 (Sklářská) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

P - 080 Důlní (na konci obce) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 081 Břežánská (u kruhového objezdu s Nábřeží) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 082 
Bílinská (u kruhového objezdu s Břežánskou směr 
Teplice) 

s ostrůvkem, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 083 
Bílinská (u kruhového objezdu s Břežánskou směr 
Most) 

s ostrůvkem, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 084 Bílinská (před Lidlem směr Most) 
s ostrůvkem, obousměrná 
komunikace 

přisvětlen 2 

P - 085 Litoměřická (u zimního stadionu) 
bez ostrůvku, obousměrná 
komunikace 

nepřisvětlen - 

Tab. 12 - pasport přechodů pro chodce 

 

Vyhodnocení přechodů pro chodce 

V tabulce 12 je uveden pasport přechodů v Bílině. Ve městě se nachází 85 přechodů 

pro chodce, z toho je 29 přechodů přisvětleno. Na pozemních komunikacích s jednosměrným 

provozem jsou chodci přisvětlování ze strany přijíždějících vozidel. Na pozemních komunikacích 

s obousměrným provozem jsou chodci přisvětlování z pohledu vozidel přijíždějících v obou směrech. 

6 přechodů, které se nacházejí na obousměrné komunikaci, je přisvětleno pouze jedním svítidlem. 

Osvětlenost těchto 6 přechodů je zcela nevyhovující. Nasvětlení přechodů pro chodce musí být 

v souladu s TKP 15 a ČSN EN 13201-2, 3.  
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A.1.2.3 Kriminalita 
Město Bílina má rozlohu 32, 41km2 a žije zde přibližně 17 tisíc obyvatel. Demograficky je 

děleno na části: Bílina, Mostecké předměstí, Pražské předměstí, Teplické předměstí, Újezdské 

předměstí a Chudeřice. 

Analýza kriminality (přečiny i zločiny) 

Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

2017 400 38 5 216 

2018 407 45 15 183 

Meziroční srovnání růst o 1,75 % růst o 18,42 % růst o 200 % pokles o 15,28 % 
     

Index 2017 177 17 2,2 96 

Index 2018 180 20 6,64 81 

Meziroční změny růst o 1,69 % růst o 17,64 % růst o 201,82 % pokles o 15,63 % 

Tab. 13 - Koncepce prevence kriminality města Bílina (Zdroj: informační systémy Policie ČR) 

Uvedené údaje v tabulce jsou poskytnuty Policií České republiky. Přestože z ní nelze zcela 

přesně vyjádřit nápad trestné činnosti v konkrétních lokalitách Bíliny, je patrné jen mírné zvýšení 

trestných činů. Poskytnutá data jsou souhrnem nápadu trestné činnosti za celý služební obvod Policie 

ČR Bílina, který zahrnuje Bílinu, spádové obce, Kostomlaty pod Milešovkou a Bžany. Meziročně se 

nápad TČ i jednotlivých druhů přečinů zvýšil (mimo majetkové trestné činnosti) – jedná se především 

o činy mravnostní. 

Statistika a analýza přestupků spáchaných v Bílině za rok 2018 a řešených Městskou policií Bílina 

Přestupky v konfliktních oblastech (Přestupky řešené Městskou policii v Bílině za rok 2018) 

 

Panelové 
sídliště + 
sídliště 
SHD + 
Srbsko 

Centrum + 
SUNN + 

nádraží ČD 
a okolí 

Za Chlumem + 
Litoměřická + 

Čapkova 

Pražské 
předměstí I 

a II + 
5. květen 

Ostatní 
lokality 
města a 
smluvní 

obce 

počet % pořadí 

Doprava 208 1432 385 136 211 2372 83,93 1. 

Alkohol a 
tabák 

27 15 13 1 0 56 1,98 4. 

Životní 
prostředí 

5 1 1 0 1 8 0,28 5. – 6. 

Majetek 4 3 1 0 0 8 0,28 5. – 6. 

Občanské 
soužití 

2 1 1 0 0 4 0,14 7. 

Veřejný 
pořádek 

68 48 82 33 8 239 8,46 2. 

OZV 65 28 32 9 5 139 4,92 3. 

počet 379 1528 515 179 225 

Celkem 2 826 přestupků % 13,41 54,07 18,22 6,33 7,96 

pořadí 3. 1. 2. 5. 4. 

Tab. 14 -  Tabulka přestupků řešených Městskou policií Bílina za rok 2018 
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A.1.3 Environmentální analýza (rušivý vliv na místní obyvatele, řidiče, 

vzhled města) 
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 
Tab. 15 - 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. 
 

Při dálkových pohledech na noční Bílinu jsou nejvíce patrné zdroje světla z automobilů, 
domácností a některá svítidla VO. Zatímco od automobilů a z domácností způsobují rušivé světlo 
světelné zdroje přímým vyzařováním do horního poloprostoru, u veřejného osvětlení značná část 
světla proniká do horního poloprostoru odrazem od osvětlovaných ploch. Dalšími zdroji rušivého 
osvětlení je průmyslové osvětlení v areálech na hranici nebo za hranicemi města (doly, elektrárna). 
Zde jsou použity světelné zdroje sice s řidším rozmístěním oproti VO, avšak s výrazně vyšším 
výkonem. Navíc tato svítidla vyzařují i do horního prostoru a jsou proto výrazná i na velké 
vzdálenosti. 

 
Problematika rušivého světla od architektonického osvětlení 

Z architektonického osvětlení je nejvýrazněji nasvětlena radniční věž a budova městského 
úřadu. Kromě liniových svítidel na ochozu věže nejsou žádné jiné světelné zdroje patrné, proto 
osvětlení nepůsobí nijak rušivě. Osvětlující reflektory jsou umístěny na okolních budovách a natočeny 
směrem vzhůru, nejsou tak z běžných pozic řidiči ani obyvateli pozorovatelné. Osvětleny jsou rovněž 
sloup se sochou Panny Marie a kašna se sochou svatého Floriána na Mírovém náměstí. Osvětlení 
obou objektů je řešeno zemními reflektory s asymetrickým vyzařováním. Ke krátkodobému oslnění 



 
 

 

51 
 

těmito reflektory může dojít pouze u chodců pohybujících se v jejich těsné blízkosti. Část rušivého 
světla od nich proniká do oken domů při okraji náměstí. Vzhledem ke vzdálenosti od svítidel a směru 
pohledu mimo hlavní vyzařovací směr reflektoru se však jedná o nepatrný příspěvek rušivého světla 
na objektech.  

Vzhledem ke způsobu osvětlení zmíněných objektů reflektory směrovanými vzhůru dochází 
k úniku světla do okolního prostoru. Světlo vyzářené reflektory dokonale nekopíruje osvětlovaný 
objekt a část vyzářeného světelného toku se tak dostane mimo něj do prostoru. Značná část 
světelného toku se rovněž od osvětlovaného objektu odrazí do okolí. 

Architektonicky osvětleny jsou i zámek a kostel sv. Petra a Pavla. Jejich osvětlení je na mnohem 
nižší intenzitu oproti radniční věži. K osvětlení zámku částečně přispívají historizující lucerny v areálu, 
které vyzařují i do horního poloprostoru. 

 

 
Obr. 18 - Pohled na centrum Bíliny z Bořně za soumraku 

 

 
Obr. 19 -  Noční osvětlení (Teplické předměstí, radniční věž, zámek) 
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Obr. 20 -  Noční osvětlení (Radniční věž, zámek, kostel sv. Petra a Pavla, Mostecké, Újezdské a Pražské předměstí) 

 

Navzdory blízkým reflektorům architektonického osvětlení, největším zdrojem rušivého světla je LED 

svítidlo instalované na fasádě budovy městského úřadu osvětlující prostor před vchodem. Pro chodce 

i řidiče je zdrojem výrazného oslnění. 

 
Obr. 21 -Oslňující svítidlo na městském úřadu, nevhodná poloha osvětlovacích stožárů u nároží – asymetrická poloha stožárů 

oproti symetrickému nároží 
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Problematika rušivého světla od veřejného osvětlení 

 

- ulice Wolkerova (Mírové náměstí) - svítidla umístěna na fasádách domů podél komunikace + 

přechod pro chodce 
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- ulice Komenského (Mírové náměstí) - svítidla umístěna na fasádách domů podél komunikace 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

55 
 

- ulice Želivského (Mírové náměstí) - svítidla umístěna na fasádách domů podél komunikace 

 

   

  
 

 

 

 

- ulice Zámecká - svítidla umístěna na fasádách domů podél komunikace 
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- ulice Tyršova - svítidlo umístěno na nástřešní konstrukci distribuční soustavy 

 
 

 

- ulice Mostecká (u restaurace Koruna) 

 

 
 

- ulice Důlní (směr od Albertu k Mostecké)  
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- průchod mezi kostelem a budovami na náměstí  

 

 
 

Na výše uvedených obrázcích jsou zobrazena místa s rušivým osvětlením. Většinou se jedná 

o úzké ulice, kde jsou svítidla umístěna na konzolích na fasádách domů. V těchto lokalitách lze 

eliminovat rušivé osvětlení výměnou svítidla za svítidlo s jinou vyzařovací charakteristikou nebo 

instalací stínicího zařízení. Dalším způsobem eliminace rušivého osvětlení je změna geometrie 

uspořádání dopravního prostoru dané komunikace. V širších ulicích, tam kde je svítidlo umístěno na 

stožáru veřejného osvětlení, doporučujeme přemístit svítidlo nebo použít svítidlo s jinou vyzařovací 

charakteristikou. 

Ukázka omezení „zadního světla“ systémem ovládání Back Light Control Systém od společnosti 

Schréder. Tento doplňkový systém minimalizuje vyzařování světla za svítidlo, aby nedocházelo 

k rušivému osvětlení budov. 

 

 
Obr. 22- Distribuce světla bez systému BackLight a se systémem BackLight (zdroj: www.schreder.com) 
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A.1.4 Provozní analýza  
Město Bílina nemá zpracovaný žádný strategický dokument, který by popisoval nebo 

navrhoval koncept „Smart City“. Město si bude nechávat zpracovávat strategicky dokument s názvem 

„Strategie Smart City města Bílina“ v letošním roce. 

Inteligentní město (Smart City) můžeme chápat jako uplatnění informačních a telekomunikačních 

technologií v odvětví energetiky a v odvětví dopravy, na základě čehož bude docházet k urychlení 

pokroku k dosažení např. snížení spotřeby energií a zdrojů, zkvalitnění a propojení dopravních 

systémů a mobility, a to vše za předpokladu využití moderních informačních a komunikačních 

systémů. 

A.1.4.1 Možnosti řízení veřejného osvětlení 
Možnost řízení veřejného osvětlení můžeme rozdělit na:  

1. TRADIČNÍ ŘÍZENÍ (spínání zapnout-vypnout, stmívání) 

2. INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ (monitorovací systémy a systémy řízení na dálku) 

 

1. TRADIČNÍ ŘÍZENÍ  

- ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ 

 Astronomické spínací hodiny -  spínání VO za pomocí spínačů astronomických hodin 

vychází z toho, že během roku není čas soumraku a úsvitu stejný, ale že se den ze dne 

mění. Na základě aktuálního data (vnitřních hodin reálného času) a předtím dané 

tabulky spínání spínač automaticky přestavuje časy zapnutí a vypnutí veřejných 

osvětlení. Aktualizaci časů řeší spínač automaticky vždy pro každý den v roku 

 Senzory pro využití denního světla - Oproti použití astronomických spínacích hodin 

využívá možnost využití denního světla fotosenzory k detekování denního světla 

a přizpůsobení umělého osvětlení, jestliže hodnoty denního světla klesnou nebo 

stoupnou nad určité limitní hodnotu. Senzory mohou být umístěny buď centrálně 

a ovládat tak sadu svítidel najednou, nebo umístíme senzor ke každému svítidlu 

a ovládat ho jednotlivě. 

 

- STMÍVÁNÍ  

 Regulační systém stmívání umožňuje regulaci světelného toku v období nižší aktivity. 

Evropská norma ČSN EN 13201 umožňuje stmívání na pozemních komunikacích 

během hodin s nejnižším provozem motorových vozidel, pokud je zachována 

osvětlenost.  

 V průběhu noci s nižším provozem a bez rizika ztráty funkčních a bezpečnostních 

vlastností mohou být soustavy veřejného osvětlení stmívatelné. V oblastech, kde 

statisticky dochází k častým dopravním nehodám nebo je vysoká míra kriminality se 

stmívání nedoporučuje. Stmívání lze kombinovat s astronomickými spínacími 

hodinami, využitím denního světla a možnostmi sledování dopravy; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

59 
 

2. INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ 

 

Inteligentní řízení veřejného osvětlení můžeme rozdělit do tří skupin.  

I. První úroveň – řízení pomocí inteligentního rozvaděče. 

Jedná se o řízení veřejného osvětlení pomocí rozvodné skříně, kde uživatel ovládá 

veřejné osvětlení pomocí spínání jednotlivých větví napájených z rozvodných skříní 

veřejného osvětlení. 

 

Výhody:  

 

1) Možnost spínání veřejného osvětlení na dálku. 

2) Dálkové odečty elektrické energie. 

3) Zasílání chybových hlášení při poklesu jmenovitého proudu. 

4) Zasílání zpráv při neoprávněném vniknuti do rozvodné skříně. 

5) Ze tří úrovní řízení veřejného osvětlení je tato nejlevnější. 

6) Vše může uživatel hlídat přes webové rozhraní. 

 

Nevýhody: 

1) Není možné sledovat ani ovládat jednotlivá svítidla. 

2) Svítidla nejsou pod trvalým napětím. 

3) Špatná detekce nefunkčních jednotlivých svítidel. 

4) Nemožnost ovládat další zařízení. 

 

II. Druhá úroveň – řízení pomocí inteligentního rozvaděče a svítidla 

Druhá úroveň řízení VO se od první liší tím, že uživatel může ovládat jednotlivá svítidla. 

V této úrovni je každé svítidlo a rozvodná skříň musí být vybaveny komunikační 

jednotkou. 

Princip: v rozvaděči je umístěna řídící jednotka, která komunikuje se svítidly pomocí 

Mesh sítě. Každé svítidlo musí obsahovat komunikační jednotku, která je umístěna 

ve svítidle nebo pod svítidlem. Na obr. 22 je ilustrační ukázka. 

 

 
Obr. 23 - Ilustrační obrázek inteligentního řízení veřejného osvětlení (Zdroj: Internet) 
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Výhody:  

 

1) Možnost spínání veřejného osvětlení na dálku. 

2) Dálkové odečty elektrické energie. 

3) Zasílání zpráv, při neoprávněném vniknuti do rozvodné skříně. 

4) Možnost ovládání jednotlivých svítidel. 

5) Uživatel vidí konkrétní svítidla a jejich stavy (funkčnosti) na webovém rozhraní. 

6) Možnost připojení dalších prvků (např. kamerová systém, ukazatel rychlosti 

atd.). 

7) Vše může uživatel hlídat přes webové rozhraní. 

 

Nevýhody: 

1) Každé svítidlo a rozvodná skříň musí být vybaveno komunikační jednotkou. 

2) Vyšší pořizovací náklady jak jednotlivých svítidel, tak samotné rozvodné skříně. 

 

 

III. Třetí úroveň -  aktivní řízení je pomocí různých senzorů nebo čidel, kde se po nastavení 
systém řídí sám a reaguje na různé podměty (počasí, nehody, hustota dopravy atd.). Systém 
monitorování a řízení na dálku umožňuje, aby soustavy osvětlení reagovaly na vnější 
parametry jako: 
 

 Hustotu dopravy. 

 Dostupnou hladinu denního světla. 

 Nehody. 

 Povětrnostní podmínky. 

 Překážky nebo další narušení na silnicích (zvířata). 
 

Tímto způsobem lze systém osvětlení přizpůsobit skutečným potřebám, přičemž jsou energeticky 
účinné bez omezení bezpečnosti. 
 
Výhody. 

1. Celý systém se řídí sám dle nastavených parametrů. 
2. Systém může být vybaven nabíjecími stanicemi (inteligentní stožár) pro nabíjení (např. kol, 

koloběžek, telefonu atd.). 
 
Nevýhody: 

1. Celkový systém je energetický náročný. 
2. Vysoké pořizovací náklady. 

  
Závěrečné doporučení pro řízení VO 
 
 Na průjezdní komunikacích doporučujeme použít inteligentní řízení II. stupně, které se dá 

v případě potřeby rozšířit na III. úroveň. Na ostatních komunikacích bude vzhledem na vysoké 

finanční nároky vyhovující I. úroveň řízení. 
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A.1.4.2 Mechanická bezpečnost nosných konstrukcí 
Každá nosná konstrukce veřejného osvětlení má své maximální zatížení, které se nesmí 

překročit. Zatížení stožáru (kg) představuje celkovou instalovanou hmotnost ve vrcholu stožáru tj. 

hmotnost výložníku včetně svítidel. Zatížení standardních sadových stožárů bývá v rozmezí cca 20 až 

40 kg a zatížení uličních stožárů bývá v rozmezí cca 25 až 40 kg. Nejvyšší zatížení mají dálniční stožáry, 

které mají zatížení až 200 kg. Parametry maximálního zatížení nosných konstrukcí vhodných 

k umisťování reklamních panelů, informačních systémů, kamerových systémů, květinové výzdoby, 

dekorativního osvětlení apod. jsou přiřazeny k jednotlivým komunikacím v příloze č. 2 - tabulková 

část. 

 

typ stožáru výška hmotnost max. zatížení 

bezpaticový třístupňový uliční typ JBUD 10 L - 159/108/89 10 m 128 kg 86 kg 

bezpaticový třístupňový uliční typ JBUD 8 - 159/108/89 8 m 94 kg 100 kg 

bezpaticový třístupňový dálniční typ JBSD 10 - 219/159/114 10 m 211 kg 160 kg 

bezpaticový třístupňový dálniční typ JBSD 8 - 219/159/114 8 m 178 kg 205 kg 
Tab. 16 - Příklady mechanických parametrů zesílených stožárů 

 

A.1.4.3 Využití nosných konstrukcí VO 
Stožáry VO se používají i pro instalaci dalších doplňků (značky, kamery, rozhlas, koše, 

květináče, reklamní nosiče, vánoční výzdoba aj.), a proto je již při projektování nutno řešit i statiku a 

budoucí zatížení nových stožárů. Všechny doplňkové prvky musí být na celém území města 

jednotného vzhledu. Dekorační prvky se zejména doporučují v klidových a pěších zónách (květináče), 

na hlavních průjezdních komunikacích (reklamní nosiče, vánoční výzdoba).  

Reklamní nosiče 

Rozhodnutím rady města je umisťování reklamních nosičů na stožáry veřejného osvětlení 

zakázáno na celém území města. 

Vánoční výzdoba 

 V současné době je vhodné přejít na vánoční výzdobu s  LED zdroji. Při případné výměně 

vánoční výzdoby je také k zamyšlení i varianta pronájmu. Výhodou pronájmu je možnost mít každé 

vánoce jinou výzdobu. Každá instalace vánoční výzdoby bude provedena jednotně.  

Způsob připevnění dekorů  

 U nových prvků vánočního osvětlení je preferován upínací systém pomocí standardizovaných 

úchytů, se standardní roztečí držáků, ke stožáru připevněných systémem BANDIMEX, která zajišťuje 

možnost přemístění dekorů (konzole, páska 16mm, tl. 0,7-0,75mm) nebo systém obdobný (nerezový 

materiál, rychlost montáže). Stávající prvky vánočního osvětlení, které budou nadále využívány  

je vhodné na tento systém předělat (zvýšení produktivity a snížení nákladů použitého materiálu). 
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Výška umístění na stožárech a převisech: 

Komunikace, vozovky 

 Montáž vánočního prvku je nutno provést tak, aby nezasahoval do průjezdního profilu 

vozovky, který je definován následovně: výška průjezdního profilu je rovna 4,2 m nad vozovkou, šířka 

průjezdního profilu zasahuje 0,5 m od hrany vozovky.      

Pěší komunikace 

 Montáž vánočního prvku se provádí tak, aby byl jeho spodní okraj ve výšce minimálně 3,5m.  

Typy stožárů a velikosti dekorů: 

Stožáry do 6 m 

 Na stožáry o výšce do 6 m je možno montovat vánoční prvky do plochy max. 0,7 m2 (HL, 

sadové a hraněné stožáry).  

Stožáry nad 6 m, lanové převěsy 

 Na stožáry o výšce nad 6m a lanové převěsy je možno montovat vánoční prvky i o celkové 

ploše větší než 0,7 m2, při větších rozměrech je nutno posoudit technický stav a typ stožáru.  

Elektrické připojení vánočních dekorů k rozvodům VO 

 Každý dekor je opatřen vidlicí a napájen přes zásuvku konektorového systému stanoveného 

správcem VO, která je pevně připojena na stožáru VO. Pro montáž zásuvky se zhotoví otvor do dříku 

stožáru o potřebném rozměru v místě montáže vánočního osvětlení. Otvorem se protáhne kabel 

CYKY 3x1,5 mm2 a připevní se zásuvka. Prostor kolem zásuvky bude zatmelen polyuretanovým 

tmelem. Kabel bude ukončen na nainstalovaném pojistkovém spodku přes pojistku (dle příkonu). 

Pojistkový spodek se viditelně označí štítkem „Vánoce“ (na jeden dekor jedna pojistka).  

 
Obr. 24 - Příklad vánoční výzdoby 
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Květinová výzdoba 

Květinová výzdoba musí být jednotného vzhledu a její umístění je ve stejné výšce. Výška 

umístění záleží na místě, kde je výzdoba montována. Pokud to bude na komunikaci, kde stožár 

zasahuje do jízdního profilu, je potřeba dodržet průjezdní profil alespoň 4,2 m na výšku a 0,5 m 

na šířku od hrany vozovky. Pokud bude výzdoba umístěna na komunikaci pro pěší, je třeba jí umístit 

do takové výšky, aby byla výzdoba alespoň trochu chráněna proti vandalizmu, to znamená alespoň 

do 3,5 nebo 4 m. 

 

 
Obr. 25 - Příklad květinové výzdoby 
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Obr. 26 Stávající a navrhovaná vánoční výzdoba 
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A.2 Návrhová část 

A.2.1 Architektonicko-urbanistické řešení 
 

 
Obr. 27- Zrekonstruovaná plocha Mírového náměstí – 
dominantní prostor určující charakter centra Bíliny, 
průhled na zámek, kterému chybí v současnosti 
adekvátní forma prostorového architektonického 
osvětlení 

 

 
Obr. 28 - Nové stožáry veřejného osvětlení na Mírovém 
náměstí vytvářejí logickou podmínku, aby stejné prvky 
osvětlení ve stejném designu byly použity 
i do navazujících bočních ulic. Zcela zásadně nutná je 
úprava polohy dvojice stožárů před nárožím radnice. 

 
Obr. 29 -Součástí rekonstrukce Mírového náměstí je nový 
typ veřejného osvětlení. Stožáry založily novou tradici 
jednotného soudobého designu prvků veřejného 
osvětlení. 

 

 
Obr. 30 - Rekonstruovaná podoba Mírového náměstí 
rovněž zahrnuje architektonické prostorové osvětlení 
kašny a sloupu v ploše náměstí pomocí reflektorů 
zapuštěných do dlažby. Pro správnou funkci osvětlení 
těchto monumentů je důsledně nutné používat 
asymetrickou optiku v těchto reflektorech, díky níž bude 
hlavní směr osvětlení orientován vždy šikmo tak, aby 
vynikla silueta a příslušné plochy těchto monumentů. 
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Obr. 31 - Pohled od Mírového náměstí směrem ke kostelu 
sv. Petra a Pavla s vyústěním ulice Seifertovy. Stávající 
podoba veřejného osvětlení musí prodělat v celé délce této 
ulice zásadní proměnu, harmonizovanou s úpravou 
architektonické a dopravní podoby uličního profilu. Nové 
stožáry osvětlení zde musí ctít jednotný design se stožáry 
na Mírovém náměstí, zároveň však musí umožňovat 
nezbytné přisvětlení pěšího přechodu, bude-li v této podobě 
do budoucnosti zachován. Nová koncepce osvětlení 
Seifertovy ulice by měla ctít princip jedné linie stožárů 
tvořících logický prvek kontinuity tohoto veřejného 
prostoru. Stožáry by se v žádném případě neměly střídat na 
jedné i druhé straně chodníku a neměly by být situovány 
těsně před vnější líc fasád dotčených domů. 

 
Obr. 32 -  Prostor Seifertovy ul. naproti kostelu sv. Petra 
a Pavla – zásadně chybně umístěný stožár veř. osvětlení 
těsně před vnějším lícem fasády – poloha stožáru 
degraduje architektonickou hodnotu budovy, neboť 
umístění stožáru postrádá jakoukoli vazbu na kompozici 
fasády a rytmus oken. Nová poloha stožárů s novým 
jednotným designem musí důsledně být řešena 
v koncepčním souladu s kompozicí fasády tohoto objektu 
i objektů všech dalších, u nichž budou stožáry veř. osvětlení 
v přímém prostorovém a kompozičním kontaktu. Stožáry 
v žádném případě nemohou být umísťovány těsně před líc 
fasády (světelný zdroj vytváří efekt oslnění a světelné 
lokální záře na fasádě, čímž je fasáda dotčeného domu 
kontrastně potlačena a vizuálně devalvována). Nové 
stožáry musí být důsledně situovány do chodníku 
k rozhraní mezi chodníkem a vozovkou, vždy však 
minimálně 50 cm od vnější hrany obrubníku směrem 
do vozovky (požadavek vyplývající z normy). 

 
Obr. 33-  Prostor Seifertovy ulice – pokračování směrem od 
kostela sv. Petra a Pavla. Naprosto nevhodně umístěný 
stožár veřejného osvětlení těsně před lícem fasády u nároží, 
přičemž tento stožár neosvětluje – ponechává v šeru 
vyústění ulice Radniční. Nová koncepce osvětlení musí 
doplnit veřejné osvětlení do Radniční ulice v kontextu nové 
koncepce umístění osvětlení v Seifertově ulici – optimálně 
do souvislé řady na protilehlé straně než v současnosti, 
do prostoru širšího chodníku, vše nutno koordinovat 
s předpokládanou úpravou architektonické a dopravní 
podoby profilu této ulice. 

 
Obr. 34 - Stávající prostor ul. Komenského, u kterého je 
nezbytná úplná rekonstrukce a úprava povrchu ulice 
s novou polohou obrubníků. S tím souvisí i proměna 
koncepce veř. osvětlení, kdy do ulice budou 
implementovány buďto samostatné stožáry ve stejném 
designu jako na Mírovém nám. (pokud to prostorové 
a šířkové podmínky ve zrekonstruované ulici dovolí), nebo 
v případě prokazatelného nedostatku místa bude veř. 
osvětlení řešeno formou ramínek s jednotným designem 
navazujícím na stožáry na Mírovém nám. V případě nových 
ramínek bude jejich umístění výškově harmonizováno 
se stožáry na Mírovém nám. a zároveň budou ramínka 
se světelnými zdroji rozmístěny ve výrazně pravidelnějším 
rytmu, než je tomu dosud. 
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Obr. 35 -  Vyústění Wolkrovy ulice do Mírového náměstí – 
stávající podoba veřejného osvětlení je zcela nepřijatelná 
z důvodu polohy stožárů i jejich tvaru. Nové stožáry 
veřejného osvětlení musí dodržovat jednotný design 
založený v prostoru Mírového náměstí. Zásada důsledného 
použití stejných stožárů s jednotným soudobým designem 
platí pro všechny ulice vycházející bezprostředně nebo 
zprostředkovaně z prostoru Mírového náměstí. 

 
Obr. 36 - Prostor okružní křižovatky v místě křížení Bílinské 
a Břežánské ulice – stávající veřejné osvětlení by mělo být 
nahrazeno novými stožáry v nové poloze, která pokud 
možno symetricky obemkne vnější obvod této okružní 
křižovatky, čemuž napomáhá i skutečnost, že paprsky této 
křižovatky tvoří přibližně tvar kříže. Stožáry v nové poloze 
podpoří prostorové vymezení okružní křižovatky. Zároveň 
je žádoucí, aby prostor křižovatky s novými stožáry byl 
opatřen světelnými zdroji ve vizuálně zřetelném kontrastu 
k liniovému osvětlení ulice Bílinské. Zdůraznění polohy 
okružní křižovatky barevně odlišným zdrojem světla patří 
k běžným trendům urbanistického zvýraznění okružních 
křižovatek a navíc má nesporný bezpečnostní charakter, 
neboť již při vzdálenějších pohledech přijíždějící řidiči 
mohou vnímat změnu charakteru komunikace 
a přizpůsobit tomu styl své jízdy. 

 
Obr. 37 -  Prostor Žižkova náměstí – zcela nevhodná forma 
veřejného osvětlení ve formě výložníku na fasádě objektu – 
je zcela nezbytné tento výložník zrušit a nahradit dvojicí 
samostatných stožárů situovaných po obvodu středního 
zeleného pásu a orientovaných směrem k obvodové 
vozovce. Nové stožáry budou ve stejném historizujícím 
designu jako stožáry stávající. 

 
Obr. 38 - Prostor Žižkova náměstí má specifickou podobu 
stávajícího veřejného osvětlení ve formě historizujících 
stožárů. Je vhodné v tomto jediném případě zachovat 
historizující podobu stožárů a prostor náměstí ve stejném 
charakteru doplnit o chybějící stožáry po obvodu středního 
zeleného pásu. Změnou charakteru designu stožárů oproti 
Mírovému náměstí a všem ulicích z Mírového náměstí 
vycházejících dojde k podpoře vizuálního odlišení Žižkova 
náměstí od Mírového náměstí. Ve všech jiných veřejných 
prostorech a ulicích v rámci centra města – zóny 1 – je však 
žádoucí důsledně dodržovat jednotný soudobý design se 
stožáry na Mírovém náměstí. 
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Obr. 39 - Prostor parkoviště u Pivovarské ulice – stávající 
stožáry veřejného osvětlení jsou nesmyslně orientovány 
nad vodoteč a zcela neplní svou základní osvětlovací funkci. 
Nutno nahradit novými stožáry v jednotném provedení pro 
tuto oblast (zónu 2). 

 
Obr. 40 -  Běžný prostor obytných panelových domů podél 
Pivovarské ulice – charakteristické „sídlištní“ osvětlení, 
které již dávno přesáhlo svou morální i fyzickou životnost. 
Bude postupně nahrazováno novými stožáry v jednotném 
soudobém designu v podobě určené pro zónu 2. 

 
Obr. 41 -  Kyselská ulice tvoří hlavní vstupní a vjezdovou 
osu do lázeňské oblasti a k železniční zastávce Bílina – 
Kyselka. Je nanejvýš vhodné, aby tato významná 
urbanistická osa, byť v komorním lázeňském prostředí, 
získala zřetelnou linii osvětlovacích stožárů situovaných 
po obou stranách chodníků tak, aby stožáry vytvořily dvě 
souvislé linie od křižovatky s ulicí Bílinskou až po železniční 
přejezd těsně před hlavním průčelím lázní. Na podporu 
vizuální jednoty celé lázeňské oblasti (zóna 4) je vhodné 
do Kyselské ulice uplatnit stejný typ stožárů a svítidel, jaké 
jsou už dnes používány v části lázeňského areálu 
(historizující svítidlo Rosa). 

 

 
Obr. 42 - Stávající stožár se svítidlem Rosa, který je 
charakteristický pro areál lázní Kyselka. Je žádoucí tento 
typ postupně rozšířit na všechny určující pěší plochy 
a manipulačně pojížděné komunikace.  
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Obr. 43 - Lázeňský areál se parkem – stávající fyzicky 
i morálně dožívající osvětlení je nutné postupně vyměnit 
za nové stožáry s jednotným designem Rosa, přičemž tyto 
stožáry by měly tvořit podél pěších cest a vozovek linie 
kopírující směrový průběh těchto cest, neměly by tedy stát 
osaměle v parku. 

 
Obr. 44 - Přednádražní prostor a výpravní budova 
železniční stanice Bílina – dominantní architektura 
hlavního průčelí si zasluhuje, aby byla zvenku osvětlena 
adekvátní formou prostorového architektonického 
osvětlení. Zvýrazní se tak identita nádraží, které je navíc 
velice zřetelně viditelné u průjezdní radiální komunikace. 

 
Obr. 45 - Přednádražní prostor železniční stanice Bílina – 
stávající stožáry osvětlení jsou dávno za svou fyzickou 
a morální životností, navíc se svým designem naprosto 
nehodí ke svébytné architektuře hlavního průčelí výpravní 
budovy. Celý přednádražní prostor by měl být vybaven 
novými stožáry s nadstandardní výškou (cca 12 – 16 m 
v závislosti na šířkové proporci přednádražního prostoru 
a na výškové proporci průčelí výpravní budovy). Nové 
stožáry mohou mít zcela individuální design harmonicky 
navazující na architekturu nádražní budovy a dávající 
přednádražnímu prostoru vizuální identitu. 
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Hlavní zásady architektonického řešení veřejného osvětlení 
V návaznosti na definované dělení města na zóny s různým charakterem veřejných prostorů je 

možné definovat hlavní obecné zásady tvorby veřejného osvětlení veřejných prostorů v Bílině. 

 Základní koncepce designu veřejného osvětlení vychází ze zásady, že do města Bíliny 
je a bude vkládán nový, technologicky vyspělý typ osvětlení, kterému bude odpovídat 
princip důsledného používání soudobých forem designu stožárů, výložníků 
a souvisejících prvků. Tento princip zahrnuje celou oblast města napříč definovanými 
zónami, není-li určeno jinak v konkrétních lokalitách (např. lázeňská oblast). V případě 
historického centra – Mírové náměstí a ulic z něj vycházejících bude za vzor soudobého 
designu považován typ stožárů již použitých při rekonstrukci Mírového náměstí. 

 Součástí designu osvětlení je vnímání barvy světla jakožto výtvarného prostředku 
k tvorbě vizuální scény veřejného prostoru. Bude využíváno barevné škály světla 
od studené bílé (v ojedinělých případech, kde je žádoucí docílení kontrastu barev 
osvětlení) přes teplou bílou (výrazně převažující) až po žlutou a žlutooranžovou 
ve vymezených typech prostorů. 

 Stožáry veřejného osvětlení by měly vytvářet v ulicích a veřejných prostorech linie nebo 

jinak definované prostorové útvary – vždy však vázané na proporce a charakter 

konkrétního prostoru. 

Koncepce prostorového architektonického osvětlení  
 Navrhované osvětlované objekty: 

 
Radnice 
Secesní stavba z počátku 20. století je v současné době osvětlena i včetně radniční věže. 

Osvětlení je rovnoměrné a na intenzitu, která odpovídá pozorovacím vzdálenostem. Je naléhavě 
potřeba upravit polohu stožárů veřejného osvětlení u nároží radnice směrem do náměstí tak, aby 
stožáry vytvářely symetrickou kompozici vůči symetrickému nároží radnice. Současná poloha popírá 
architektonické vyznění fasády radnice. Doporučujeme osvětlení budovy radnice rozšířit o západní 
stranu (od ul. Marie Majerové), která jako jediná osvětlena není. Doplněné osvětlení bude ve stejném 
duchu, jako osvětlení stávající. V budoucnu, např. bude-li nutná rekonstrukce osvětlení, by se mohlo 
využít rozmanitosti a členitosti budovy a zpracovat nový návrh osvětlení. Ten by mohl kombinovat 
plošné osvětlení s lokálním tečným osvětlením a přisvětlením detailů, barevné kombinace, případně 
zahrnout dynamické osvětlení. V rámci jedné ulice, případně celé ucelené lokality, musí být barva 
stožárů totožná, rozdílné odstíny šedé se nepřipouští. 

 

 
Obr. 46 - Neosvětlená západní strana radnice 

 
Obr. 47 - Stávající osvětlení radnice 
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Zámek 
Rozsáhlý areál barokního zámku postaveného v letech 1675-1682 na místě staršího hradu 

z doby Václava I., který vznikl na původním slovanském hradišti z 11. století. Osvětlen je pouze 
částečně, byla by vhodná revitalizace osvětlení. Osvětlení by mělo být v jiném, teplejším odstínu bílé 
barvy, aby při dálkových pohledech nesplynulo s osvětlením radniční věže. Intenzita osvětlení by 
měla být zvýšena při zachování rovnoměrnosti. Zámek je sice v soukromém vlastnictví, ale jelikož se 
jedná o nejvýraznější dominantu města, měla by být tato památka náležitě osvětlena. Na zámek se 
uplatňují především severozápadní až jihozápadní pohledy. Z těchto stran by proto měly vzniknout 
nové pozice s osvětlovacími reflektory. Osvětlení zámku by mělo být řešeno speciální světelně 
technickou studií, která by určila detailní polohu a barevnost světla konkrétních reflektorů s cílem 
dosáhnout plasticity zámecké fasády a akcentování nárožních věží včetně střechy. 

Zámek Lm (cd/m2) Tcp (K) Ra,min (-) Provozní režim 

severní věž – SV, SZ 
jižní věž – JV, JZ 

hlavní budova – Z 

5 
5 
5 

4000 
4000 
3000 

70 
70 
70 

do 24:00 
do 24:00 
do 24:00 

Tab. 17 - Parametry osvětlení zámku 

 

 
Obr. 48 - Pohled na zámek od severozápadu 

 
Obr. 49 -  Stávající osvětlení zámku a radniční věže 

 
Kostel sv. Petra a Pavla 
Trojlodní, zděný a omítaný, gotický kostel ze 13. st. s věží v západním průčelí, s poslední stavební 

úpravou z r. 1873. Vedle vstupu do kostela se nachází Boží muka – hranolový sokl s okosenými rohy, 
sloup s vytesanou ornamentální výzdobou a letopočtem 1680, na vrcholu se zbytkem železné kované 
krytky. Kostel v současnosti není nijak výrazně osvětlen. Nejlépe je pozorovatelný z Mírového 
náměstí, vršek věže pak z více míst ve městě i za městem. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu 
z významných staveb města a že se nachází v těsné blízkosti náměstí, měl by být rovněž osvětlen. 
Osvětlení by mělo být plošné, rovnoměrné. Pro umístění reflektorů by se daly zčásti využít stožáry 
VO, zčásti zbudovat nové, případně využít střechy okolních domů. Osvětlení kostela ze strany ulice 
Na Zámku by se vzhledem k přítomnosti stromů muselo realizovat zemními svítidly. Zemními svítidly 
by rovněž byla osvětlena Boží muka. 

 
Kostel sv. Petra a Pavla Lm (cd/m2) Tcp (K) Ra,min (-) Provozní režim 

věž-horní 1/3 – S, J, V, Z 
stěny, věž-dolní 2/3 – S, J, Z 

Boží muka – SZ 

5 
3 
5 

4000 
3000 
5000 

70 
70 
70 

do 24:00 
do 24:00 
do 24:00 

Tab. 18 -  Parametry osvětlení kostela sv. Petra a Pavla 
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Obr. 50 - Pohled od Mírového 

náměstí 

 
Obr. 51 -  Boží muka 

 
Obr. 52 -  Noční pohled od severozápadu 

 
 
Socha sv. Floriána a socha sv. Antonína Paduánského 

Sochy z 1. pol. 18. st. nacházející se v ul. Na Zámku, v těsné blízkosti kostela sv. Petra a Pavla. 
V současné době osvětleny nejsou. Nové osvětlení by bylo realizováno zemními asymetrickými 
svítidly, na každou sochu dvě svítidla. Jejích umístěním bude nutno přizpůsobit okolní zatravněnou 
plochu s drobnými dřevinami. 

     
Obr. 53 - Socha sv. Floriána      Obr. 54 - Socha sv. Antonína Paduánského 

 
Sochy Lm (cd/m2) Tcp (K) Ra,min (-) Provozní režim 

sv. Florián – SV 
sv. Anotnín Paduánský – JZ 

3 
3 

4000 
4000 

70 
70 

do 24:00 
do 24:00 

Tab. 19 -  Parametry osvětlení soch sv. Floriána a sv. Antonína Paduánského 
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Městské opevnění – tzv. Husitská bašta  
Kamenná, dvoupatrová budova z roku 1470. Ve zdivu střílnová okénka. V současné době není 

nasvětlena. Osvětlení bude realizováno jako plošné, vč. střechy. Pro umístění reflektorů lze využít 
okolních stožárů VO. 

 
Obr. 55 - Husitská bašta 

 
Husitská bašta Lm (cd/m2) Tcp (K) Ra,min (-) Provozní režim 

stěny, střecha – S, Z, J 3 4000 70 do 24:00 
Tab. 20 -  Parametry osvětlení Husitské bašty 

 
 
Kostel Zvěstování Panny Marie a dřevěný kříž 
Obdélný, zděný, omítaný, trojboký kostel z r. 1600 odsazený kněžištěm. Západní průčelí s 

kamenným portálem. V blízkosti dřevěný kříž, původně z roku cca 1800. Ani jeden z objektů není 
nasvětlen. Vzhledem k tomu, že se kostel nachází v obytné části města mimo centrum, postačí plošné 
osvětlení, ačkoliv přítomnost opěrných pilířů nabízí možnost zvýraznění zemními reflektory. Pro 
umístění reflektorů lze zčásti využít okolních sloupů VO, minimálně jeden bude potřeba doplnit. 
Uvnitř sanktusní věžičky bude umístěno svítidlo, které prosvětlí její prostor zevnitř. Osvětlení 
dřevěného kříže bude pomocí jednoho zemního asymetrického reflektoru. 

 
Kostel Zvěstování Panny 

Marie a dřevěný kříž 
Lm (cd/m2) Tcp (K) Ra,min (-) Provozní režim 

stěny – SV, JV, SZ 
stěna – JZ 

sanktusní věžička 
dřevěný kříž – SZ 

3 
2 
- 
3 

4000 
4000 
2000 
4000 

70 
70 
20 
70 

do 24:00 
do 24:00 
do 24:00 
do 24:00 

Tab. 21 - Parametry osvětlení kostela Zvěstování Panny Marie a dřevěného kříže 
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Obr. 56: Kostel Zvěstování Panny Marie 

 
Obr. 57: Dřevěný kříž v sousedství kostela 

 
 
Věžový vodojem 
Oktogonální věžová stavba vysoká celkem 43 m byla postavena v letech 1915-1916. 

Železobetonový vodojem se stěnami vyzděnými z cihel je umístěn na osmi železobetonových pilířích 
se čtyřmi průvlaky. Uvnitř se nachází dvě nádrže o celkovém objemu 150 m3. V současně době 
neosvětlen. Nové osvětlení lze realizovat tečným osvětlením. Pilíře budou osvětleny zemními svítidly, 
další bodová svítidla budou umístěna na podpěrné konstrukci v několika výškových stupních. 
Venkovní stěny nádrže budou osvětleny liniovými svítidly po jejím obvodu. Spodní partie střechy 
budou osvětleny rovněž liniovými svítidly instalovanými na římse po obvodu. Pro větší efekt 
nasvětlení lze aplikovat dynamické osvětlení, přechody mezi jednotlivými barevnými motivy budou 
pozvolné a plynulé. Jednotlivé motivy mohou být jak jednobarevné, tak i kombinacemi vícer barev, 
včetně bílé. 

 
Obr. 58 - Věžový vodojem 

Věžový vodojem Lm (cd/m2) Tcp (K) Ra,min (-) Provozní režim 

pilíře – S, J, V, Z 
stěny – S, J, V, Z 

5 
5 

4000 
4000 

70 
70 

celonoční 

Tab. 22 - Parametry bílého osvětlení věžového vodojemu 
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Městské lázně Kyselka 
Areál lázní byl postaven v letech 1875-1900 v neorenesančním slohu. Kolem lázeňského domu 

a dalších budov je rozsáhlý lesopark založený v roce 1855. Součástí areálu je lázeňská budova, terasa 
se schodištěm, inhalatorium, stáčírna, vřídlo, památník F. A. Reusse, altán, lázeňský park, lesní 
kavárna, mostek. Ze všech objektů je osvětlena pouze stáčírna a vnitřní prostor altánu. Vhodné by 
bylo doplnit osvětlení i zbývajících objektů. Inhalatorium a lázeňský dům by měly být osvětleny 
ve stejném stylu jako stáčírna, tzn. plošné osvětlení žlutou barvou se zvýrazněním detailů bílou 
barvou. Modrá barva světla by použita nebyla. Altán bude osvětlen zvenku žlutou barvou, jeho 
vnitřní prostor bílou barvou. Pro osvětlení vnitřního prostoru lze využít již zde instalovaná svítidla. 
Osvětlení schodiště a terasy u lázeňského domu lze realizovat zemními liniovými svítidly s možným 
zvýrazněním linie zábradlí LED páskem. Osvětlení vřídla vzhledem k jeho pozorovatelnosti postačí 
pouze z východní až jižní strany, a to pomocí zemních asymetrických reflektorů. Objekt Lesní kavárny 
si svojí architekturou říká o samostatný propracovaný návrh osvětlení. To by mělo být kombinací 
plošného osvětlení a tečného s liniovým osvětlením zvýrazňující vybrané stavební prvky a detaily. 
Osvětlení mostku by mělo být minimálně v rozsahu osvětlení linky zábradlí LED pásky. To lze dále 
rozšířit o osvětlení jednotlivých sloupků v zábradlí, mostního oblouku zespodu a případně i obou 
mostních opěr. Osvětlení mostku bude realizováno bílou barvou světla s nižší intenzitou. 
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Obr. 59: Stáčírna 

 
Obr. 60: Inhalatorium 

 
Obr. 61: Lázeňský dům s terasou a 

schodištěm 

 
Obr. 62: Stáčírna zezadu a památník F. A. Reusse 

 
Obr. 63: Altán 

 
Obr. 64: Vřídlo 

 
Obr. 65: Lesní kavárna 

 
Obr. 66: Mostek 

 
Obr. 67: Osvětlení stáčírny 

 
Obr. 68: Osvětlení stáčírny 
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Městské lázně Kyselka Lm (cd/m2) Tcp (K) Ra,min (-) 
Provozní 

režim 

Inhalatorium, 
lázeňský dům 

stěny – SV, JV, SZ, JZ 
zvýraznění detailů 

2 
3 

2000 
4000 

20 
70 

do 24:00 
do 24:00 

terasa a schodiště 
lázeňského domu 

zábradlí – JV, SZ 
opěrná zeď – JV 

2 
2 

4000 
4000 

70 
70 

do 24:00 
do 24:00 

altán 
vně 

uvnitř 
2 
2 

4000 
4000 

70 
70 

do 24:00 
do 24:00 

vřídlo stěna – V, JV, J 2 4000 70 do 24:00 

mostek 

zábradlí 
sloupky zábradlí – SV, JZ 

mostní oblouk 
mostní opěry – SV, JZ 

1 
1 
1 
1 

3000 
3000 
3000 
3000 

70 
70 
70 
70 

do 24:00 
do 24:00 
do 24:00 
do 24:00 

Lesní kavárna 
stěny, střecha, věžičky – 

S, J, V, Z 
zvýraznění detailů 

2 
 

3 

2000 – 4000 
(dle studie) 

20 - 70 

dle otvírací 
doby 

kavárny, 
min. do 
24:00 

Tab. 23 Parametry osvětlení objektů v Městských lázních Kyselka 

 
Osvětlení objektů v Městských lázních Kyselka by mělo být řešeno speciální světelně technickou 
studií, která by určila jednotný styl a myšlenku osvětlení. Zároveň by zpracovala detailní návrh 
osvětlení každého objektu z hlediska barvy světla, způsobu nasvětlení a polohy a typy reflektorů 

 
 

A.2.2 Dopravně bezpečnostní řešení 

A.2.2.1 Definování tříd 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: 

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. 
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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. 

Při stanovování konkrétní třídy se vyhodnocuje mnoho parametrů, např. typ uživatelů komunikace, 

jejich typická rychlost, intenzita provozu, jas okolí, hustota křižovatek, výskyt konfliktních zón a další. 

Pro každou třídu jsou definovány veličiny, které se sledují, a hodnoty, kterých by tyto veličiny měly 

nabývat. Podrobněji jsou tyto hodnoty uvedeny v následujících třech tabulkách. 

 

Tab. 24 - Požadavky tříd M 

Lm (cd/m2) Průměrný jas  

U0 (-)  Celková rovnoměrnost  

Ul (-)  Podélná rovnoměrnost 

TI (%)  Prahový přírůstek  

REI (-)  Činitel osvětlení okolí  
 

Tab. 25 - Požadavky tříd 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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Tab. 26 - Požadavky tříd 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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - - 
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A.2.2.2 Zatřídění komunikací v Bílině do tříd osvětlení 
Detailní soupis tříd osvětlení komunikací v grafické podobě je obsahem přílohy č. 1 a ve formě 

tabulky obsahem přílohy č. 2. 

Ukázka zatřídění komunikací v Bílině v grafické podobě: 

 
Obr. 69 - Zatřídění komunikací – celkový grafický výstup viz příloha č. 1 
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Ukázka zatřídění komunikací Bílina v tabulkové podobě: 

 

Obr. 70 - Přiřazení parametrů VO k úsekům komunikací dle pasportu (celá databáze viz příloha č. 2) 

 

A.2.2.3 Návrh parametrů prosvětlení prostoru 

Nejdůležitějším veřejným prostranstvím je centrum města. Další lokalitou, kde se shromažďují 

mladí lidé, je oblast kolem nádraží ČD a panelová sídliště. Níže jsou uvedeny parametry 

pro prosvětlení vybraných veřejných prostranství v Bílině. 

Veřejné prostranství Třída 
Průměrná 

osvětlenost (lx) 
Min. vertikální 
osvětlenost (lx) 

Min. poloválcová 
osvětlenost (lx) 

Centrum města P4 5,0 1,5 1,0 

Sídliště u Nového nádraží P4 5,0 1,5 1,0 

Nádraží ČD C4 10 3,0 2,0 

Sídliště Za Chlumem P4 5,0 1,5 1,0 

Sídliště SHD P4 5,0 1,5 1,0 

Sídliště Srbsko P4 5,0 1,5 1,0 
Tab. 27 - přiřazení parametrů prosvětlenosti prostoru vybraným lokalitám v Bílině 

 

A.2.2.4 Návrh charakteristických provozních režimů 
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.  

Na základě hodnot ze sčítání dopravy na průjezdních komunikacích města Bílina lze navrhnout 

časové intervaly, ve kterých je intenzita dopravy malá a následně pro dané časové úseky přiřadit 

komunikacím nižší třídu osvětlení. Bohužel hodnoty ze snímacích zařízení nejsou k dispozici, proto 

jsme vycházeli z hodnot ŘSD sčítání dopravy v roce 2016. 

ID Ulice Třída Tcp Ra Délka Šířka Oblast Environ_zónaULOR Clonění Hmax Stožár Povrch_úprava Char_prostoruSvítidlo Modul Vánoční výzdoba SMART Max. zatížení

1 Bílinská M4 3000K-4000K ≥70 105,8 7 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 03 bez výzdoby II. úroveň 86 kg

2 Bílinská M3 3000K-4000K ≥70 783,6 10 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 01 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

3 Bílinská - okružní křižovatka C3 3000K-4000K ≥70 71,8 6 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 10 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

4 Bílinská M3 3000K-4000K ≥70 375,7 11 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 01 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

5 Bílinská - okružní křižovatka C3 3000K-4000K ≥70 71,8 6 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 10 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

6 Bílinská M3 3000K-4000K ≥70 175,2 11 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 01 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

7 Bílinská - okružní křižovatka C3 3000K-4000K ≥70 71,8 6 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 10 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

8 Bílinská M3 3000K-4000K ≥70 1899,9 10 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 01 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

9 Bílinská M4 3000K-4000K ≥70 900,8 7 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 03 bez výzdoby II. úroveň 86 kg

10 Pražská C3 3000K-4000K ≥70 345,5 7 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 02 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

11 Pražská C4 3000K-4000K ≥70 880,9 7 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 04 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

12 Břežánská C5 3000K-4000K ≥70 146,3 6,5 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 05 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

13 Mostecká C5 3000K-4000K ≥70 816,1 7 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 06 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

14 K. H. Máchy C5 3000K-4000K ≥70 308,4 7 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 08 bez výzdoby II. úroveň 86 kg

15 5. května C5 3000K-4000K ≥70 403,0 7 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 06 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

16 5. května P4 ≤ 3000K ≥70 209,8 7 Obytná oblast E2 5% G2-G4 8 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 2 technické 18 bez výzdoby I. úroveň 34 kg

17 5. května C5 ≤ 3000K ≥70 182,1 6,5 Obytná oblast E2 5% G2-G4 8 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 2 technické 12 navrhovaná a stávající I. úroveň 34 kg

18 5. května P4 ≤ 3000K ≥70 360,6 3,5 Obytná oblast E2 5% G2-G4 8 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 2 technické 27 bez výzdoby I. úroveň 34 kg

19 Pražská P4 ≤ 3000K ≥70 158,4 3,5 Obytná oblast E2 5% G2-G4 8 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 2 technické 31 navrhovaná a stávající I. úroveň 34 kg

20 Opletalova P4 ≤ 3000K ≥70 118,1 5 Obytná oblast E2 5% G2-G4 8 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 2 technické 27 bez výzdoby I. úroveň 34 kg

21 Masarykova Výšina P4 ≤ 3000K ≥70 167,3 4,5 Obytná oblast E2 5% G2-G4 8 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 2 technické 28 bez výzdoby I. úroveň 34 kg

22 Mírová C5 3000K-4000K ≥70 115,2 8 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 09 bez výzdoby II. úroveň 86 kg

23 Jižní C5 3000K-4000K ≥70 691,6 8 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 09 bez výzdoby II. úroveň 86 kg

24 Jenišovská C5 3000K-4000K ≥70 778,9 7 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 09 bez výzdoby II. úroveň 86 kg

25 Mírová P4 ≤ 3000K ≥70 114,5 6 Obytná oblast E2 5% G2-G4 8 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 2 technické 17 bez výzdoby I. úroveň 34 kg

26 Petra Bezruče P4 ≤ 3000K ≥70 380,7 7 Obytná oblast E2 5% G2-G4 8 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 2 technické 18 bez výzdoby I. úroveň 34 kg

27 Sokolská P4 ≤ 3000K ≥70 145,9 6 Obytná oblast E2 5% G2-G4 8 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 2 technické 18 bez výzdoby I. úroveň 34 kg

28 Tyršova P4 ≤ 3000K ≥70 161,3 6 Obytná oblast E2 5% G2-G4 8 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 2 technické 17 navrhovaná a stávající I. úroveň 34 kg

29 Žižkovo Údolí P4 ≤ 3000K ≥70 1245,1 5 Obytná oblast E2 5% G2-G4 8 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 2 technické 27 bez výzdoby I. úroveň 34 kg

30 Pivovarská C5 3000K-4000K ≥70 248,6 8 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 06 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

31 Litoměřická C5 3000K-4000K ≥70 964,3 6 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 08 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

32 Teplická M5 3000K-4000K ≥70 1955,4 6 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 07 navrhovaná a stávající II. úroveň 86 kg

33 Důlní C5 ≤ 3000K ≥70 288,0 6 Obytná oblast E2 5% G2-G4 8 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 2 technické 13 bez výzdoby I. úroveň 34 kg

34 Lidická P4 ≤ 3000K ≥70 199,7 4 Historická oblast E4 25% G2-G4 6 hist. válcový AKZO 900 typ 3 historizující 25 bez výzdoby I. úroveň 40 kg

35 Fišerova P4 ≤ 3000K ≥70 56,5 9 Historická oblast E4 25% G2-G4 6 hist. válcový AKZO 900 typ 3 historizující 22 bez výzdoby I. úroveň 40 kg

36 Důlní M5 3000K-4000K ≥70 1378,4 7 Průjezdní komunikace E2 5% G1-G3 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 08 bez výzdoby II. úroveň 86 kg

37 Břežánská C5 ≤ 3000K ≥70 49,7 7 Historická oblast E4 25% G2-G4 6 hist. válcový AKZO 900 typ 3 historizující 16 bez výzdoby I. úroveň 40 kg

38 Mírové náměstí P4 ≤ 3000K ≥70 300,3 8 Historická oblast E4 25% G2-G4 6 hist. válcový AKZO 900 typ 3 historizující 24 navrhovaná a stávající I. úroveň 40 kg

39 NN M5 3000K-4000K ≥70 1073,4 7 Průmyslová oblast E2 5% G2-G4 10 valcový/hranatý pozink, AKZO 900 typ 1 technické 12 bez výzdoby I. úroveň 32 kg

40 Komenského P4 ≤ 3000K ≥70 155,3 4,5 Historická oblast E4 25% G2-G4 6 hist. válcový AKZO 900 typ 3 historizující 26 bez výzdoby I. úroveň 40 kg

41 Radniční P4 ≤ 3000K ≥70 69,6 3 Historická oblast E4 25% G2-G4 6 hist. válcový AKZO 900 typ 3 historizující 32 bez výzdoby I. úroveň 40 kg

42 Zámecká P4 ≤ 3000K ≥70 69,0 4 Historická oblast E4 25% G2-G4 6 hist. válcový AKZO 900 typ 3 historizující 26 navrhovaná a stávající I. úroveň 40 kg

43 Seifertova P4 ≤ 3000K ≥70 246,5 5,5 Historická oblast E4 25% G2-G4 6 hist. válcový AKZO 900 typ 3 historizující 26 bez výzdoby I. úroveň 40 kg

45 Želivského P4 ≤ 3000K ≥70 175,4 6 Historická oblast E4 25% G2-G4 6 hist. válcový AKZO 900 typ 3 historizující 26 bez výzdoby I. úroveň 40 kg

46 Žižkovo náměstí P4 ≤ 3000K ≥70 109,6 4,5 Historická oblast E4 25% G2-G4 6 hist. válcový AKZO 900 typ 3 historizující 24 navrhovaná a stávající I. úroveň 40 kg
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Provozní režim Výkon svítidla 

on - 22:00 100% 

22:00 - 23:00 75% 

23:00 - 04:00 50% 

04:00 - 5:00 75% 

05:00 - off 100% 

Tab. 28 - charakteristické provozní režimy průjezdních komunikací v Bílina 

 

A.2.2.5 Návrh charakteristických modulů a ostatních parametrů VO 

V příloze č. 2 jsou  u jednotlivých komunikací uvedeny navrhované parametry VO týkající se 

třídy clonění G, indexu podání barev Ra, doporučené maximální výšky stožárů včetně typu 

a povrchové úpravy stožárů. 

Dle parametrů uvedených v databázi pasportu komunikací (příloha č. 2) a charakteristického 

geometrického uspořádání bylo navrženo celkem 39 modulů. Tyto moduly jsou popsány v příloze č. 4 

a konkrétní světelně technické výpočty dle parametrů každého navrženého modulu jsou uvedeny 

v příloze č. 5.  

Chodníky, které se nacházejí podél místních komunikací, jsou zatříděny společně 

s komunikacemi v jednotlivých modulech. V databázi mají parametry přiřazeny pouze komunikace, 

samostatné chodníky a parkoviště městských komunikací.  

Níže je pro názornost uveden modul č. 11, jeho parametry a výpočet. 
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A.2.3 Environmentální řešení 

Rušivý dopad architektonického a veřejného osvětlení včetně zařazení do zón životního 

prostředí je již zpracován v analytické části v kapitole A.1.3 Environmentální analýza a v příloze č. 2. 

 

Urbanistická oblast 

Obytná 
oblast 

Průmyslová 
oblast 

Historická 
oblast 

Lázeňská 
oblast 

Průjezdní 
komunikace 

Zóna životního prostředí E2 E2 E4 E3 E2 

Podíl horního světelného toku 
svítidel (ULR) 

5% 5% 25% 10% 5% 

Tab. 29 - Přiřazení zón životního prostředí pro urbanistické oblasti v Bílině 

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. 

 

A.2.4 Provozní řešení 

A.2.4.1 Řídicí systém pro VO 

Systém řízení VO musí být kompatibilní s centralizovaným informačním systémem města, pokud 

takový již existuje. Celkový řídicí systém (ŘS) je založen na tří úrovňové architektuře, kde na první 

úrovni jsou jednotlivé ovládací (řídicí) prvky VO. Na druhé úrovni jsou umístěny data koncentrátory  

a řídicí prvky napájecího systému VO, které ovládají jednotlivé rozvaděče i jednotlivá světelná místa. 

Tyto prvky ŘS budou umístěny v rozvaděčích veřejného osvětlení (RVO) pod trvalým napájením. Třetí 

úroveň je tvořena nadstavbovým systémem centralizovaného systému pro řízení a monitoring nejen 

VO, ale i dalších systémů městské infrastruktury s možností postupného rozšiřování o další 

funkcionality Smart City. 

Na druhé úrovni architektury se nachází řídicí jednotka ve formě data koncentrátoru umístěná 

v rozvaděči veřejného osvětlení, který bude mít za úlohu řízení komunikační infrastruktury lokálních 

uzlů (řídících jednotek jednotlivých světelných bodů) a zároveň bude tvořit připojení na centrální 

systém. Komunikace musí být obousměrná, tedy směrem od centrálního systému směrem 

ke světelným bodům (řídící signály), i směrem od světelného bodu k centrálnímu systému (měřené 

veličiny a stavové signály). 

Pro zajištění dostatečné redistribuce informací a decentralizovaného přístupu musí komunikace 

zároveň probíhat v rámci sítě mezi jednotlivými světelnými body. Základní úlohou data koncentrátoru 

bude vyhodnocování vstupů (čas, měřené veličiny o intenzitě provozu, pohybu, apod.) a nastavování 

intenzity osvětlení. Tato řídící funkcionalita se přesouvá na samotné uzly nebo na centrální systém 

(v případě dostatečně robustní komunikační infrastruktury). Podmínkou však je zabezpečení 

individuálního spínání světelných bodů, což umožní poskytnutí nepřetržitého napájení v rámci města 

pro jiné služby poskytované v rámci koncepce Smart City. 
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Koncepce řídicího systému musí být navržena tak, aby byla zajištěna následující funkcionalita: 

- Dostatečně rychlá oboustranná komunikace mezi centrálním systémem a lokálními uzly 

pro zabezpečení real-time monitorování a řízení veřejného osvětlení, 

- Interoperabilita a otevřenost komunikační infrastruktury pro použití v rámci jiných systémů  

a podsystémů městské infrastruktury (připojení senzorů pro parkování, odvoz odpadu, 

kamerový systém apod.), 

- Nepřetržité napájení svorkovnic světelných bodů, které umožní vznik dalších služeb (napájení 

informačních tabulí, nabíjecích stanic, apod.), 

- Využití sloupů VO pro další subsystémy a systémy pro napájení senzorů po celý den bez 

svícení za dne a současně možnosti dynamické regulace v závislosti na počasí a dopravní 

situaci na vybraných komunikacích. 

 

 
Obr. 71 - Celkový pohled navrhovaného inteligentního řízení 
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Mechanické parametry nosných konstrukcí průjezdních komunikací 

Mechanické parametry maximálního zatížení nosných konstrukcí vhodných k umisťování 

reklamních panelů, informačních systémů, kamerových systémů apod., jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Zesílené stožáry jsou určeny především pro páteřní a průjezdní komunikace.  

 
Obr. 72 - Celkový pohled na navrhované zesílené konstrukce. 
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A.3 Implementační část 
 

Tento dokument, respektive celá koncepce veřejného osvětlení, slouží k informování 

relevantních subjektů o stavu veřejného osvětlení ve městě Bílina. Nastavuje pravidla a postupy 

pro obnovu veřejného osvětlení na celém území města.  

Princip informování cílových skupin umožňuje, aby se všechny zainteresované osoby a subjekty 

mohli účastnit rozhodování o důležitých otázkách rozvoje, výstavby či jakékoli problematiky týkající 

se veřejného osvětlení města. Jedním z důležitých principů je zapojení dotčené veřejnosti 

do plánovacích procesů a komunitního projednávání. 

 

Nejčastější formy zapojování veřejnosti (cílových skupin): 

- Semináře a školení 

Zainteresované osoby a subjekty se zúčastňují seminářů a školení pořádaných městem. 

- Aktivní informování 

Všechny zainteresované osoby a subjekty, které projeví zájem o aktivní informování, 

dostávají prostřednictvím emailové korespondence pracovní materiály, finální výstupy, 

pozvánky na vzdělávací akce a další informace týkající se realizace projektu. 

- Pasivní informování 

Cílové skupiny mají přístup k informacím především prostřednictvím webových stránek 

města, sociálních sítí nebo městského zpravodaje.  

 
Finální dokument bude publikován na veřejných webových stránkách města. 

 


