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Tabulka 1 Seznam zkratek 

GIS Geografický informační systém – mapový portál města 

IoT Internet od things 

NN Nízké napětí 

VO Veřejné osvětlení 

RVO Rozvaděč veřejného osvětlení 

SB Světelný bod 

SM Světelné místo 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

V2I Vehicle to Infrastructure 
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1. Úvod 
 Veřejné osvětlení (VO) je venkovní osvětlení veřejných prostorů měst a obcí zahrnující zejména 

osvětlení pozemních komunikací, architekturní osvětlení a dekorativní osvětlení. Úkolem veřejného 

osvětlení je především zajištění bezpečnosti dopravy, osob a majetku (osvětlení pozemních 

komunikací), ale i zkrášlení měst a obcí osvětlením významných objektů (architekturní osvětlení) nebo 

dekorativní světelnou výzdobou (dekorativní osvětlení).  

 VO má za úkol především umožnit uživatelům společných venkovních prostorů pohyb za tmy 

při zajištění obdobné bezpečnosti a pohody jako ve dne. Dokresluje urbanismus oblasti, napomáhá 

orientaci uživatelů.  

 VO je důležitou součástí technické infrastruktury i životního prostředí a podstatně ovlivňuje 

veřejný pořádek a bezpečnost dopravy, osob a majetku i atraktivnost měst a obcí. Dobře řešené VO 

významnou měrou přispívá ke spokojenosti obyvatel. Provedené výzkumy potvrdily přímý vztah mezi 

úrovní VO a dopravní nehodovostí, zločinností, vandalismem a dalšími nežádoucími 

protispolečenskými jevy.  

 Oproti tomu je VO zdrojem světelného znečištění, negativních vlivů na zdraví člověka, 

spotřebovává energii a čerpá finanční prostředky z rozpočtů měst a obcí. Až 40 % nákladů na 

elektrickou energii a spojených ostatních provozních nákladů hrazených z rozpočtů měst připadá na 

VO. 

 Pouliční lampa VO je infrastrukturním bodem budoucnosti. Může totiž sloužit jako dobíjecí 

stanice pro elektromobily, ale také jako Wi-Fi hotspot, zdroj energie nebo zařízení pro 5G sítě a V2I 

komunikaci. Instalovat jednoduché dobíjecí boxy na pouliční lampy, resp. spolu s novými typy 

pouličních lamp, má několik kritických výhod. Předně, není třeba řešit nové stavební povolení a 

zařizovat všechny potřebné náležitosti, včetně připojení k elektrické síti. 
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1.1. Účel 

  

Chceme zajistit bezpečný pohyb občanů a ochranu majetku ve večerních 

hodinách za použití moderních technologií v soustavě veřejného osvětlení 

obce. 

1.2. Cíl 
 

Zlepšení technického stavu osvětlení,  

snížení energetické náročnosti použitím LED technologií, 

sjednocení designu,  

snížení světleného smogu.  
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2. Charakteristika obce 
 Charakteristika obce obecně popisuje situaci ve městě Hluk z hlediska geografické polohy, 

demografie, historie a obecné charakteristiky. 

2.1. Poloha obce 

Obec leží 12 km jihovýchodně od města Uherského Hradiště v údolí říčky Okluky. Ze všech stran 

je chráněno návršími pahorkatin a posledními výběžky Bílých Karpat. 

Hluk je typickou ulicovou obcí. Nejvýznamnější je ulice Hlavní, která tvoří páteř celého města. 

Ve středu této ulice se nachází centrum - náměstí J. A. Komenského. Zde se nacházejí jak obchody 

(zejména rodinného typu), tak i centrum vzdělání, kultury a samosprávy: městské kino, knihovnu, dům 

dětí a mládeže. V blízkosti náměstí, za říčkou Okluky, je možnost sportovní vyžití na sportovní hale, 

na tenisových kurtech či koupališti. V městě je široká nabídka pohostinství (restaurace, kavárny, 

pizzerie). 

Město Hluk je členem Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko a MAS Horňácko a Ostrožsko. 

Partnerskými městy Hluku jsou jihočeská Planá nad Lužnicí a slovenská Nemšová. (zdroj: oficiální webové 

stránky města) 

Obrázek 1 Poloha města Hluk, zdroj: mapy.cz 
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2.2. O obci 

Základní historické fakta 

 Staré správní centrum, podle něhož se pravděpodobně jmenovala v 11. až 12 stol. pohraniční 

oblast jižní Moravy. Na Luckém poli se sešel r. 1099 kníže Břetislav s uherským králem Kolomanem a r. 

1116 kníže Vladislav I. s nástupcem Kolomanovým Štěpánem II. Druhé setkání skončilo bitvou, v níž byli 

Uhři poraženi. Teprve r. 1303 daroval král Václav II. Hluk do dědičného majetku měšťanu Zdislavu 

Měšcovi z Uh. Hradiště. Obec byla povýšena na městečko r. 1525 Ludvíkem Jagelonským. V roce 

1970 se Hluk stal městem. Na místě starší tvrze připomínané r. 1391 postavena r. 1559 tvrz renesanční, 

později upravená barokně a rekonstruovaná v 60. letech 20. stol. památkovou péčí. Dnes je využívána 

pro kulturní účely. Farní kostel sv. Vavřince z l. 1741 – 42, renovovaný r. 1854. 

Hluk byl prý pojmenován podle toho, že jeho obyvatelé při blížícím se nebezpečí zapalovali na návrší 

ohně a dělali velký hluk, aby varovali lid. Někteří tvrdí, že Hluk dostal své jméno od luk, kterých bylo 

v okolí mnoho, jiná verze říká, že podle potoka Okluky. Jméno bývá spojováno také s Luckým polem 

a s hlučně a stále vřící vodou pod Babíma horama. (zdroj: oficiální webové stránky města) 

 

 

Hospodaření obce 

Mezi základní (obecné) principy hospodaření obce podle obecního zřízení lze řadit zejména 

povinnost obce: 

• využívat svůj majetek účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze 

zákonem vymezené působnosti, 

• pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, 

• vést evidenci svého majetku, 

• chránit svůj majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím, 

• a další.. 
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Tabulka 2 Vývoj příjmů, výdajů a salda v mil. Kč (zdroj:monitor.statnipokladna.cz) 

Období Výdaje Příjmy Saldo 

2021 84 482,28 94 602,68 10 120,41 

2020 76 882,35 87 073,60 10 191,25 

2019 93 136,72 108 197,33 15 060,61 

2018 116 276,13 99 494,83 -16 781,30 

2017 98 569,80 82 964,13 -15 605,67 

2016 74 821,17 83 003,21 8 182,04 

2015 64 843,82 74 094,98 9 251,16 

2014 76 214,48 86 165,11 9 950,63 

2013 66 394,21 68 235,88 1 841,66 

2012 50 840,59 69 781,82 18 941,23 

2011 76 125,35 64 537,75 -11 587,60 

2010 55 985,01 58 583,45 2 598,44 

 

 

Obrázek 2 Vývoj příjmů, výdajů a salda (zdroj:monitor.statnipokladna.cz) 
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Obrázek 3 Vývoj struktury příjmů (zdroj:monitor.statnipokladna.cz) 

 

Obrázek 4 Vývoj struktury daňových příjmů (zdroj:monitor.statnipokladna.cz) 
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Obrázek 5 Území Hluk v roce 2003, zdroj: mapy.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 6 Území Hluk v roce 2018, zdroj: mapy.cz 
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2.3. Demografie 

Obyvatelstvo zaujímá klíčovou roli v oblasti územního rozvoje. Současný počet obyvatel obce 

dosahuje přibližně počtu 4 254. Počet nezůstává neměnný, neboť je silně ovlivňován zejména 2 

základními faktory. Jedná se o přirozenou a mechanickou změnu obyvatelstva. Následující informace 

znázorněné v tabulkách a grafů, vyjadřují základní strukturu a demografické trendy obyvatelstva – tyto 

informace vycházejí ze základních statistických informačních zdrojů (ČSÚ).  

 

Obrázek 7 Dlouhodobý vývoj obyvatel, zdroj: ČSÚ (stav k 1.1) 

 

 

 

V roce 1991 bylo obcí evidováno celkem 3 801 obyvatel žijících na území obce Hluk, přičemž 

z grafu lze vypozorovat dlouhodobý pozitivní trend, který se projevuje postupným zvyšováním 

celkového počtu obyvatel, co do roku 2011. Tato skutečnost byla způsobena zejména zvýšením 

přirozeného přírůstku, kdy pro období 1991-2021 obec evidovala celkový přirozený přírůstek obyvatel 

v hodnotě 394. Migrační přírůstek během období 1991-2021 dosáhl kladné hodnoty, a to konkrétně 

hodnoty 52. Ve výsledku se tedy v obci od roku 1991 do 2021 zvýšil celkový počet obyvatel o 446 

obyvatel (stav k 1.1). 
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Přehlednou strukturu obyvatelstva pro aktuálnější období 2017- 2021 charakterizuje následující 

tabulky a graf. 

Tabulka 3 Krátkodobý vývoj obyvatel, zdroj: ČSÚ (k 31.12) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet obyvatel 
celkem 

4 358 4 340 4 372 4 338 4 249 

v tom  
podle 

pohlaví 

muži 2 153 2 144 2 161 2 133 2 097 

ženy 2 205 2 196 2 211 2 205 2 152 

 

V souladu s republikovým trendem je typickým znakem v tomto směru proces demografického 

stárnutí. Obec vykazuje mírné zvýšení podílu věkové skupiny obyvatel starších 65 let. V roce 2017 byl 

celkový podíl věkové skupiny 65 let a více 19 %. V roce 2021 již tato skupina tvoří 22% - na úkor věkové 

složky 15-64, která v roce 2017 tvořila 67%, v roce 2021 podíl tvořil 64%. Podíl dětské složky 0-14 

během posledních let zůstal takřka neměnný. 

Tabulka 4 Věková struktura obyvatel, zdroj: ČSÚ (k 31.12) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

v tom  
ve věku 

(let) 

0-14 603 608 623 612 600 

15-64 2 902 2 858 2 838 2 812 2 723 

65 a více 853 874 911 914 926 

Průměrný věk 43,0 43,2 43,2 43,5 43,8 

 

Obrázek 8 5 % zastoupení věkových skupin 2021, zdroj: ČSÚ (k 31.12) 
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Tabulka 5 Migrační trendy a přírůstek obyvatel, zdroj: ČSÚ (k 31.12) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Živě narození 37 39 51 32 43 

Zemřelí 45 46 37 55 53 

Přistěhovalí 72 62 86 51 62 

Vystěhovalí 74 73 68 62 57 

 

Tabulka 6 Výsledný stav obyvatel, zdroj: ČSÚ (k 31.12) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Přírůstek  
(úbytek) 

přirozený -8 -7 14 -23 -10 

stěhováním -2 -11 18 -11 5 

celkový -10 -18 32 -34 -5 

 

V posledních letech se počet obyvatel relativně drží na konstantní úrovni s občasným kolísáním 

v důsledku přirozené a mechanické měny. Nelze tedy říct, že by v obci obyvatel ubývalo nebo přibývalo.  

 

 

Vzdělanost 

Obrázek 9 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání (2011), zdroj: ČSÚ 
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2.1. Osvětlení dopravní infrastruktury 

 Skrz intravilán města prochází státní silnice II. třídy č. 495 a 498.  Ve městě je zhotoveno několik 

přechodů pro chodce na státních i místních komunikacích. 

 Silnice II. třídy je v obci vybavena soustavou VO, kdy jsou zde většinou instalovány svítidla 

různého typu v závislosti na stáří daného úseku VO. Svítidla jsou umístěny na technické soustavě 

společnosti EG.D a na stožárech v majetku města.  Podél cesty jsou zbudovány chodníky, které slouží 

k bezpečnějšímu pohybu chodců podél vozovky. 

 Místní komunikace jsou osvětleny soustavou VO v celém rozsahu intravilánu a bylo tak 

dosaženo osvětlení temných míst v obci. 
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3. Analytická část VO 
 Analytická část popisuje aktuální stav soustavy veřejného osvětlení a je zakončena SWOT 

analýzou. 

 

3.1. Normy a legislativa k VO 

Zpracování a vedení Pasportu VO má oporu v předpisech, jednak z norem, tak i ze zákona.  

 Jedním z hlavních zákonů, který ukládá obci povinnost evidovat svůj majetek, je zákon 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví (§ 29 a § 30, Inventarizace majetku a závazků), ve znění pozdějších 

předpisů. Povinnost pasportizace jednotlivých druhů obecního majetku je pak vymezena především 

zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu.  

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ukládá povinnost provádět 

pasport komunikací, a to podle § 5 Evidence komunikací, který uvádí, že základní evidencí komunikací 

je pasport, který vedou jejich správci. Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic však stanoví 

vlastník (§ 9, odst. 2). 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v § 161 

Vlastníci technické infrastruktury, uvádí, že vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní 

evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem 

na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Dále uvádí, že informace mohou být 

poskytnuty v digitální podobě.  

 V normě ČSN 33 2000-1, v článku 13N7.2 Dokumentace elektrických zařízení je uvedeno: „Ke 

každému novému elektrickému zařízení musí být dodána dodavatelem v potřebném rozsahu 

dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu a revize zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí 

zařízení a další rozšiřování zařízení. Do dokumentace musí být zaznamenávány všechny změny 

elektrických zařízení proti původní dokumentaci, které na zařízení vznikly před uvedením do trvalého 

provozu". Těmito pravidly je dána zákonná povinnost každého správce sítě veřejného osvětlení vytvořit 

a udržovat takový pasport, který ve své datové a mapové části vyjadřuje komplexní informaci o tomto 

zařízení. 

 Norma ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací a ČSN EN 12464 Světlo a osvětlení. 
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3.2. Situační analýza VO 
 Zabývá se především technickou stránkou veřejného osvětlení, rozmístěním, funkčností, 

technickým stavem a chybějícím VO neosvětlených lokalitách. Podkladem pro situační analýzy VO je 

především pasport veřejného osvětlení města, aktuální k červnu 2022. 

3.2.1. Rozmístění soustavy VO  

 Podkladem pro situační analýzy a níže uvedený výčet hodnot je především pasport veřejného 

osvětlení obce, aktuální v červnu 2022. 

 

Obrázek 10 Rozmístění světelných bodů ve městě 

Veřejné osvětlení bodové: 

• Počet světelných bodů 295 ks  

• Počet typů svítidel:  33 typů  

• Počet rozvaděčů:   15 RVO  
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3.2.2. Lokality s chybějícím VO 

Ve městě byly identifikovány 3 oblasti, kde VO v současné době chybí, a to za účel zajištění 

bezpečnosti občanů a ochrany majetku. 

 

Obrázek 11 Analýza chybějící soustavy VO (buffer 20 m) 

Tabulka 7 Chybějící VO, zdroj: analýza v GIS 

Lokalita Odhadovaný počet SM (ks) Odhadovaná délka vedení (m) 

Nad Kaštancem 5 podzemní 200 m 

Ostrožská 1 nadzemní 5 m 

Vyšehradská 1 nadzemní 5 m 

 

Popis lokalit: 

Nad Kaštancem – obydlená lokalita s novostavbami rodinných domů. Většina parcel komunikace je 

v soukromém vlastnictví. 
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Ostrožská – tmavé místo na silnici III třídy. Možnost napojení na stávající nadzemní soustavu VO. 

Vyšehradská – tmavé místo na místní komunikaci. Možnost napojení na stávající nadzemní soustavu 

VO. 

3.2.1. Projekty na rozšíření soustavy VO 

 Není v koncepci řešeno.  

 

3.2.2. Projekty na modernizaci soustavy VO 

  Není v koncepci řešeno. 
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3.2.3. Stav prvků VO 

 Svítidla – typ a zdroje svítidla 

 V obci se vyskytuje cca 33 typů svítidel. Velký počet různých typů svítidel není vhodný z hlediska 

technické údržby a servisních zásahů. 

Tabulka 8 Nejčastěji se vyskytující typy svítidel a jejich zdroje 

Svítidlo Název/výrobce Počet v obci Zdroj 

 

PreLed 2G LED 
Elektrosvit Rakev (ramínko) 

90 LED 

 

Elektrosvit Rakev (ramínko) 57 

úporné žárovky 
21 W, 

Led 14 W 
RWlX 80 W, 
SHC 70 W 

Dle lokality 

 

 48  

 

 42  

 

 40  

 

MALAGA PHILIPS 70W 36 
VTV sodíková 

 

 

 35  
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 33 LED 

 

 30  

Další typy svítidel jsou zastoupeny v méně než 30 kusech. Detailní přehled všech svítidel je součástí 

pasportu VO. 

V nově budovaných lokalitách dochází ke sjednocování typu svítidel a využití technologie LED zdrojů.  

Z hlediska LED svítidel je v obci použito. 

 

Obrázek 12 LED svítidla použitá ve městě 

    

Obrázek 13 SM dle typu svítidla 
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Kabelové vedení 

 Kabelové podzemní vedení je v pasportu 2022 vytrasováno a geodeticky zaměřeno. Toto je 

důležité z hlediska vlastníka soustavy VO v rámci vyjadřování se k průběhu sítí. 

 

Obrázek 14 Podzemní kabelové (zelené) a nadzemní (červené) vedení VO 

Rozvaděče 

 Rozvaděče VO byly popsány v rámci pasportizace. Technický stav jednotlivých rozvaděčů nebyl 

hodnocen.  
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3.2.1. Stávající osvětlení v obci  

 V této kapitole jsou uvedeny fotografie nasvícení některých staveb ve městě.  

 

Obrázek 15 Osvětlení kostela sv. Vavřince 

 Kostel je aktuálně osvětlen neúspornými metalhalogenidovými výbojkami, které mají vysokou 

spotřebu elektrické energie. 

  

 



 
 

25 
 

 

Obrázek 16 Osvětlení přechodů na křižovatce ulic Ostrožská / Hradišťská / Hlavní 

 

Obrázek 17 Osvětlení přechodu v ulici Novoselská 
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Obrázek 18 Osvětlení přechodu v ulici Hlavní 

 

Obrázek 19 Osvětlení přechodu v ulici Hlavní (směr na Dolní Němčí a Vlčnov) 
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Obrázek 20 Osvětlení přechodu v centru města, ulice Hlavní 

 

Obrázek 21 Veřejné osvětlení a architektonické osvětlení tvrze 
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3.2.2. Stávající parametry VO a stanovené třídy osvětlení 

  Město nemá v současnosti vytvořený dokument Zatřídění komunikací do tříd 

osvětlenosti. Tento dokument by měl být vytvořen a měl by sloužit jako podklad pro budování a 

modernizaci VO v obci. 

3.3. Ekonomické a srovnávací analýzy 

3.3.1. Ekonomická stránka provozu VO 

K této kapitole nebyly poskytnuty potřebné podklady. 

 

3.3.2. Investiční náklady 

K této kapitole nebyly poskytnuty potřebné podklady. 

 

3.3.3. Procesy při správě VO 

 Soustava VO je spravována externím dodavatelem na základě objednávek. Tato společnost 

provádí servisní zásahy na soustavě VO, opravu závad a poruch. 

Externí dodavatelů nemá přistup do GIS obce, konkrétně k pasportu VO aby mohl provádět 

aktualizaci dat. 

 

3.3.4. Srovnání aktuálního stavu s cílem koncepce 

 Soustava VO je obci zastaralá, ale funkční. Ve městě je instalován velký počet různých typů 

svítidel a aktuálně nejsou pořizována stejná svítidla za účelem sjednocení designu VO. Je naplánován 

určitý počet projektů na modernizaci či rozšíření soustavy VO. Většina je však vázána na spolupráci se 

společností EG.D a jejími plány uložení NN do země. V rámci výkopových prací, např při rekonstrukcích 

chodníků dochází k pokládce chrániček na pozdější dobudování soustavy VO. 

 

3.3.5. Hodnocení stávající dokumentace 

Obec má v současné době zpracovány a schváleny tyto dokumenty: 

a) Pasport veřejného osvětlení v GIS 
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 Pasport VO v GIS není v současné době plně využíván. Slouží pouze pro orientaci, kde je 

soustava VO zakreslena pouze schematicky (světlené body, rozvaděče a kabelové rozvody) a 

nevypovídá o skutečném stavu.  

Z analýzy vyplynula potřeba zpracovat navazující dokumenty: 

• Standardy veřejného osvětlení obce – dokument je součástí Koncepce rozvoje VO jako 
samostatná příloha.  

• Pravidla pro umísťování prvků na stožárech VO 

• Směrnice pro pořizování, digitalizaci, sdílení a aktualizaci technických dat v GIS obce 

• Generel veřejného osvětlení města 
 

 Uvedené dokumenty jsou zásadní pro stanovení dlouhodobé strategie rozvoje i rozhodování při 

plánování nových a opravě starých světelných míst.  

 Dokument Pravidla pro umísťování prvků na stožárech určuje, které z prvků, nepřímo 

souvisejících s VO mohou být na stožárech VO instalovány a za jakých podmínek (typ, maximální rozměr 

a plocha, výška umístění na stožáru, grafika apod.). 

 Standardy VO stanovují konkrétní typy prvků (např. svítidla, rozvaděče, kabeláž), které budou 

při obnově nebo výstavbě VO v daném městě používány za účelem sjednocení ovladatelnosti, 

funkčnosti, vzhledu a zjednodušení prováděné údržby a oprav. 

 Generel veřejného osvětlení vychází z pasportu veřejného osvětlení a je jedním ze základních 

dokumentů pro plánování rozvoje zařízení VO v daném městě či obci. Účelem generelu je minimalizovat 

provozní náklady a optimalizovat potřebný příkon osvětlovacích soustav při dodržení nezbytných 

požadavků na bezpečnost dopravy, osob a majetku. Generel VO především stanoví světelně technické 

parametry soustavy VO bez ohledu na jeho skutečný stav. Hlavní součástí generelu VO 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 generelu je 

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

organizacím. 

3.3.6. Propojení Smart City a VO 

 Pouliční lampa VO je infrastrukturním bodem budoucnosti. Může totiž sloužit jako 

dobíjecí stanice pro elektromobily, ale také jako Wi-Fi hotspot, zdroj energie nebo zařízení pro 5G sítě 

a V2I komunikaci. Instalovat jednoduché dobíjecí boxy na pouliční lampy, resp. spolu s novými typy 
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pouličních lamp, má několik kritických výhod. Předně, není třeba řešit nové stavební povolení a 

zařizovat všechny potřebné náležitosti, včetně připojení k elektrické síti.  

Aktuálně se při realizaci nových větví VO v celé trase výkopů není vedena nespínaná fáze. Tento 

může být v budoucnu využit pro připojení technologií chytrého parkování (https://test.e-

parkovani.cz/map) SmartGrid, 5G sítě, V2I, čidel IoT, LoRa přenosů, elektro nabíjecích stanic, 

kamerového systému apod. 
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3.4. SWOT analýza 
 K finalizaci analytické části bude využita SWOT analýza1, která sleduje silné a slabé stránky, 

hrozby a příležitosti. Výroky ve SWOT analýze by měly být založeny na ověřitelných faktech. 

Doporučujeme použít modifikovanou SWOT analýzu, tzn. u silných a slabých stránek zohlednit 

současný stav a u příležitostí a hrozeb očekávaný budoucí vývoj. Tento postup se osvědčil u mnoha 

strategických dokumentů a plánů. Cílem SWOT analýzy je podporovat silné stránky a omezovat slabé 

stránky, využívat nové příležitosti a minimalizovat hrozby. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
VO ve vlastnictví obce Nepoužití svítidel s možností regulace světelného 

toku na předřadnících 

Soustava VO je dostatečně funkční, probíhá 
pravidelná údržba a servis 

V rámci podzemního VO není instalována 
nespínaná fáze pro budoucí využití např. Smart 
technologií 

Zaměřené podzemní kabelové vedení VO pro 
vyjadřování se k průběhu sítí 

Energeticky náročné nasvícení obecních památek 
(kostel) 

Existující projekty na výměnu a modernizaci 
soustavy VO 

Světelná soustava je z větší části zastaralá. 

Plánování obnovy VO v součinnosti s EG.D Nejednotný přístup k modernizaci soustavy VO 
(např. není sjednocen design nových svítidel) 

Pravidelná údržba a investice do svítidel  

Soustavou VO pokryto celé zastavěné území 
obce 

 

Osvětlené přechody pro chodce na silnici III. 
třídy 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Existence dotací na výměnu svítidel Nezajištění aktualizace dat VO v obecním GIS a 

v pasportu, neexistující směrnice na pořizování dat 

Plánování obnovy VO v součinnosti s EG.D Potencionální samovolný pád stožáru VO. 

V rámci rekonstrukce narovnání 
majetkoprávních vztahů v KN, zajištění VB 

Rostoucí cena elektřiny v roce 2022 

Pravidelná aktualizace dat pasportu VO v GIS Nezískání dotace EFEKT na modernizaci soustavy 
VO 

Pravidelná defektoskopická zkouška stability 
stožárů VO.  

 

Pokládka nespínané fáze k vedení VO pro další 
využití technologií Smart City 

 

 

 
1 SWOT je zkratka z anglického originálu, kde S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = 
Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby). 
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4. Návrhová část 
 Návrhová část dokumentu navazuje na část analytickou, která popisuje současný stav soustavy 

VO. K návrhové části je přistoupeno v souladu s platnými normami a legislativou tak, aby se zvýšila 

bezpečnost pro občany a návštěvníky obce, snížil se světelný smog a tím komfortní zóna bydlení. Návrh 

nákladů na pořízení, modernizaci, provoz a údržbu jsou stanoveny tak, aby byly dlouhodobě efektivně 

plánovány a využívány. Návrhová část stanovuje jednotlivé specifické cíle, navazující opatření a 

konkrétní aktivity. Na základě hlavního cíle a provedených analýz byly stanoveny dva specifické cíle: 

• Specifický cíl 1: Doplnění, obnova a modernizace stávající soustavy VO ve městě 

Karta specifických cílů 

Název strategického 

dokumentu 

Koncepce veřejného osvětlení města Hluk Období 2022-2026 

Tematická oblast: Technická infrastruktura 

Specifické cíle Indikátory plnění cíle 

č. 

cíle 

Popis specifického cíle Popis indikátorů2 Stav 

2022 

Stav 

2026 

SC 1 Doplnění, obnova a modernizace 

stávající soustavy VO ve městě 

Počet splněných aktivit 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Konkrétní indikátory jsou detailně popsány v implementační části 
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4.1. Specifický cíl 1: Obnovení a modernizace stávající soustavy VO ve městě 

Opatření 1.1 Doplnění, obnova a modernizace stávající soustavy VO ve městě 

Popis opatření (cíl, 

zdůvodnění 

Cílem opatření je postupnou a dobře plánovanou výměnou a 

doplněním soustavy VO dosáhnout odstranění vad na soustavě VO, 

dosáhnout její modernizace, doplnění, sjednocení designu svítidel a 

uložení vedení VO pod zem v koordinaci s EG.D. 

Popis indikátoru Počet splněných aktivit 

Aktéři Město Hluk 

Aktivita V období 2021–2026: 

Aktivita 1: Ulice Nad Kaštancem, doplnění VO 

Aktivita 2: Ulice Ostrožská, doplnění VO 

Aktivita 3: Ulice Vyšehradská, doplnění VO 

Aktivita 4: Výměna nasvícení kostela sv. Vavřince  

Aktivita 5: Nastavení sledování spotřeb a fakturace za energie 

Aktivita 6: Pravidelná aktualizace pasportu VO v GIS 

Potenciální zdroje 

financování 

Rozpočet obce, dotace na obnovu svítidel. Navrhovaná obnova by 

neměla vždy záviset pouze na výsledku dotačních řízení, ale mělo by 

k ní být přistupováno s ohledem na její technický stav. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

5. Implementační část 

Tabulka 9 Implementace aktivit ke specifickému cíli 1 

Specifický cíl 1: Doplnění, obnova a modernizace stávající soustavy VO ve městě 

Opatření 1.1: Doplnění, obnova a modernizace stávající soustavy VO ve městě 

Aktivita 1: Ulice Nad Kaštancem, doplnění VO 

Popis aktivity (cíle, výstupy) Doplnění soustavy VO o 5 světelné místo za účelem zajištění 

bezpečnosti občanů a ochrany majetku. Problémem pro realizaci 

mohou být vlastnické vztahy na dotčených parcelách. Tyto nejsou 

v majetku města.  

Odpovědný subjekt Město Hluk 

Odhad rozpočtu celkem (tis. Kč) 150 tis. Kč 

Potenciální zdroje financování Rozpočet obce 

Připravenost k realizaci Napojením na stávající vedení VO 

Předpokládaný termín 2024 

Aktivita 2: Ulice Ostrožská, doplnění VO 

Popis aktivity (cíle, výstupy) Doplnění soustavy VO o jedno světelné místo na státní komunikaci 

III. třídy.  

Odpovědný subjekt Město Hluk 

Odhad rozpočtu celkem (tis. Kč) 12 tis. Kč 

Potenciální zdroje financování Rozpočet obce 

Připravenost k realizaci Stávající nadzemní vedení VO. 

Předpokládaný termín 2023 

Aktivita 3: Ulice Vyšehradská, doplnění VO 

Popis aktivity (cíle, výstupy) Doplnění soustavy VO o jedno světelné místo na místní 

komunikaci. 

Odpovědný subjekt Město Hluk 

Odhad rozpočtu celkem (tis. Kč) 12 tis. Kč 

Potenciální zdroje financování Rozpočet obce 
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Připravenost k realizaci Stávající nadzemní vedení VO. 

Předpokládaný termín 2023 

Aktivita 4: Výměna nasvícení kostela sv. Vavřince 

Popis aktivity (cíle, výstupy) Modernizace osvětlení kostela sv. Vavřince za účelem úspory 

energie. 

Odpovědný subjekt Město Hluk 

Odhad rozpočtu celkem (tis. Kč) 70 tis. Kč 

Potenciální zdroje financování Rozpočet obce 

Připravenost k realizaci Může se jednat pouze o výměnu svítidel na stávajícím vedení 

Předpokládaný termín 2023 

Aktivita 5: Nastavení sledování spotřeb a fakturace za energie 

Popis aktivity (cíle, výstupy) Cílem je získat přehled o roční spotřebě energie na provoz VO a na 

ni navázané fakturaci za energie. Sledováním trendu v letech 

dochází k vyhodnocením návratnosti realizovaných investic.  

Odpovědný subjekt Město Hluk 

Odhad rozpočtu celkem (tis. Kč) V rámci pracovního úvazku na úřadě 

Potenciální zdroje financování - 

Připravenost k realizaci - 

Předpokládaný termín Průběžně 

Aktivita 6: Pravidelná aktualizace pasportu VO v GIS 

Popis aktivity (cíle, výstupy) Nastavení pravidelných aktualizací pasportu VO pro zlepšení 

správy VO ve městě. Nastavení přístupů externímu správci VO do 

pasportu. Pravidelná aktualizace za účelem vyjadřování se 

k existenci sítí VO. 

Odpovědný subjekt Město Hluk 

Odhad rozpočtu celkem (tis. Kč) 20 tis. Kč/rok 

Potenciální zdroje financování Rozpočet obce 

Připravenost k realizaci Aktuální pasport VO 
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Předpokládaný termín Průběžně 

* Odhad nákladů na vybudování nového světleného místa zahrnuje náklady na pořízení stožáru (5 500 

Kč) s výložníkem (1 500 Kč), svítidla včetně osazení (11 000 Kč), výkopové práce, vyhotovení základů 

pro stožár, pouzdra základu, svorkovnice ve stožáru, osazení stožáru těžkou technikou, dovoz a další 

práce. Průměrná cena byla stanovena na 31 000 Kč bez DPH za zřízení světelného místa na stožáru.  

 Při použití kabelového vedení typu CYKY 4x10 mm2, jehož cena se pohybuje okolo 100 Kč za 

metr, se započítáním výkopových prací, použitím chrániček kabelů a celkového zprovoznění kabelu se 

cena pohybuje v rozmezí 600–900 Kč za metr. Cena se odvíjí od terénu, ve kterém se práce provádí. 

Pro určení orientačních nákladů bylo počítáno s cenou 750 Kč bez DPH za metr. Při použití vrchního 

vedení je cena odhadnuta na 150 kč bez DPH za metr. 

 V návrhu se počítá s připojením světlených míst na stávající rozvaděče, kde musí být před 

případnou realizací zvážena jejich aktuální volná kapacita. 

 Pořízení veškerých nových prvků VO od rozvaděčů, přes svítidla až po kabely a příslušenství 

doporučujeme provádět v soulady s aktuálně vytvářeným dokumentem Standardy VO. 
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