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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
1.1

OBJEDNÁVATEĽ SVETELNO-TECHNICKEJ ŠTÚDIE

Názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Zodpovedný zástupca:

1.2

Obec Lisková
034 81 Lisková
315 559
2020589654
starosta Ing.Jozef Murina

SPRACOVATEĽ SVETELNO-TECHNICKEJ ŠTÚDIE

Názov:
Adresa:
Kontaktná osoba:
IČO:
Tel:
e-mail:
www:
Energetický auditor:

ALL ENERGY,s.r.o.
Perecká 11, 934 05 Levice
Ing. Miloš Teleky
47 689 820
+421 (0) 917 934 401
info@allenergy.sk
www.allenergy.sk
Ing. Miloš Teleky energetický audítor č.10418/2014-4100-6024

2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBCI

Obec: Lisková
Starosta obce: Ing.Jozef Murina
Adresa úradu: Obecný úrad Lisková 113, 034 81 Lisková
Kontakt: tel. číslo: 0908 / 929 596
Počet obyvateľov: 2 121
Rozloha: 1 594 ha
Počet svetelných miest (rekonštruovaná časť):
Počet starých svietidiel: 112 ks
Počet RVO: 1 ks
Celkový inštalovaný príkon VO: 6,91 kW
Riešitelia projektu:
Energetický audítor: Ing. Miloš Teleky
Číslo rozhodnutia o zápise do zoznamu: č.10418/2014-4100-6024

Strana 4 z 30

Svetelno-technická štúdia Lisková
Mapa obce

3 CIELE SVETELNOTECHNICKEJ ŠTÚDIE
Cieľom tejto svetelno-technickej štúdie verejného osvetlenia obce je poskytnúť
komplexný pohľad na sústavu verejného osvetlenia (VO). Popisuje a analyzuje jeho súčasný
stav, z ktorého vychádza návrh na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia, s
odhadom úspor elektrickej energie, nákladov na investíciu a nákladov na údržbu siete
verejného osvetlenia obce.
Zrealizovaním projektu svetelno-technickej štúdie

sa dosiahne energetická

efektívnosť, zlepšovanie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace znižovanie
kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a
redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou starých zariadení).
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3.1 ÚLOHA SVETELNO-TECHNICKEJ ŠTÚDIE
Úlohou tejto svetelno-technickej štúdie je spracovanie podkladov pre žiadosť o
nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a
modernizáciu verejného osvetlenia v obci v súlade s výzvou KaHR–22VS–1501, ktorá bola 30.
apríla 2015 zverejnená na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Svetelno-technická štúdia (SVTS) bola zameraná na:



zhodnotenie technického stavu svietidiel a svetelných zdrojov



zhodnotenie stožiarov a výložníkov



zhodnotenie stavu rozvádzačov VO



zhodnotenie funkčnosti vyššie uvedených prvkov VO s ohľadom na požiadavky
svetelno-technických noriem



hodnotenie existujúcej geometrie sústavy



výpočet svetelno-technických parametrov



posúdenie vizuálnych podmienok na komunikáciách



káblové/vonkajšie elektrické rozvody VO



elektrická výzbroj svietidiel a stožiarov

3.2 POUŽITÉ PODKLADY A MATERIÁLY:





Mapové podklady
Faktúry za spotrebu elektrickej energie
Konzultácie s objednávateľom – obecný úrad Lisková
Obhliadka stavby

3.3 POUŽITÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY
STN EN 13201-1 - Osv. pozemných kom. - Výber tried osvetlenia
STN EN 13201-2 - Osv. pozemných kom. - Svetelnotechnické požiadavky
STN EN 13201-3 - Osv. pozemných kom. - Svetelnotechnický výpočet
STN EN 13201-4 - Osv. pozemných kom. - Metódy merania svet.tech. vlastností
Dokumentácia k výzve KaHR–22VS–1501 MHSR zverejnená na webe www.mhsr.sk
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3.4 OBDOBIE SPRACOVANIA
Svetelno-technická štúdia bola spracovaná v mesiaci júl - august roku 2015.

4 TECHNICKÉ ZHODNOTENIE STAVU SÚSTAVY VO PRED
REALIZÁCIOU
4.1 SVIETIDLÁ
Existujúcu sústavu verejného osvetlenia v obci tvoria prevažne svietidlá s
kompaktnými žiarivkami. Tieto svietidlá však nevyhovujú súčasným požiadavkám pre
svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. Zo záverov kvantifikácie sústavy
VO v obci je možné konštatovať, že jej zariadenie je zastarané, vo viacerých častiach
prevádzkované po ekonomickej aj technickej životnosti a taktiež, že sú použité nevhodné
typy svietidiel. Súčasný stav svietidiel je zakreslený do jednotlivých máp v prílohe, spolu s
rozmiestnením a popisom každého svietidla. V obci sa nachádzajú aj parkové svietidlá
s vlastným RVO, ktoré nie sú predmetom tejto štúdie.
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Označenie

Výkon

Príkon

Počet

Typ

svietidla

[W]

[W]

[ks]

svetleného
zdroja

LV-1

36

41,4

76

kompaktná
žiarivka

LV-2

72

82,8

27

kompaktná
žiarivka

odhadovaný rok
inštalácie svietidiel

2001

2001

AM

150

172,5

8

SHC

1991

KO

125

143,75

1

RVL-X

1985

Spolu

112

4.2 STOŽIARE, VÝLOŽNÍKY
Svietidlá VO sú vo väčšej časti obce umiestnené na betónových, železných stožiaroch
a drevených stožiaroch vzdušného a zemného vedenia NN rozvodu približnej výšky 5-8 m.
Tieto stožiare sú buď spoločné s elektroenergetickými rozvodmi a sú v majetku
prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo sú samostatné.
Sústavu VO obce tvorí 226 ks podperných bodov. Systém VO je podmienený
topografiou siete NN realizovanej pomocou podperných bodov NN rozvodu. Súčasný stav
stožiarov je zakreslený do jednotlivých máp v prílohe.
Výložníky pre svietidlá sú výrazne skorodované a je nutná ich výmena z hľadiska
neprimeranej dĺžky, umiestnenia a technického stavu.
Systém VO je tvorený z pohľadu vyhotovenia betónovými, oceľovými prípadne
drevenými stožiarmi. Vo veľkej časti obce je verejné osvetlenie umiestnené na podperných
bodoch SSE. Pri sústavách s betónovými stožiarmi sú svietidlá väčšinou umiestnené na
každom druhom stožiari. Rozstupy medzi svietidlami sú potom neúmerne veľké. Pre splnenie
požiadaviek na osvetlenie je potrebné inštalovanie svietidiel na každý takýto stožiar.
Inštalácia výložníkov sa odhaduje na rok 1995, rok inštalácie drevených stožiarov 1982,
betónových na 2001 a železných na rok približne 2004.
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4.2.1

Špecifikácia podperných bodov a stožiarov VO:

Jednoduché betónové stožiare

215 ks

Dvojité betónové stožiare

9 ks

Jednoduché železné stožiare

0 ks

Jednoduché drevené stožiare

2 ks

Umiestnenie na stene

0 ks

Celkovo

226 ks

4.3 ROZVÁDZAČE
Sústavu VO v rekonštruovanej časti obce napája jeden rozvádzač (RVO). V rozvádzači
sú na ovládanie napojených svietidiel nainštalované časové spínače, prípadne súmrakový
spínač. Rozvádzače sú nevyhovujúce z hľadiska technického stavu, riadenia osvetlenia, krytia
jednotlivých komponentov, možnosti doplnenia riadenia, údržby a podobne.

Strana 9 z 30

Svetelno-technická štúdia Lisková
Označenie
RVO 1
Umiestnenie
Lisková
Osadenie
stožiar
Rok výroby
1984
Materiál RVO
železný
Hodnota hlavného ističa
50 A
Počet polí
1
Spôsob riadenia
hodiny, fotobunka
Možnosť inštalácie riadenia
nie
Popis:
Neúmerné náklady na údržbu, bez možnosti inštalácie inteligentného riadenia a správy VO.
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4.4 NAPÁJACIE VEDENIA
Prevláda vzdušné vedenie, pričom sa svietidlá napájajú aj pomocou káblového vedenia.
Verejné osvetlenie je napájané primárnym vedením s napäťovou sústavou 3+PEN 230/400 V
AC 50 Hz TN-C, prípadne káblovým vedením, ktoré končí v rozvádzači verejného osvetlenia.
Sekundárne rozvodné obvody sústavy napájajú jednotlivé vetvy – pri káblových zemných
vedeniach sú tieto ukončené na svorkovnici stožiara a pri vonkajších vedeniach na
svorkovnici svietidiel.
Rozvod je vyhotovený pomocou AlFe lán a káblov (zemných a závesných). Posudzovaný
rozsah sústavy VO vzdušného vedenia je napájaný AlFe lanami prierezu 16 mm2 a 25 mm2
(fázový vodič) a spoločným nulovacím vodičom PEN s elektroenergetickými rozvodmi v
správe prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo samostatným nulovacím vodičom a
káblovými vedeniami (zemnými a závesnými) v celkovej dĺžke približne 9 954 km. Vo
všeobecnosti sa vek lán a káblov pohybuje od 5 až 40 rokov .

4.5 NEDOSTATKY SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA
Na základe miestneho zisťovania môžeme vymenovať:
4.5.1

Technické nedostatky siete VO

Osvetľovacia sústava nie je unifikovaná, je zložená z viacerých typov svietidiel čo
nepriaznivo vplýva na užívateľov komunikácií a enormne narušuje rovnomernosť osvetlenia.
Osvetlenie nespĺňa v súčasnosti platné STN:


Nízky svetelný tok zdrojov , nízka účinnosť, menej ako 87 lm/W



Zlé podanie farieb



Nízka životnosť



Vysoká spotreba

Prvým nedostatkom je, že svetelné zdroje inštalované v obci sú nevyhovujúce po
viacerých stránkach. Osvetľovacia sústava nie je neunifikovaná a je zložená z viacerých typov,
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čo nepriaznivo vplýva na užívateľov komunikácií a enormne narušuje rovnomernosť
osvetlenia, čo je hlavnou svetlo-technickou požiadavkou.

Druhým nedostatkom je, že svietidlá inštalované v obci sú v zlom technickom stave.
Chýbajú kryty svietidiel, čo nepriaznivo ovplyvňuje, znižuje krytie svietidiel IP, hrozí
nebezpečenstvo skratu, poruchy, úrazu.

Tretím technickým nedostatkom je netesnosť krytov svietidiel, ich prípadné
popraskanie, následkom čoho sú svietidlá plné nečistôt hlavne náletov nočného hmyzu.
Hrozí riziko prehrievania svietidiel a ich následné vzplanutie, zahorenie, porucha, skrat. Toto
má za následok zvýšené finančné náklady na údržbu a čistenie svietidiel.

Štvrtým závažným nedostatkom verejného osvetlenia v obci je nesprávne smerovanie
jednotlivých svietidiel.


Svietidlá nie sú nasmerované na osvetľovanú komunikáciu



Svietidlá osvetľujú komunikáciu pod nesprávnym uhlom



Svietidlá sú zdrojom rušivého osvetlenia

Piatym nedostatkom osvetlenia je nerovnomernosť inštalovanej svetelnej sústavy,
zapríčinená umiestňovaním svietidiel na jednotlivé podperné body sekundárnej distribučnej
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siete NN vedenia, rozvodných závodov. Jednotlivé podperné body nie sú od seba vzdialené v
rovnakých vzdialenostiach. Svietidlá nie sú inštalované na každý podperný bod, čo
nerovnomernosť osvetlenia ešte zvýrazňuje. Jednotlivé podperné body nie sú vzdialené od
komunikácie v rovnakých vzdialenostiach. Nerovnomernosť osvetlenia ešte zvyšuje aj
nejednotnosť typov svietidiel. Svietidlá majú rozdielne svetelné zdroje a rozdielne
vyžarovacie charakteristiky, čo má za následok neprípustné striedanie vysokej a veľmi nízkej
svetelnej intenzity osvetlenia.

Šiestym nedostatkom osvetľovacej sústavy obce je nerovnomernosť umiestnenia
svietidiel vzhľadom k výške umiestnenia, svietidla. V obci sú inštalované podperné body
rôznych dĺžok a svietidlá nie sú inštalované do jednej rovnomernej výšky vo vzťahu od
komunikácie.
Siedmim nedostatkom verejného osvetlenia obce je nevyhovujúci technický stav
rozvádzačov RVO, a spôsob akým je verejné osvetlenie spínané a riadené.
Ôsmim nedostatkom je vysoká spotreba elektrickej energie sústavy verejného
osvetlenia zapríčinená inštalovanými zastaranými svetelnými zdrojmi a zlým technickým
stavom svietidiel. Vysoká nákladovosť inštalovanej sústavy osvetlenia je zapríčinená aj
množstvom vynaložených finančných prostriedkom ktoré museli byť použité na opravy
svietidiel a výmeny svetelných zdrojov.
Medzi technické nedostatky musíme zaradiť aj nevyhovujúci stav rozvádzača VO a
spôsob zapínania a vypínania VO.
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Ako nedostatok hodnotíme aj zastarané vzdušné napájacie vedenie, ktoré v prípade
nepriaznivého počasia spôsobuje skraty a výpadky činnosti VO.
4.5.2

Súvisiace ekonomické následky nedostatkov siete VO

Ekonomickým nedostatkom môžeme nazvať vysokú spotrebu elektrickej energie a
vysoké náklady na opravy VO a výmeny svetelných zdrojov.

5 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA NÁVRHU OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY
5.1 VŠEOBECNÉ PODMIENKY
V prípade použitia iného výrobku alebo výrobcu musia byť dodržané všetky navrhované
technické a svetelno-technické parametre minimálne na úrovni navrhovaných výrobkov. Je
to nevyhnutná podmienka, aby boli dodržané vypočítané svetelno-technické parametre
sústavy VO, udávané v svetelno-technickom výpočte.
Nutná podmienka je aj doloženie svetelno-technických výpočtov navrhovaných svietidiel
podľa všetkých vzorových svetelno-technických výpočtov, doložených spolu s danou štúdiou.
Nutné vymeniť výložníky podľa svetelno-technického prepočtu, prípadne na základe
vzdialenosti stožiara od vozovky s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním. Navrhovaný
stav svietidiel je zakreslený do mapy v prílohe, spolu s rozmiestnením a popisom každého
svietidla.

5.2 TRIEDA OSVETLENIA REKONŠTRUOVANÝCH ULÍC
Požiadavky na osvetlenosti miestnych komunikácií obce:
Požiadavky pre osvetlenie cestných komunikácií sú v STN EN 13 201 špecifikované
rozsiahlym spôsobom, pričom sú komunikácie delené do rôznych tried podľa spôsobu ich
využitia, urbanistického riešenia a hustoty premávky. Bližšie informácie o stave vozovky,
svietidiel, umiestnenia a topológie navrhovaného stavu sa nachádzajú vo svetelnotechnickom výpočte a podkladovej mape.
Pre komunikácie obce sú najdôležitejšie požiadavky kladené na komunikácie pod
označením:
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ME5
ME6
S5

Rýchla jazdná rýchlosť, 0,5 cd/m2
Rýchla jazdná rýchlosť, 0,3 cd/m2
3 lx

Ulica
číslo

Názov ulice

Trieda komunikácie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ulica č.1
Ulica č.1 A
Ulica č.2
Ulica č.3
Ulica č.4
Ulica č.5
Ulica č.6
Ulica č.6 A
Ulica č.7
Ulica č.7 A
Ulica č.7 B
Ulica č.8

13

Ulica č.9

14

Ulica č.10

15

Ulica č.11

Cesta III. triedy
Cesta III. triedy
Miestna komunikácia
Miestna komunikácia
Miestna komunikácia
Miestna komunikácia
Miestna komunikácia
Miestna komunikácia
Miestna komunikácia
Miestna komunikácia
Miestna komunikácia
Miestna komunikácia
Obslužné
a prístupové
komunikácie
Obslužné
a prístupové
komunikácie
Obslužné
a prístupové
komunikácie

Trieda
osvetlenia
komunikácie
ME5
ME5
ME6
ME6
ME6
ME6
ME6
ME6
ME6
ME6
ME6
ME6
S5

S5

S5

Priemerná
Priemerná
šírka
šírka
vozovky [m] chodníka [m]
6
2
6
2
5
1,5
5
/
4,5
/
5
/
5
1,5
5
/
5
1,5
5
1,5
4
/
3
/
3

/

/

3

3

/

5.3 TRIEDY KOMUNIKÁCIÍ A POMER ÚČINNOSTI SVIETIDLA SMEROM
NAHOR
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5.4 PRIEČNY PROFIL KOMUNIKÁCIE NA ZÁKLADE S-T VÝPOČTU
Kvôli zabezpečeniu optimálneho osvetlenia danej komunikácie sa nasledujúce údaje
o výložníkoch a sklone svietidiel môžu mierne odlišovať.
5.4.1

Ulica č. 1 /A

Šírka vozovky sa pohybuje v rozmedzí 5,5-6,5m, okolo komunikácie sa nachádza
chodník šírky približne 2m. Osvetľovacia sústava je jednostranná.
Svietidlá budú umiestnené vo výške 7-7,5m na výložníku dĺžky 0,5-2m. Sklon svietidla
vzhľadom na rovinu vozovky bude 0°. Vzdialenosť stožiara od komunikácie je 0-3m, rozostup
svietidiel sa pohybuje v rozmedzí 35-40m.
5.4.2

Ulica č. 2

Šírka vozovky sa pohybuje v rozmedzí 4,5-5,5m, okolo komunikácie sa nachádza
chodník šírky približne 1,5m. Osvetľovacia sústava je jednostranná.
Svietidlá budú umiestnené vo výške 7-7,5m na výložníku dĺžky 0,5-2m. Sklon svietidla
vzhľadom na rovinu vozovky bude 0°. Vzdialenosť stožiara od komunikácie je 0-2m, rozostup
svietidiel sa pohybuje v rozmedzí 35-40m.
5.4.3

Ulica č.3

Šírka vozovky sa pohybuje v rozmedzí 4,5-5,5m, okolo komunikácie sa nenachádzajú
chodníky. Osvetľovacia sústava je jednostranná.
Svietidlá budú umiestnené vo výške 7-7,5m na výložníku dĺžky 0,5-1m. Sklon svietidla
vzhľadom na rovinu vozovky bude 0°. Vzdialenosť stožiara od komunikácie je 0-2m, rozostup
svietidiel sa pohybuje v rozmedzí 35-40m.
5.4.4

Ulica č.4

Šírka vozovky sa pohybuje v rozmedzí 4-5m, okolo komunikácie sa nenachádzajú
chodníky. Osvetľovacia sústava je jednostranná.
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Svietidlá budú umiestnené vo výške 7-7,5m na výložníku dĺžky 0,5-2m. Sklon svietidla
vzhľadom na rovinu vozovky bude 5°. Vzdialenosť stožiara od komunikácie je 1-4m, rozostup
svietidiel sa pohybuje v rozmedzí 35-40m.
5.4.5

Ulica č.5

Šírka vozovky sa pohybuje v rozmedzí 4,5-5,5m, okolo komunikácie sa nenachádzajú
chodníky. Osvetľovacia sústava je jednostranná.
Svietidlá budú umiestnené vo výške 7-7,5m na výložníku dĺžky 0,5-2m. Sklon svietidla
vzhľadom na rovinu vozovky bude 0°. Vzdialenosť stožiara od komunikácie je 0-3m, rozostup
svietidiel sa pohybuje v rozmedzí 35-40m.
5.4.6

Ulica č.6

Šírka vozovky sa pohybuje v rozmedzí 4,5-5,5m, okolo komunikácie sa nachádza
chodník šírky približne 1,5m. Osvetľovacia sústava je jednostranná.
Svietidlá budú umiestnené vo výške 7-7,5m na výložníku dĺžky 1-2m. Sklon svietidla
vzhľadom na rovinu vozovky bude 0°. Vzdialenosť stožiara od komunikácie je 1-4m, rozostup
svietidiel sa pohybuje v rozmedzí 35-40m.
5.4.7

Ulica č.6 A

Šírka vozovky sa pohybuje v rozmedzí 4,5-5,5m, okolo komunikácie sa nenachádza
chodník. Osvetľovacia sústava je jednostranná.
Svietidlá budú umiestnené vo výške 7-7,5m na výložníku dĺžky 1-2m. Sklon svietidla
vzhľadom na rovinu vozovky bude 0°. Vzdialenosť stožiara od komunikácie je 1-4m, rozostup
svietidiel sa pohybuje v rozmedzí 35-40m.
5.4.8

Ulica č.7

Šírka vozovky sa pohybuje v rozmedzí 4,5-5,5m, okolo komunikácie sa nachádza
chodník šírky približne 1,5m. Osvetľovacia sústava je jednostranná.
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Svietidlá budú umiestnené vo výške 7-7,5m na výložníku dĺžky 0,5-2m. Sklon svietidla
vzhľadom na rovinu vozovky bude 0°. Vzdialenosť stožiara od komunikácie je 1-3m, rozostup
svietidiel sa pohybuje v rozmedzí 35-40m.
5.4.9

Ulica č.7 A

Šírka vozovky sa pohybuje v rozmedzí 4,5-5,5m, okolo komunikácie sa nachádza
chodník šírky približne 1,5m. Osvetľovacia sústava je jednostranná.
Svietidlá budú umiestnené vo výške 7-7,5m na výložníku dĺžky 0,5-2m. Sklon svietidla
vzhľadom na rovinu vozovky bude 0°. Vzdialenosť stožiara od komunikácie je 1-4m, rozostup
svietidiel sa pohybuje v rozmedzí 35-40m.
5.4.10 Ulica č.7 B

Šírka vozovky sa pohybuje v rozmedzí 3,5-4,5m, okolo komunikácie sa nenachádza
chodník. Osvetľovacia sústava je jednostranná.
Svietidlá budú umiestnené vo výške 7-7,5m na výložníku dĺžky 0,5-2m. Sklon svietidla
vzhľadom na rovinu vozovky bude 0°. Vzdialenosť stožiara od komunikácie je 1-5m, rozostup
svietidiel sa pohybuje v rozmedzí 35-40m.
5.4.11 Ulica č.8

Šírka vozovky sa pohybuje v rozmedzí 2,5-4m, okolo komunikácie sa nenachádza
chodní. Osvetľovacia sústava je jednostranná.
Svietidlá budú umiestnené vo výške 7-7,5m na výložníku dĺžky 0,5-2m. Sklon svietidla
vzhľadom na rovinu vozovky bude 0°. Vzdialenosť stožiara od komunikácie je 1-4m, rozostup
svietidiel sa pohybuje v rozmedzí 35-40m.
5.4.12 Ulica č.9,10,11

Šírka vozovky sa pohybuje v rozmedzí 3-4m, okolo komunikácie sa nenachádza
chodník. Osvetľovacia sústava je jednostranná.
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Svietidlá budú umiestnené vo výške 7-7,5m na výložníku dĺžky 0,5-1m. Sklon svietidla
vzhľadom na rovinu vozovky bude 0°. Vzdialenosť stožiara od komunikácie je 1-3m, rozostup
svietidiel sa pohybuje v rozmedzí 35-40m

5.5 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA NAVRHOVANÝCH SVIETIDIEL
Všetky navrhované LED cestné svietidlá musia spĺňať tieto parametre (LED1, LED2, LED3):
1.
2.
3.
4.
5.

LED svetelný zdroj svietidla zložený z viacerých čipov.
Svietidlo musí zabezpečovať nulové vyžarovanie osvetlenia do horného polpriestoru.
Krytie svietidla musí byť aspoň IP67.
Vo svietidle musí byť inštalovaný elektronický predradník.
Svietidlo musí byť vyrobené z chemicky a farebne stálych materiálov, ktorých
štruktúra a odolnosť voči atmosférickému pôsobeniu sa počas životnosti nesmie
zmeniť.
6. Cestné svietidlo musí byť možné inštalovať na driek stožiara a výložník priemeru
60mm bez zvláštnych úprav jeho častí.
7. Efektívna životnosť svietidla musí byť aspoň 100 000 hodín prevádzky.
8. Svietidlo musí obsahovať sklopný hliníkový nástavec pre nastavenie optimálneho uhla
naklopenia s nastavovacím krokom maximálne 20°.
9. Svietidlo pre cestné komunikácie musí zabezpečiť systémovú, výzorovú a technickú
jednotnosť z estetického a prevádzkového hľadiska pre všetky navrhované príkonové
rady.
10. Merný svetelný výkon svietidla musí byť minimálne 110 lm/W.
11. Svietidlo musí byť schopné prevedenia s rôznymi krivkami osvetlenia - aspoň 12
verzií.
12. Odolnosť svietidla proti mechanickému nárazu minimálne IK08.
13. Chladenie svietidla musí byť len pasívne, bez použitia ventilátorov alebo podobných
zariadení.
14. Minimálny index podania farieb Ra=70.
15. Záruka na svietidlá musí byť minimálne 5 rokov.
16. Trieda ochrany svietidla II.
17. Svietidlo musím mať nastaviteľný hliníkový sklopný nástavec s možnosťou nastavenia
uhla v rozsahu aspoň 135°.
18. Svietidlo musí byť schopné fungovať v prostredí s teplotou v rozmedzí aspoň -35°C +40°C.
19. Náhradná teplota chromatickosti svietidla maximálne 4500 K.
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Svietidlo
LED1
LED2
LED3

Výkon [W]
26
44
62

Príkon [w]
27,04
45,76
64,48

Počet [ks]
173
62
2

Rozdelenie svietidiel podľa ulíc udáva nasledujúca tabuľka. Pozície na uliciach sú dané
vo výkresovej časti .

Poradové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Názov ulice
Ulica č.1 /A
Ulica č.2
Ulica č.3
Ulica č.4
Ulica č.5
Ulica č.6 /A
Ulica č.7 /A/B
Ulica č.8
Ulica č.9
Ulica č.10
Ulica č.11

Približný počet svietidiel na ulici
LED 1
LED 2
LED3
62
2
12
16
21
28
9
19
14
19
19
16
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5.6 PARAMETRE NAVRHOVANÝCH VÝLOŽNÍKOV
V rámci rekonštrukcie budú vymenené výložníky za:


oceľové, žiarovo zinkované



dĺžka vyloženia je 0,5-2m



priemer výložníka Ø60mm



uchytenie telesa výložníka pomocou obruče

5.7 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA NAVRHOVANÝCH ROZVÁDZAČOV
Pôvodný rozvádzač bude nahradený novým rozvádzačom v plastovom prevedení pre
osadenie na betónový stožiar alebo samostatne stojaci.

Označenie
Osadenie
Materiál
Hodnota
hlavného ističa
Počet polí
Spôsob riadenia
Možnosť

RVO1
samostatne
stojaci
plast
Optimalizovať
na najnižšiu
hodnotu
1
PLC
Inštalovaná bez
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inštalácie
riadenia
Odpočet
elektrických
veličín
Rozhrania
Krytie
Skratová
odolnosť
5.7.1

regulácie
intenzity
osvetlenia
prúd, napätie,
výkon
GPRS, GSM
IP 44
6 kA

Všeobecný popis systému ovládania verejného osvetlenia

Riadiaci systém efektívneho ovládania verejného osvetlenia, umožňuje diaľkovo
ovládať elektromerové rozvádzače verejného osvetlenia a zároveň dohliadať na prevádzkové
parametre siete verejného osvetlenia. Celkovo môžeme systém rozdeliť na tri celky. Riadiaci,
dozorovaný a webový. Každý celok sa ďalej delí na podsystémy, zabezpečujúce ich správny
chod. Pomocou rozvádzača sa dajú ovládať napojené svietidlá.
Riadiaci celok pozostáva z riadiaceho modulu s GSM modemom a GPRS modemom.
RVO môže byť

osadený fotoelektrickým spínačom alebo astronomickými hodinami,

prípadne oboma súčasne. Astronomické hodiny slúžia k zapínaniu a vypínaniu osvetlenia
podľa vypočítaných časov západu a východu slnka počas celého roka. Fotoelektrický spínač
zapína/vypína osvetľovaciu sústavu po prekročení danej hodnoty intenzity osvetlenia.
Dozorovaný celok pozostáva z jednotlivých RVO, vybavených riadiacou a dohľadovou
časťou.
Webový celok pozostáva z webového rozhrania, pomocou ktorého sa jednotlivé RVO
nastavujú, spravujú, riadia a vykonáva sa dozor nad jednotlivými časťami a meranými
veličinami.
Komunikácia medzi jednotlivými časťami prebieha cez sieť GSM, GPRS a funkčnosť
týchto častí nie je vzájomne previazaná. Celý systém pracuje automaticky a tak nie je nutný
akýkoľvek zásah do jeho chodu. Taktiež je systém možné ovládať z bežného zriadenia
zaslaním SMS alebo zo zariadenia s prístupom na internet a webovým prehliadačom. Systém
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sa tak neviaže na jeden ovládací bod a je ho možné ovládať z takmer ľubovoľného miesta, čo
ho robí užívateľsky jednoduchším.
Komunikácia prebieha v sieti GSM pomocou SMS, kedy sa k vykonaniu povelu dôjde
po odoslaní SMS správy na definované telefónne číslo z oprávneného telefónneho čísla.
Systém riadenia a dohľadu je riešený cez PLC automaty a špeciálnym elektromerom.
V prípadne poruchy sú dáta ukladané na micro SD kartu. V prípade výpadku elektrickej
energie je systém zálohovaný batériou.

Zariadenia jednotlivých RVO:


Hlavný istič



Pomocný kontakt hlavného ističa pre kontrolu jeho stavu



Priestor pre inštaláciu hlavného merania



Elektromer s komunikačným modulom



Istený ovládací obvod



Istený napájací obvod



Istený zásuvkový obvod



Istený svetelný obvod



Spínač miestneho ovládania



Dverný kontakt



Riadiaci modul s programovým vybavením pre riadenie a dozor nad sieťou VO
s komunikáciou pomocou SMS a GPRS.



Elektromer s komunikačným modulom



Príslušenstvo (akumulátor, anténa, siréna atď.)



Stýkač s pomocnými kontaktmi pre kontrolu jeho stavu



Vývodové ističe


RVO rozoznáva nasledujúce povely, napr.:


zablokovanie/ odblokovanie zopnutia stýkača



ručné zapnutie/vypnutie stýkača
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automatické spínanie stýkača v závislosti od astronomických hodín alebo od signálu
zo snímača osvitu



aktivovanie/deaktivovanie alarmu

Vyžiadanie zaslania SMS so zistením, napr.:


vypnuté/zapnuté diaľkové ovládanie



automatický/ručný režim spínania



vypnutý/zapnutý stýkač



zatvorené/otvorené dvere



vypnutý/zapnutý hlavný istič



stav zdroja



vypnutý/zapnutý alarm



odpočet elektrických veličín



neoprávnené otvorenie dverí



stav senzora snímača osvitu

V prípade zadania neznámeho povelu, je zaslaná spätná SMS so zoznamom povolených
povelov.
Navrhovaná štúdia neuvažuje s reguláciou intenzity osvetlenia a to ani samostatných
svetelných zdrojov, ani celkových svetelných okruhov, kvôli zachovaniu bezpečnosti cestnej
premávky aj samostatných obyvateľov. Z tohto dôvodu nie je efekt z tejto regulácie použitý v
ďalších výpočtoch a povinných prílohách.

5.8 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA NAVRHOVANÝCH ROZVODOV
Pre doplnené svietidlá, ku ktorým nie je privedené vedenie VO, je nutné doplniť
káblom AES 2x16 ako je uvedené v mapovom podklade.
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5.9 VYPOČÍTANÉ SVETELNO-TECHNICKÉ PARAMETRE
5.9.1

Referenčné úseky pre svetelno-technické merania

Odporúčané referenčné úseky
Názov
Počiatočný bod
Konečný bod
8
9
RU č.1
16
17
RU č.2
25
26
RU č.3
31
32
RU č.4
55
56
RU č.5
71
72
RU č.6
78
79
RU č.7
98
99
RU č.8
116
117
RU č.9
142
143
RU č.10
156
157
RU č.11
178
179
RU č.12
188
189
RU č.13
207
208
RU č.14
235
236
RU č.15
5.9.2

Výpočet svetelno-technických parametrov v rozsahu referenčných úsekov

Kompletný výpočet svetelno-technických parametrov je spracovaný v programe
DIALux a tvorí samostatnú prílohu tejto štúdie.

Po ukončení rekonštrukcie VO v zmysle výzvy KaHR–22VS–1501 je potrebné previesť
meranie svetelno-technických vlastností odborne spôsobilou osobou. Pre realizáciu meraní
odporúčame referenčné úseky.
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5.10 ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA
Verejné osvetlenie je elektrické zariadenie inštalované vo vonkajšom prostredí.
Pravidelná a preventívna údržba je jedným zo základných predpokladov udržania
optimálnych parametrov zariadenia, jeho dostatočnej životnosti a stabilnej svietivosti.
Preventívna údržba znamená nahradzovanie opotrebovaných a poškodených častí
osvetľovacej sústavy. Dôležitou súčasťou údržby je zabezpečiť pravidelné vykonávanie
odborných prehliadok a odborných skúšok podľa platných STN-EN. Údržba sústavy verejného
osvetlenia realizuje preventívne údržbové práce podľa platných STN-EN a kontrolnú činnosť
na:
Pravidelne kontrolovať a udržiavať:


Rozvádzače RVO, tieto čistiť od nečistôt.



Ošetrovať a konzervovať časti poškodené poveternostnými vplyvmi.

Tieto činnosti zvyšujú životnosť a funkčnosť systému takto zabraňujú vážnym poruchám z
následkom nepredpokladaných finančných investícií.

5.11 NÁVRH ROZPOČTU REKONŠTRUKCIE VO

Detailný rozpočet rekonštrukcie tvorí samostatnú prílohu tejto štúdie.
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6 ŠPECIFIKÁCIA ENERGETICKÝCH A ENVIROMENTÁLNYCH ÚSPOR
VYPLÝVAJÚCICH Z REALIZÁCIE PROJEKTU
6.1 ŠPECIFIKÁCIA DOSIAHNUTEĽNÝCH ÚSPOR

Samostatnou prílohou tejto svetelno-technickej štúdie je „Krycí list“, ktorý obsahuje
výsledky tejto štúdie a slúži ako podklad k žiadosti podľa výzvy KaHR–22VS–1501.

6.2 MODELOVANÁ ÚSPORA SÚSTAVY VO
Modelovaná úspora sústavy VO [kWh/rok] = S1 – S2 = 27 179,34
kde:
S1 – modelovaná spotreba elektrickej energie pred realizáciou projektu
S2 – modelovaná spotreba elektrickej energie po zrealizovaní projektu
S1 sa určí modelovým výpočtom.

kde:
D = S1/Q1 x Q2
PS1 – príkon inštalovaného svietidla pôvodnej sústavy verejného osvetlenia, ktoré je
zaradené do projektu (budú menené)
Q1 – množstvo, resp. počet svietidiel pôvodnej sústavy verejného osvetlenia, ktoré sú
zaradené do projektu (budú menené)
i–
index, ktorý reprezentuje i-ty typ svietidla pôvodnej sústavy verejného osvetlenia,
ktoré je zaradené do projektu
RS – ročná doba svietenia, ktorá zodpovedá hodnote 3 900 hodín a počíta sa bez vplyvu
regulácie sústavy verejného osvetlenia
D–
uvažovaná spotreba elektrickej energie doplnených svietidiel ak by boli doplnené do
pôvodnej sústavy verejného osvetlenia pri priemernej výkonnosti pôvodných
svietidiel
S2 sa určí modelovým výpočtom.

PS2 – príkon inštalovaného svietidla v novej sústave verejného osvetlenia, ktoré je
zaradené do projektu (vymenené aj doplnené)
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Q2 –

množstvo, resp. počet svietidiel v novej sústave verejného osvetlenia, ktoré sú
zaradené do projektu (vymenené aj doplnené)
j–
index, ktorý reprezentuje j-ty typ svietidla novej sústavy verejného osvetlenia, ktoré
je zaradené do projektu
RSR – ročná doba svietenia, ktorá zodpovedá hodnote 3 900 hodín pri zohľadnení
modelovanej regulácie v rozsahu:
980 hodín svietenia pri výkone 100%
1095 hodín svietenia pri výkone 80%
1825 hodín svietenia pri výkone 60%

6.3 MODELOVÁ ÚSPORA EMISIÍ
Zníženie množstva CO2 [ton/r] = Úspora [kWh/rok] x 0,000252 = 6,85

6.4 HODNOTY PROJEKTOVÝCH MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV
„Počet vymenených svietidiel“ s mernou jednotkou počet = 237
„Úspora energie“ s mernou jednotkou GJ/rok = 97,85
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7 ZÁVER
Vypočítané energetické úspory a výpočet úspor emisií CO2 vychádzajú z modelového
výpočtu existujúceho stavu v zmysle usmernenia ku výzve KaHR–22VS–1501 a
nezodpovedajú reálnym hodnotám voči skutočnému existujúcemu stavu.
Záverom môžeme konštatovať že rekonštrukcia VO okrem energetického a
ekonomického hľadiska spĺňa aj základné svetelno-technické požiadavky ktoré sú
rozhodujúce k zabezpečeniu ochrany majetku a života v obci.

Spracoval: Ing. Miloš Teleky

8 PRÍLOHY
1) Doklad o zápise energetického audítora na zozname MH
2) Krycí list svetelno-technickej štúdie
3) Položkový rozpočet
4) Svetelno-technický výpočet v programe DIALux
5) Situačný výkres aktuálneho stavu
6) Situačný výkres navrhovaného riešenia
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Príloha č. 1. Doklad o zápise energetického audítora na zozname MH

Strana 30 z 30

