
Veřejné osvětlení Tři kříže 

V rámci  předprojektové přípravy byly zhodnoceny technické podmínky pro  případné nasvětlení  přístupové
cesty i samotné lokality Tři  kříže.

1) Stávající stav
V této lokalitě  již bylo veřejné osvětlení v minulosti využíváno, a to  dle dochované PD z roku 1987  i včetně 
distribučního rozvodu NN . 
V současnosti toto zařízení vykazuje značné technické nedostatky a bude nutná  jeho kompletní rekonstrukce.

2) Návrh řešení
Po vyhodnocení možností navrhujeme následující řešení:

Úplné osvětlení stezky ke Třem křížům včetně  přiložení distribučního rozvodu NN

Tato varianta umožňuje  rozdělení celkové realizace záměru  na dvě ve dvou etapách:

 úsek č.1 zahrnující lokalitu u hřbitova po odbočku ke Třem křížům včetně společně vedeného distribučního 
               vedení NN,

 úsek  č.2 zahrnující lokalitu od odbočky ke Třem křížům  ukončenou přímým nasvětlením této dominanty.
 
Úsek č. 1 
bude využito k připojení stávajícího zařízení v majetku fi. E-on.  Na p.č. 2511/3 k,ú. Nové Město na Moravě se nachází
venkovní rozvody vysokého napětí 22KV, z tohoto vedení  je vysazena odbočka na sekční vypínač a se zakončením na
distribučním transformátoru s vývodem na napětí 380V. Dle vyjádření zástupců fi. EON je možno z tohoto zdroje
poskytnou připojení umístěné ve vzdálenosti  do 15 m  od trafa se zakončením ve dvoupilířovém elektroměrovém
rozvaděči PRIS /podružná rozvodná instalační skříňka/. Zde vzniknou dvě nová odběrná místa se sazbami pro VO a
pro rozvod  NN.
Světelný obvod bude zahrnovat spodní rozvod od hřbitova se 7 svítidly zapojenými na jednotlivé fáze s rovnoměrným
zatížením, a to v délce 250m s ukončením na PRIS pilíři. Použitý zemní kabel bude typu AYKY 4x16 s uložením do
chráníčky typu  AROT 100 s  doplněním o  zemnící  kulatinu  pozink  DN 10,  kterou  budou přizemněny  jednotlivé
kovové části stožárů. Chránička bude obsypána zeminou frakce 0-4 mm, a to minimálně 20cm nad okraj chráničky. Na
vytvořený obsyp bude položena výstražná folie. Hloubka uložení pod okolním terénem bude min. 80cm.

Světelný obvod pro horní část bude  veden od PRIS pilíře k  odbočce k lokalitě Tři kříže a bude tvořen rovněž 7 ks
svítidel. Rozvod tohoto kabelového vedení v délce 209 m bude splňovat stejné podmínky jako spodní okruh, a to včetně
navrhované dimenze vedení. Celková trasa vedení VO bude cca 459m. 
K vrchnímu obvodu VO bude přiložen zemní kabel rovněž v délce 209m s distribučním vedením NN  typu AYKY 4x
35 s připojením a jištěním v PRIS pilíři  a  se zakončením v zásuvkovém pilíři  umístěném u posledního světla  na
odbočce k lokalitě Tři kříže. Pro uložení kabelu jsou stanoveny stejné výše uvedené podmínky.
Vlastní nadzemní část bude tvořena  celkem 14 ks bezpaticových, dvoustupňových, kovových, sadových stožárů
typu KK s H výškou 3,5m a s hloubkou  ukotvení E 0,8m. Vzhledem ke stávajícímu již  vysazenému stromoví
bude nutno použít 14 ks výložníku obloukového sadového s výškou 0,5m a délkou ramene  min 0,75 m.  Výška
stožáru  byla v rámci projednání s pracovníky CHKO Žďárské vrchy zastoupené  p. Matějkou a  p. Havelkou ze dne
28.4. 2017 dohodnuta z původních 4 m na 3,5m a  s tím,že další navýšení /0,3m/ bude provedeno výložníky, které
zajistí  odklonění svítidel z větvoví vysazených stromů a  tímto způsobem bude rovněž i  omezeno případné rozbití
svítidla. Původně instalovaná svítidla 125 W v sadové úpravě vytvářejí značný světelný smog, a proto budou nahrazena
LED svítidly s upravenou obdélníkovou optikou typu Cobra s katalogovým číslem SL 653540-3D o příkonu 35W se
světelným tokem 4410 lm s barvou světla 3- 4000K. Tento typ svítidla byl odzkoušen v provozu TS a po dvou letech
provozu nevykázal žádné podstatné nedostatky. Tento typ svítidla je navíce variabilní a umožňuje mimo jiné výměnu
čipu, stmívání svítidla,  montáž ochrany před přepětím a instalaci obvodu s omezením náběhového proudu. 



Úsek  č. 2 
je  z  technického  pohledu  prodloužením  úseku  č.1  a  je  navrhován  od  odbočky  /přístupová  cesta/   k  vlastní
dominantě  Třem křížům.  Tento úsek nebyl  v  minulosti  nikdy  projektově  zpracován,  proto  zde  bude  nutné
pořízení kompletní projektové dokumentace. Je předpokládáno uložení rozvodu VO a NN do společného výkopu za
stejných technických podmínek jako jsou uvedeny pro úsek č.1 s tím, že přívod kabelu NN bude ukončen v zásuvkové
rozvodnici.  Umístění  tohoto  zařízení  bude  situováno  v  levé   části   ve  směru  přístupové  cesty  s  pokud  možno
nenásilným  začleněním  tohoto  technického  zařízení  do  stávajícího  okolí.  Je  navrhováno  vytvoření  případného
technického zázemí pro  vlastní oblast v blízkosti přírodního amfiteátru a dále u dominanty Třech křížů. Přístup k těmto
lokalitám je možno nasvětlit spíše orientačním způsobem, kde bude záměrně snížena intenzita osvětlení s výjimkou
vlastní dominanty Třech křížů, která by mohla být světelně zviditelněna. Pro tento účel se  jeví, v samotné dominantě,
jako  vhodnější  nepoužívat  pro  uchycení  svítidel  klasické  kovové  stožáry,  ale  spíše  světelné  body  /obdoba
bazénových svítidel/  pevně uchycené v podkladové zemní vrstvě v bezprostřední blízkosti uvedené dominanty s
vytvářením efektu obráceného světelného kuželu.        
    

3) Předpokládané fin. náklady:

          Celkové  předpokládané náklady:         úsek č.1  - 550 tis. Kč včetně DPH  
                                                                         úsek č.2 – 300 tis. Kč včetně DPH       

zpracoval 18.5.2017: 
V. Dobiáš v.r.
správce kapitoly VO města 


