TECHNICKÁ ZPRÁVA
PASPORT STÁVAJÍCÍHO STAVU VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ V OBCI
SVATÝ JAN POD SKALOU

Duben 2019

1. ÚVOD
Obec: Svatý Jan pod Skalou
Katastrální území: Svatý Jan pod Skalou
Výměra katastrální území: 4,09 km2
Cílem pasportizace veřejného osvětlení (dále jen VO) v obci Svatý Jan pod Skalou bylo
zjištění současného stavu VO a zmapování technických zařízení souvísejících s provozem VO.
Obec Svatý Jan pod Skalou se nachází ve jihozápadní části Středočeského kraje a spadá pod
ORP Beroun.
Pasport VO je primárně zaměřen na celkovou evidenci světelných bodů včetně
elektrického vedení NN, sloužícího k napájení světelných bodů, ale také veškerého
technického zařízení nějak souvísejícím s provozem VO.
Shrnutí poznatků do základních oblastí:
-

Popis svítidel
Popis opěrných bodů
Popis rozvodnic RVO
Popis vedení VO

Hlavní technické údaje:
-

Rozvodná soustava VO
Celkový instal. soudobý příkon
Měření spotřeby el. energie
Celkový počet sv. bodů

3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C
5604 W
4x v rozv. RVO 1, RVO 2, RVO 3, RVO 4
80 ks

2. METODIKA
Při provádění pasportu VO se vycházelo z terénního průzkumu celého území obce,
který byl proveden v březnu 2019. Na předchystané mapy v měřítku 1:2000 se zakreslovala
poloha světelných bodů, rozvaděčů VO a vzdušného vedení. Poloha zemního vedení se určila
orientačně, případně z dokumentace předložené obcí. Veškerá zaznamenaná data z terénu
se následně zpracovala v geografickém informačním systému (GIS) Kompas3. Mapování
proběhlo v souřadnicovém systému S-JTSK. Terénní data zaznamenaná v GIS software, byla
doplněna o data ISKN z příslušného katastrálního úřadu.

3. POPIS SVÍTIDEL
V obci Svatý Jan pod Skalou bylo během terénní prohlídky zjištěno celkem 76 světelných
bodů s 80 svítidly. Byly tedy 4 případy, kdy na sloupech VO byla osazena dvě svítidla. Na
území obce se nachází 6 typů svítidel. Podél silnice III. třídy v jižní části obce jsou instalována
především svítidla typu Z1 sidonia na sadových sloupech výšky 4,5 m. Dále ns sever obce
podél silnice III. třídy jsou pak osazena svítidla na sloupech ČEZ střídavě typ Elektrosvit Rakev
a Modus NV. V západní části obce jsou svítidla osazena na sloupech ČEZ s nesjednoceným
typem svítidel (viz. tabulka 2). Svítidla jsou osazena sodíkovými vysokotlakými výbojkami.
Celkový technický stav svítidel je dobrý, míra znečištění krytu světelně činných částí je
téměř nulová.
Svatý Jan pod Skalou

Stávající stav

Celkový počet světelných bodů [ks]

76

Celkový počet svítidel [ks]

80

Celkový příkon zdrojů [W]

5604

Tabulka 1

Typ

Počet [ks]

Elektrosvit Rakev

25

Z1 sidonia

38

Modus NV

5

Modus LV

2

Elektrosvit 446 0570

6

Reflektor

3

Tabulka 2

4. POPIS OPĚRNÝCH BODŮ
Podpěrný systém slouží k nesení výložníků a svítidel. V největší míře jej tvoří ocelové
sadové sloupy Kooperativa typu K výšky 4,5 m a sice v jižní části obce. V ostatních částech
obce jsou jako opěrné body použity betonové sloupy energetiky ČEZ výšky 9 m. Typ
opěrných bodů je uveden v tabulkové příloze. Celkový stav sloupů je dobrý.

5. POPIS ROZVODNIC RVO
Měření spotřeby el. energie, spínání a odpínání sv. bodů je provozováno ze čtyř míst
v obci. Přímé měření spotřeby energie VO probíhá v rozvaděči RVO1, který je umístěný v jižní
části obce poblíž kláštera. Z rozvaděče RVO1 je napájeno celkem 34 ks svítidel. Další měřící a
spínací bod RVO2 se nachází ve střední části katastrálního území, v části zvané Jánek vedle
autobusové zastávky. Z tohoto rozvaděče jsou napájeny okkolní svítidla, celkem 5 ks.
Z rozvaděče RVO3, který se nachází na severu obce v křižovatce poblíž mostu, je napájeno
celkem 18 ks svítidel. Poslední rozvaděč je osazen v chatové oblasti na západě obce v křížení
ulic U Studánky a Na Spojce. V této části obce je z rozvaděče RVO4 napájeno celkem 23 ks
svítidel.
RVO 1

zděnný pilíř
Hl. jistič OEZ 3 x 20 A
Elektroměr v.č. 1073785371
Soumrakové čidlo vytaženo z boku pilíře

RVO 2

zděnný pilíř
Hl. jistič EATON 1 x 10 A
Elektroměr typ HXE12
Soumrakové čidlo na zadní straně pilíře

RVO 3

zděnný pilíř
Hl. jistič OEZ 3 x 16 A
Elektroměr v.č. 1570267295
Soumrakové čidlo na zadní straně pilíře

RVO 4

zděnný pilíř
Hl. jistič 3 x 20 A
Elektroměr v.č. 2008017178
Soumrakové čidlo na zadní straně pilíře

6. POPIS KABELŮ VO
V obci jsou svítidla napájeno pomocí zemního vedení, ale i pomocí vzdušného
volného a kabelového vedení. Celková délka kabelového rozvodu VO uloženého v zemi je
2280 m, kabelového vzdušného je 1350 m a vzdušného volného 770 m. Druhy a průřezy jsou
uvedeny v tabulkové části pasportu.

7. ZÁVĚR
Svítidla v obci jsou v převážné většině vybavena sodíkovými výbojkami s příkony 70
W. V rámci úspory energie by bylo dobré zvážit investici do pořízení LED svítidel, které mají
nejen nižší příkon, ale vykazují lepší parametry co s týče světelného toku. Celkový stav
svítidel a stožárů je dobrý.

PŘÍLOHY

RVO 1

RVO 1 výzbroj

RVO 1 soumrakové čidlo

RVO 1 elektroměr

RVO 2

RVO 2 výzbroj

RVO 2 elektroměr

RVO 3

RVO 2 soumrakové čidlo

RVO 3 výzbroj

RVO 3 elektroměr

RVO 4 výzbroj

RVO 3 soumrakové čidlo

RVO 4 elektroměr

Z1 Sidonia

Sidonia + reflektor

Modus NV

Modus LV

Svítidlo Elektrosvit 446 0570

Svítidlo Elektrosvit Rakev

