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V Ostravě se podařilo nahradit 75 % venkovních sítí s holými vodiči, které byly zdrojem častých 

poruch, za vodiče izolované. Průběžně odstraňují poruchy na kabelových rozvodech v zemi, 

které vznikají stářím nebo stavebními pracemi. Během deseti let snížili průměrný instalovaný 

příkon na jedno světelné místo ze 140 W na 125 W. Původní ocelo-plechové rozvaděče  

vyměnili z větší části za plastové modernější prvky. V Ostravě jsou jich na dva tisíce a jsou ve 

velmi dobrém stavu. Díky technickým prohlídkám, ročně jich opraví 3 tisíce, se eliminují oblasti 

s kritickým stavem ocelových stožárů, kterých je ve městě 26 tisíc.
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V Přerově převažuje osvětlení výbojkami. Tento typ osvětlení je zastaralý, ale stále je 

jeden z nejvhodnějších typů. Málokde se ve městě objeví vysokotlaká rtuťová výbojka, 

která se od klasické výbojky liší barvou osvětlení. U klasické výbojky je barva světle 

žlutá a u rtuťové je světlo bílé. Výbojky rtuťové jsou modernější a bílým světlem se 

dosáhne lepších podmínek vidění při stejné intenzitě.



V Olomouci měli veřejná osvětlení umístěna na budovách soukromých domů. Je to ale 

pozůstatek z minulosti. Lidé se chtějí svůj majetek chránit a odmítají umístění konzol na 

fasádě domů. V nutných případech, jako např. umístění trolejových vedení pro tramvajovou 

trať ve městě, se s majitelem domu uzavírá smlouva „o věcném břemeni‘‘, a tyto úchyty 

nebo výložníky veřejného osvětlení jsou jistou částkou zpoplatněny. Problémem ale nebývá 

osvětlení, neboť svítidla refraktoru dokáží usměrnit světelný tok, ale problémem je vlastní 

umístění nosníku, výložníku, lanovodu, kabeláže a pojistné skříňky ve fasádě domu. 

Poslední opravy veřejného osvětlení město podniklo v dubnu letošního roku (2011). Za 

opravu ve čtyřech ulicích zaplatilo město přes osm milionů korun.













Jak často Ekoltes veřejné osvětlení opravuje? 

 Opravy plánované:
výměna starých svítidel, sloupů VO, výměna starého kabelového vedení, 
obnova nátěrů sloupů VO, výměna starých rozvaděčů a dalších elektro
prvků- plán
těchto oprav je předem naplánovaný. 

 Opravy provozní: výměna
dosloužilých světelných zdrojů svítidel (výbojek), opravy kabelových poruch
a opravy poruch vzniklých na ostatních elektro prvcích veřejného osvětlení.

Jak často ekoltes veřejné osvětlení kontroluje? 

Ekoltes:
Jaroslav Jiříček
Michal Vincker



 Rekonstrukce světel v Hranicích

 Rekonstrukce mají 3 fáze. Kaţdý rok stojí 
cca 2 500 000 Kč.

 Plán oprav na rok 2011:

 Svítidla 150 W: 2

 Svítidla 100 W: 69

 Svítidla 70 W: 251

 Svítidla 50 W: 56

 Celkem svítidel: 378

 Počet světelných bodů: 2705 ks.





 Aţ do počátku 19 st. Nebylo ani náměstí ( Horní a Dolní podloubí), ostatní ulice ve městě a předměstí osvětleno

 Kaţdý kdo se pohyboval po tzv. 10 hodině noční po městě musel mít roţnutou lucernu, pokud neměl a byl 
přistiţen s rychtářem s pomocníky, později městskou stráţí, dostal trest

 V roce 1813 nový krajský hejtman hrabě Karel Chotek chtěl,aby byla aspoň v zimních měsících osvětlena 
nejtemnější místa města, náměstí, ulice k faře a k zámku a podjezdy pod Horní městskou branou lampami

 Lampy nakoupilo pravovárenské měšťanstvo a vrchnost

 Od 1.3.1814- olejové lampy – plnění řepkovým olejem

 Kdo by rozbil či poškodil lampu zaplatí 10 zlatých

 1814- celkem 23 lamp

 Město bylo osvětleno od října po březen pokud nesvítil měsíc

 1835- návrh na osvětlení veřejných prostor a silnic argandovými lampami - zkouška se nepovedla (nezpuštěno)

 1837-silnice vedoucí městem + 7 lamp

 Roţnuty nejméně od 11 hodin

 Od teď platí všichni měšťané, majitelé domů v městě i na předměstí, majitelé domů leţících na osvětlené silnici

 +3 argandové lampy na silnici od hospody U Černého orla ( bývalé kino Svět)

 1847 - Horní ulice - bezpečnost pro cestující ve vlaku
- 3 hodiny večer a 3 ráno po případu vlaků
- +4 argandové lampy na ţelez. Stojany od 1.11.1847 ( na 8 hodin – argandové, na 6 hodin olejové)

 Rozţíhání lamp prováděl Franitšek Masník

 Pan Novák prováděl: dodrţování dobu osvětlení, udrţování čistoty skel lamp

 Začátek osvětlení se řídil noční dobou a počasím

 V lednu 1865 – olejové lampy nahrazeny petrolejovými

 1903- starostou F.Šromota - městská plynárna: do domácností ( provoz od 21.12.1904)

 1904- plynové osvětlení- domácnosti i v celém městě

 (rozsvěcování) Zhasínání prováděl pan Ţáček

 1922 – 1923 – 1924 – elektřina v domácnostech a celém městě

 Elektrické osvětlení (v šedesátých letech) -> nahrazeno výbojkovými lampami

 1970 – v celém městě 1000 bodů veřejných výbojkových osvětlení

 V červenci 2005 v Hranicích 2458 světelných bodů








