
Regenerace Centra MČ Praha - Slivenec

D.5 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

D.5.1 Technická zpráva

Předmětem části Veřejné osvětlení je výměna svítidel a stožárů v rámci Regenerace Centra 
MČ Slivenec a doplnění slavnostního osvětlení významných objektů – kostel Všech svatých 
a dvůr křížovníků. Nasvícení úřadu městské části bude zváženo.

Osvětlení je uvažováno do současných poloh. Dojde tak pouze k výměně svítidel a sloupů 
nikoliv  umístění.  Reflektory  pro  slavnostní  nasvícení  jsou  uvažovány  umístěné  na  nové 
sloupy. Jejich účelem je jemné nasvícení důležitých fasád na budoucím náměstí, tak aby byl 
prostor náměstí zřetelný při vjetí na něj. Slavnostní osvětlení tak není primárně uvažováno 
pro dálkové pohledy, ale pro výraznější atmosféru prostředí.

Součástí dodávky je též kladné projednání se správcem veřejného osvětlení.

VO         Veřejné osvětlení – sloupy a svítidla  
Jednoduchý design sloupu a svítidla. Materiál  kov (ocel, hliník) s práškovou vypalovanou 
černou barvou. IP65. Sloup jednoho průměru neodstupňovaný výšky 8m. Světlo směrované 
dolů  –  cut  off,  s redukcí  světelného  toku.  Zdroj  metalhalogenid  –  bílé  světlo.  Fasetový 
reflektor. Difusor z plochého bezpečnostního skla.

Konfigurace VO hlavních silnic (ME5)
Výbojka:                    dle potřeby výpočtu
Závěsná výška:         8 m
Výložník:                   bez
Sloup od krajnice:     do 1 m
Rozmístění:               původní polohy sloupů
 
Konfigurace VO vedlejších silnic a cest (S4)
Výbojka:                    dle potřeby výpočtu
Závěsná výška:        5 m, případně dle současné situace
Výložník:                  bez nebo krátký
Sloup:     dle současné situace sloup nebo umístění na stěnu
Rozteč:                     původní polohy svítidel
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R            Veřejné osvětlení – slavnostní nasvětlení  
Světlomet pro montáž na sloup či stěnu. Těleso kovové (hliníkový tlakový odlitek) s odolnou 
práškovou vypalovanou barvou. Zdroj metalhalogenid – bílé světlo. Vysoce leštěný reflektor. 
Difusor z plochého bezpečnostního skla. Svítidlo bude připojeno na současné rozvody – na 
nový sloup VO. Šipky ve výkresu označují přibližný směr svícení, nikoliv světelný kužel. 
 
POLOHA 1 - trojice světlometů svítících postupně shora dolů fasády průčelí věže.
1x FOCAL / 1691 / CDM-T / 35 W / -83 / sklo Q1
1x FOCAL / 1691 / CDM-T / 35 W / -83 / sklo Q2
1x FOCAL / 1691 / CDM-T / 35 W / -83 / sklo Q2
 
POLOHA 2
3x NEOS2 / 1703 / CDM-T / 35 W /striated glass
 
POLOHA 3 
2x NEOS2 / 1703 / CDM-T / 35 W /striated glass
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