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1 .Úvod : 
 
Veřejné osvětlení je typický veřejný statek s neměřitelným individuálním užitkem jeho 
uživatelů. Zákonnou odpovědnost za fungování veřejného osvětlení má státní správa 
či samospráva, avšak může ji provádět prostřednictvím soukromého subjektu. 
Veřejné osvětlení se pro výkon své funkce vyskytuje a přirozeně se musí vyskytovat 
na veřejných prostranstvích, tedy všude tam, kde se předpokládá možnost pohybu 
motoristické dopravy a zejména pěších. Jedná se o dosud nezpoplatněnou službu 
obyvatelům obcí. Často se dostává do situací, kdy pro jeho navrhování, výstavbu a 
provozování je nezbytná znalost poměrně širokého okruhu legislativních a 
technických norem.  
Veřejné osvětlení a další podobná zařízení patří mezi ty tzv. veřejně prospěšné 
služby, které mají podstatný vliv na kvalitu života ve městech a obcích. Úroveň těchto 
služeb se odráží v úrovni bezpečnosti obecné i dopravní a významně ovlivňuje 
životní prostředí. V minulosti zajišťovala města tyto služby zpravidla tak, že si 
zřizovala různé rozpočtové, popřípadě příspěvkové organizace. Praxe však ukázala, 
že toto uspořádání nepřinášelo vždy očekávaný efekt a že často neúměrně 
zatěžovalo administrativu i pokladnu radnic a obecních úřadů. Proto v současné 
době řada měst a obcí hledá nějaké efektivnější uspořádání pro řízení těchto služeb. 
Někde vznikají městské akciové společnosti, někde dochází k privatizaci těchto 
veřejně prospěšných zařízení formou jejich odprodeje různým právnickým nebo 
fyzickým osobám atp. Jednou z možností, jak poměrně rychle a bez zvýšených 
nákladů dostat veřejné osvětlení na evropskou úroveň, je projekt přenesené správy. 
 
Doufám, že mé zkušenosti a postřehy budou dobrým návodem jak správně 
provozovat venkovní osvětlení v právní džungli našeho státu a vyvarovat se chyb 
některých měst a obcí, která v minulých 5 letech provedla obnovu nebo rekonstrukci 
své soustavy venkovního osvětlení formou „ať to svítí a stojí to v pořizovacích 
nákladech co nejméně“ .Následný provoz a údržba po rekonstrukci byla okrajová a 
v současné době je vzhled ke stále se zvyšujícím nákladům el.energie a ostatních 
pracovních výkonů aktuální. 
Tento jednoduchý manuál by Vám měl posloužit, jak se rychle orientovat v dané 
problematice venkovního osvětlení od provozu až po novou výstavbu. Uvedený 
materiál je souhrnem přednášek , publikací a zkušeností provozovatelů venkovního 
osvětlení za posledních 10 let . 
 
Ať je Vaše soustava venkovního osvětlení ekonomická , moderní a slouží svému 
účelu. 
 
 

Jiří Tesař 
 

2008 
 
 
 
 

Publikace byla vydána prostřednictví fa ART METAL CZ s.r.o. 
Výrobce historického venkovního osvětlení a městského mobiliáře , držitele 

certifikátů CE , CBIICE, ENEC, EN ČSN 40-5, EN ČSN 40-6, ISO 9001, ISO 14001. 
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2. Právní postavení VO ve společnosti  
Lze konstatovat, že postavení veřejného osvětlené v současně platné legislativě není 
dobré.  
Současná legislativa nebyla schopna zakotvit ani to, co do roku 1989 fungovalo a 
postavení veřejného osvětlení prospívalo. Před rokem 1989 bylo VO začleněno do 
kompetence ministerstva vnitra, existovaly odborné gesce, vydávaly se metodické 
příručky a pokyny a byla organizována odborná školení a semináře.  
V současné době je v platnosti řada právních norem, které se danou problematikou 
zabývají nebo se jí dotýkají. 

Základní právní norma 
Zákon. 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) zrušil původní zákon č. 367/1990 Sb. 
ve znění pozdějších změn a doplňků a nabyl účinnosti 12. listopadu 2000. 
Základní organizační jednotkou v oblasti plánování a zabezpečení rozvoje, 
modernizace a provozu soustav veřejného osvětlení jsou městské magistráty, obecní 
úřady nebo jimi stanovené organizace. Z tohoto pohledu není rozhodně bez 
zajímavosti, podívat se na vývoj „opory" veřejného osvětlení v tomto zákoně. Zákon 
ČNR č. 367/1990 Sb. ze dne 4. září 1990 o obcích (obecní zařízení) v § 14 či. (1) 
původně uváděl: 
"Při výkonu samostatné působnosti obce zabezpečuje hospodářský, sociální a kulturní rozvoj 
územního obvodu, ochranu a tvorbu životního prostředí a uspokojování potřeb občanů obce zejména 
tím, že spravuje a udržuje místní komunikace a veřejné osvětleni, zajišťuje čistotu obce a odvoz 
domovních odpadků a jejich nezávislou likvidaci." 

Po následných změnách, doplněních, Nálezu Ústavního soudu ČSFR a poslední 
změny zákonem č. 279/1995 Sb.se § 14 pozměnil:.§ 14 odst. (1) - Do samostatné 
působnosti obce patří zejména: správa, údržba a provozování zařízení sloužících k 
uspokojování potřeb občanů,    jsou-li vlastnictvím obce  
Nově koncipovaný zákon č. 128/2000 Sb. to ještě vylepšil v Hlavě II - Samostatná 
působnost obce, díl l, §35 odst. (2)- 
Do samostatné působnosti obce patří ... . Obec v samostatné působnosti ve svém 
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními 
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 
potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a 
rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, 
celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 

Z toho lze vyvodit, že musíme nejdříve prokázat význam veřejného osvětlení 
pro zabezpečení ochrany zdraví a veřejného pořádku, teprve potom nutit 
představitele obce, aby se jím také vážně zabývali. 
Z hlediska toho, že zařízení VO je součástí majetku obce, potom je důležitý i Díl 2 -
Hospodaření obce: 
§ 38 odst. (l) - Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy 
a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o 
zachování (řádná údržba) a rozvoj (obnova, rekonstrukce a nová výstavba) svého majetku. 
Obec vede evidenci svého majetku (v našem případě by to měl být PASPORT VO). 
- §38 odst. (2) - Majetek obce musí být 
chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným ... 
atd. 

Zajímavé je, že v díle 3 Spolupráce mezi obcemi je zákon konkrétnější, když 
uvádí: § 50 odst. (1) Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména 

a) úkoly v oblasti...  
b) b) zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného 
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osvětlení... atd. 
Veřejné osvětlení je přitom jediným oborem veřejně prospěšných služeb, jehož 
jakost i provozní stav je předepsán státní technickou normou. Chybí mu však 
nějaká zákonná ochrana před nekvalifikovanými zásahy a politickými 
rozhodnutími. Stejně tak chybí např. ochrana před poškozováním okolní 
stavební činností. Třeba taková, jakou mají elektroenergetika, plynárenství a 
teplárenství ze zákona č. 222/1994 Sb. nebo telekomunikace podle zákona č. 
151/2000 Sb. o telekomunikacích.  

3. Legislativní pravidla v oblasti návrhu a výstavby VO 
Z hlediska umístění zařízení VO je nutné, v rámci všech stupňů přípravy novostaveb 
VO, rekonstrukcí původních osvětlovacích soustav, mít základní přehled o vazbách a 
souvislostech s jinými zákony, aby správce nebo vlastník VO nebyl až v rámci 
stavebního řízení zaskočen požadavky příslušného stavebního úřadu.  
 

Víte, že toto, co je uvedeno se týká VO ? I profesionálové s tím mají 
problém. 

Zákony, nařízení vlády a vyhlášky, technické normy . 
Při projektování, výstavbě, provozu, správě a údržbě veřejného osvětlení je nutno 
dodržovat všechny platné předpisy.  
Doporučuje se také používání mezinárodních doporučení (např. CIE) a 
připravovaných návrhů evropských norem.  
Dále je uveden seznam předpisů souvisejících s problematikou veřejného osvětlení. 
Rozbor některých právních norem a diskuze k nim jsou v kapitole za těmi to 
normami. 
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a  o státní energetické inspekci 
- zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
- vyhláška č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek 
elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem 
elektřiny 
- vyhláška č. 196/1996 Sb., kterou se mění vyhláška č. 169/1995 Sb. 
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů 
- nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na el. 
Zařízení nízkého napětí 
- nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výrobky hlediska elektro-magnetické kompatibility 
- nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování 

shody 
- nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky  
- nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky 
shody, její provedení a umístění   na výrobku 
- zákon č. 396/1992 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném 
dozoru nad bezpečností práce 
- zákon č. 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 
2/19969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
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republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním 
odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění zákona č. 102/2000 
Sb. 
- vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů,kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, novelizovaná vyhl. č. 300/1999 Sb. a 355/2000 Sb. 
- zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech 
- vyhláška č. 337/1997 Sb., Katalog odpadů 
- vyhláška č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- vyhláška č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností látek 
- vyhláška č. 340/1997 Sb., výše finanční rezervy na rekultivaci 
- nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž 
se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými 
materiály a odpady z použitých výrobků a obalů 
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 
- zákon č. 266/1994 Sb., o drahách - ve znění zákona č. 189/1999 Sb. a č. 23/2000 
Sb. 
- zákon č. 138/1973 Sb., o vodách - ve znění zákona č. 425/1990 Sb., 114/1995 Sb., 
14/1998 Sb. 
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu - ve znění zákona 
č. 10/1993 Sb. 
- zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) - 
ve znění  
zákona č. 83/1998 Sb. 
- vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona 
- vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči - ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči 
- ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Rozsah 
platnosti, účel a základní hlediska 
- ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení 
zákl. charakteristik 
- ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- ČSN 33 2000-4-42  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla 
- ČSN 33 2000-4-43  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům 
- ČSN 33 2000-4-45  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před přepětím 
- ČSN 33 2000-4-46  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání 
- ČSN 33 2000-4-47  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. 
Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem. 
- ČSN 33 2000-4-473  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. 
Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům 
- ČSN 33 2000-4-481  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů . Oddíl 481:  
Výběr opatření na ochranu před úrazem el. proudem podle vnějších vlivů 
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- ČSN 33 2000-5-51  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení, Kapitola 51: Všeobecné předpisy, 
- ČSN 33 2000-5-52  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení 
- ČSN 33 2000-5-53  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení, Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje 
- ČSN 33 2000-5-523  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: 
Dovolené proudy 
- ČSN 33 2000-5-537  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení, Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje, Oddíl 537: 
Přístroje pro odpojování a spínání 
- ČSN 33 2000-5-54  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení, Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče 
- ČSN 33 2000-5-56  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení, Kapitola 56: Napájení zařízení v případě nouze 
- ČSN 33 2000-6-61  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. 
Kapitola 1: Postupy při výchozí revizi 
- ČSN 03 8240    Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti 
korozi 
- ČSN 03 8260    Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. 
Předpisování, provádění, kontrola jakosti a údržba 
- ČSN 33 0360    Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
- ČSN 33 3210    Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná 
ustanovení 
- ČSN 33 3300    Stavba venkovních silových vedení 
- ČSN 33 3301    Stavba elektrických venkovních vedení s jmenovitým napětím do 52 
kV 
- ČSN 33 3320    Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky 
- ČSN 34 1390    Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před 
bleskem 
- ČSN 34 8340    Osvětlovací stožáry 
- ČSN 35 9754    Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní a 
rozvodných zařízení nn umisťovaných v prostředí venkovním 
- ČSN 36 0001    Názvosloví v elektrotechnice, osvětlení 
- ČSN 36 0400    Veřejné osvětlení 
- ČSN 36 0410    Osvětlení místních komunikací 
- ČSN 36 0411    Osvětlení silnic a dálnic 
- ČSN 36 0603    Venkovní elektrická svítidla 
- ČSN 73 6005    Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 73 6006    Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 
- ČSN 73 6100    Názvosloví silničních komunikací 
- ČSN 73 6101    Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6102    Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
- ČSN 73 6110    Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6201    Projektování mostních objektů 
- ČSN 73 7505    Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
- ČSN 73 7507    Projektování tunelů pozemních komunikacích 
- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
- ČSN ISO 9223 (03 8203) Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. 
Klasifikace 
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- ČSN EN 22063    Kovové a jiné anorganické povlaky. Žárové stříkání. Zinek, hliník 
a jejich slitiny 
- ČSN EN 40.1    Osvětlovací stožáry - Část 1: Termíny a definice, - následují další 
části 
- ČSN EN 60.598    Svítidla, ČSN EN 60598-2-3 - Svítidla pro osvětlování cest a ulic 
- ČSN EN 60529 (33 0330)    Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)  
- OEG 34 8220   Osvětlovací stožáry betonové 
- směrnice 19   Základní ochranná opatření pro omezení bludných proudů na 

mostních objektech pozemních komunikací (1992) 
- TP 84        Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí (1996) 
- TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací (1997) 
- PNE 33 0000-1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční 
soustavě dodavatele elektřiny 
- doporučení ESČ 33.01.96 (k normě ČSN 33 2000-4-41) Podmínky použití 
nadproudových jistících prvků při ochraně samočinným odpojením od zdroje 
v požadovaném čase 
- doporučení ESČ 00.02.94    První pomoc při úrazu elektrickou energií 
- publikace CIE č. 88 – 1990 Guide for the lighting of road tunnels and underpasses 
(Průvodce osvětlením tunelů a podjezdů) 
- publikace CIE č. 115 – 1995 Recommendations for the lighting of roads for motor 
and pedestrian traffic (Doporučení pro osvětlení komunikací pro motorovou a pěší 
dopravu)  
- publikace CIE č. 126 – 1997 Guidelines for minimizing sky glow (Průvodce 
k omezení záře oblohy) 
- publikace CIE č. 136 – 2000 Guide for the lighting of urban areas (Průvodce 
osvětlením obytných zón)  
- publikace CIE č. 140 – 2000 Calculation and measurement of illuminance and 
luminance in road lighting (Výpočet a měření osvětlenosti a jasu silničních 
komunikací) 
- EN ČSN 132 01-1 Road lighting – Part 1: Performance requirements (Požadavky 
na osvětlení) 
- EN ČSN 132 01-2 Road lighting – Part 2: Calculation of performances (Výpočet 
osvětlení) 
- EN ČSN 132 01-3 Road lighting – Part 3: Methods of measuring of the 
lightperformance of installations (Měření osvětlení) 

Rozbor některých zákonů 
 

Zákon č. 13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích 
- Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. s prováděcí vyhláškou č. 

104/1997 Sb. dále novelizovaných vyhl. č. 300/1999 Sb. a 355/2000 Sb., který byl 
novelizován zákonem č. 102/2000 Sb. 

Z hlediska veřejného osvětlení jsou důležité § 12, 13 o příslušenství komunikací, § 
29 pevné překážky, § 30 ochranná pásma, kde novela zvětšila ochranné pásmo 
dálnice pro umisťování světelných zdrojů (např. pro reklamy) ze 100 na 250 m. 
Důležité jsou prováděcí vyhlášky. Např. vyhl. č. 355/2000 Sb. blíže specifikuje v 
§47a „Vymezení souvisle zastavěného území“, dále ve vyhlášce č. 104/1997 Sb. je § 
25 „Veřejné osvětlení“, který' stanovuje pravidla pro osvětlování dálnic a silnic a 
také připomíná platné technické normy VO a pro projektování komunikací. 
Zákon č. 289/1995 Sb. - o lesích (lesní zákon) 
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- jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 238/1999 Sb.,č. 
67/2000 Sb.,č. 132/2000 Sb. 

V § 14 odst (2) zakládá povinnost respektovat ochranné pásmo a dále stanovuje 
postupy v případech odnětí nebo omezení lesních pozemků, povinnost projednat 
liniové stavby, při kterých k takovým případům dojde. 
 

Zákon č. 266/1994 Sb. - o drahách 
- ve znění zákona č. 189/1999 Sb., a zákona č. 23/2000 Sb., č. 71/2000 Sb.,č. 

23/2000 Sb.,č. 132/2000 Sb. 
V zákoně § 4 specifikuje obvod dráhy, § 5 pojmy: stavba dráhy a stavba na dráze, § 
ochranná pásma pro různé druhy drah a § 9 stanovuje podmínky ochranného 
pásma dráhy. 
 

Zákon č. 138/1973 Sb. - o vodách (vodní zákon) 
- Změna: 425/1990 Sb., 114/1995 Sb., 14/1998 Sb,. 58/1998 Sb. 
Důležité jsou: § 14 odst. (1) souhlas a jeho udělování ke stavbám podle písmena e) 
a g). 
Zákon č. 334/1992 Sb. - o ochraně zemědělského půdního fondu 

- Změna: 10/1993 Sb. 
V § 7 odát. (2), (3) - specifikují pravidla pro projednávání návrhů staveb z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu, v § 9 v odst. (2) specifikuje výjimky, kdy 
není třeba souhlasu orgánu ZPF, má-li být ze zemědělského půdního fondu 
odňata půda. 
 

Zákon č. 458/2000 Sb. - o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o Státní  energetické inspekci 
- Nahrazuje zákon č. 222/1994 Sb., který byl doplněn zákonem č.. 83/1998 Sb. 
Zákon je společný pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství. Z hlediska sítě 
VO jsou nejdůležitější ustanovení o ochranných pásmech, které v některých 
případech chápou správci výše uvedených sítí a správci vodovodních a 
kanalizačních řadů jako nedotknutelné vlastní území. Je třeba chápat ochranné 
pásmo jako prostor v blízkosti již uložené sítě, ve kterém jsem povinen jednat s 
příslušným správcem o technickém provedení k řízení nebo souběhu námi 
navrhovaného vedení VO. Ve většině případů nebývá problém s provedením 
kabelové trasy, ale značné problémy nastávají v případě umisťování stožárů. 
Nerozumně požadované odstupy základů stožárů od cizích vedení při stávajících 
šířkách chodníků v husté městské zástavbě v podstatě znemožňují umístění zařízení 
VO do jeho vlastního a navíc vyhrazeného pásma podle ČSN 73 6005, která byla do 
konce roku 1999 dokonce závazná. 
V § 46 zákona (v části Elektroenergetika), odst (3) jsou stanovena ochranná pásma 
venkovního vedení, odst. (5) podzemního vedení do 110 kV včetně a vedení řídící, 
měřící a zabezpečovací techniky a pro vedení nad 110 W. 
V § 68 (Plynárenství), odst. (3) jsou ochranná pásma plynovodů a technologických 
staveb. 
V § 87 (Teplárenství), odst. (2) ochranná pásma horkovodů, dále v odst. (3) pro 
výměníkové stanice. 
Zákon dále doprovází vyhlášky o poplatcích č. 169/1995 Sb. ve znění vyhl. č. 
196/1996 Sb. a. 191/1998 Sb. 
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Zákon č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 83/1998 Sb. - Zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 
Důležité části zákona jsou: 
Oddíl 7 Územní řízení § 32 odst. (3) o sloučení územního a stavebního řízení, § 36 
odst. (4) využití veřejné vyhlášky při oznámení zahájení územního řízení, obdobně § 
61 odst. (4) pro stavební řízení, 
Oddíl 4 Povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací, § 56 dle písm. g) že se 
stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje u stavebních úprav elektrických vedení 
bez omezení napětí, pokud se nemění jejich trasa, § 58 v odst. (4) povinnost smlouvy 
o zřízení věcného břemene uzavřenou s vlastníkem stavby, na jejíž části má žádaná 
stavba spočívat. 
Zákon doprovází důležité prováděcí vyhlášky: 
 

Vyhl. 132/1998 Sb. částka 49 ze dne 29. května 1998 kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona, V § 16 odst. (1) písm. i) - obsahuje požadavky na 
seznam a adresy účastníků stavebního řízení, v odst. (2) se jedná o doklady o jednání 
s s účastníky stavebního řízení, § 186 odst. (1) hovoří o obsahu projektové 
dokumentace ze které musí být zřejmé i požárně bezpečnostní řešení. 
Někdy tím nastává velký problém, jestliže pracovnice stavebního úřadu neuvažuje o 
specifice stavby VO a vyžaduje stanovisko požárního rady a posudek krajského 
hygienika a na základě toho přeruší stavební řízení. 
 

Vyhl. 137/1998 Sb., částka 49ze dne 9 června 1998 o obecných technických 
požadavcích na výstavbu      Část první: územně technické požadavky na stavby a na 
jejich umisťování, § 4 Umisťování staveb, odstavec (5) „Rozvodné energetické a 
telekomunikační vedení se v zastavěných částech obce  umísťují pod zem". 
 Je věcí výkladu, zda rozvod veřejného osvětlení, který je rozvodem specifického 
elektrického zařízení, připojeného k rozvodné síti dodavatele el. energie přípojkou, 
již není rozvodné energetické vedení ve smyslu použitého pojmu. 
Jinak je následně nutné postupovat podle dalších ustanovení, § 61 Výjimky v souladu 
s § 138a stavebního zákona, odst. (2) a odst. (3).  

Základní předpisy pro projektování a výstavbu  
Veškerá činnost probíhající v rámci stavebního řízení musí být v souladu s obecně 
platnými právními předpisy, technickými předpisy, vyhláškami, normativními 
dokumenty apod. Stavební zákon 50/76 Sb. ve znění zákona č. 83/1998 Sb., 
doplněn vyhláškou č. 132/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Z hlediska staveb VO jsou velmi 
důležité §§ 32, 36, 56, 58, 61 Stavebního zákona a §§ 16, 186 prováděcí vyhlášky. 
Se stavebním zákonem souvisí vyhláška č. 137/1998 Sb. téhož ministerstva o 
obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení je důležitý zákon č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Tento 
zákon nahradil zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách a 
rozlišuje technické předpisy, technické normy a zavádí pojem harmonizované 
normy. Vedle zákona č. 22/1997 Sb. bylo vydáno 14 nařízení vlády ČR z nichž jsou 
z hlediska zařízení VO nejpodstatnější Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., 169/1997 Sb., 
173/1997 Sb., 178/1997 Sb., 179/1997 Sb. 
Oprávnění k projektování elektrických zařízení je dána odbornou způsobilostí 
projektantů elektro podle vyhlášky ČÚBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice. Oprávnění projektovat stavby, které podléhají 
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územnímu a stavebnímu řízení podle Stavebního zákona, je dáno zákonem č. 
360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků. 
 
Předpokládám, že jste stránky s platnými normativními předpisy přejeli zběžně 
okem a že je budete vyžadovat od organizací, které Vám provádí provoz nebo 
výstavbu nového venkovního osvětlení. Je dobré o tom zběžně vědět, že něco 
takového vůbec existuje . 
Těchto pár předešlých stránek berte jako základní informaci k výčtu zákonů a norem 
které jsou citovány.  
 
 
4. Legislativní pravidla v oblasti provozu a údržby VO. 
Zde jsou již uvedené předpisy a zákonné normy, které se Vás nebo Vašeho 
správce plně dotýkají . 

Údržba VO 
Veřejné osvětlení jako každé složitější technické zařízení musí být udržováno. 
Samozřejmě za předpokladu, že majitel má zájem ho mít provozuschopné a 
bezpečné co nejdelší dobu. Od roku 1995 je platná technická norma ČSN 33 2000-1, 
kde článek 13 kap.6.2 uvádí: 
 „Elektrická zařízení musí být pravidelně kontrolována a udržována v takovém 
stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a byly dodrženy požadavky 
elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů a norem". 
Údržba veřejného osvětlení je jedním ze základních předpokladů udržení dobrých 
parametrů zařízení, dosažených při jeho výstavbě, dále zajištění bezpečného 
provozu a dosažení životnosti až na mezi únosnosti z bezpečnostního a provozního 
hlediska. 
Kvalifikační předpoklady pro údržbu a pasportizaci VO jsou řešeny v zákoně č. 
455/91 Sb. o živnostenském podnikání. Práce v oboru montáží, oprav a údržby 
vyhrazených elektrických zařízení (č. oboru 205 01), mezi které patří i veřejné 
osvětlení, jsou posuzovány jako živnost vázaná a při vydávání živnostenského 
povolení se požaduje doložit osvědčení o odborné způsobilosti dle § 21 a 22 tohoto 
zákona. Jedná se o oprávnění dle § 3 vyhl. 20/79 ve znění vyhl. 553/90 Sb. Dále se 
vyžaduje odborná způsobilost dle vyhl. 50/78 Sb. Tyto doklady - oprávnění, vydává 
Institut technické inspekce dle příslušného místa sídla organizace. Pro obor revize 
elektrických zařízení (č. 20 502) je nutná odborná způsobilost dle § 9 vyhl. 50/78 Sb. 

Veřejná prostranství 
Často se řeší problém, co všechno má obec osvětlovat. Měla by být osvětlena 
všechna veřejná prostranství, protože tam je pohyb jeho občanů a pro ně má obec 
vytvářet podmínky pro jejich bezpečí a ochranu veřejného pořádku. § 34 zákona o 
obcích definuje pojem - veřejné prostranství a zní: 
„ Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a 
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru." 

Vyvstává problém vlastnictví veřejného prostranství v souvislosti se Stavebním 
zákonem, který vyžaduje uzavření věcného břemene na každou stavbu, která je 
umístěna na stavbě nebo pozemku v cizím vlastnictví od stavebníka.  
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Pasport VO 
Nezbytným technickým podkladem nejen pro údržby je pasport VO. Jeho zpracování 
a vedení má v předpisech oporu. Je dána jednak z normy a jednak i ze zákona. 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". 
Ve stavebním zákoně je v § 103 odstavec 2, který zní: 
„(2) Vlastnící rozvodných sítí, kanalizace a ostatních liniových podzemních 
staveb a zařízení jsou povinni vést o nich evidenci a z té poskytovat osobám, 
které prokáží odůvodněnost svého požadavku, ověřené údaje o jejich poloze." 
Tím je dána zákonná povinnost každého správce sítě veřejného osvětlení vytvořit a 
udržovat takový pasport VO, který ve své mapové části komplexní informaci o 
rozvodu VO poskytuje. 

VO ve vztahu k jiným zařízením 
Vedle běžného provozu a údržby VO musí vlastník i provozovatel řešit i problémy, 
které přináší umístění zařízení ve veřejném prostoru, jeho vlastní provedení a 
zejména pak umístění nosných konstrukcí - stožárů, výložníků. 
K řešení všech těchto otázek je nezbytně nutné jasné vymezení kompetencí mezi 
vlastníkem zařízení a provozovatelem. Jedná se například o jednoznačné pověření 
provozovatele k určitým úkonům, které může provádět v zájmu vlastníka. 
Zastupování vlastníka v tomto smyslu je v případech běžných výkonů správy a 
údržby svěřeného majetku jasné (řešení poškození, vyjadřování ke stavbám, obnova 
starých nebo vadných prvků apod.). Jsou však situace nebo požadavky třetích stran, 
které nemůže ani zplnomocněný správce zařízení VO provést nebo rozhodnout, aniž 
by k tomu měl konečné stanovisko vlastníka. 
Jedná se zejména o: 
 

a) Využití cizích stožárů 
b) Zařízení VO na cizích objektech 
c) Jiná vedení (zařízení) na stožárech VO  
d) Připojování jiných odběrů na rozvod VO  
e) Vztah VO a veřejné zeleně   

Šiřší popis bodů a až e 
a) Využití cizích stožárů 
Je obecně rozšířené společné využívání podpěr nadzemního venkovního vedení 
např. energetiky nebo dopravních podniků. Společné využití podpěr je ekonomické a 
hlavně šetrné z hlediska životního prostředí a vzhledu města. V těchto případech je 
podpěra majetkem vlastníka sítě, pro kterou byla vystavěna. Správce VO je povinen 
záměry na využití podpěr předem s vlastníky projednat, instalace provádět šetrně a 
podle požadavků vlastníka podpěry a v případě nahlášené změny umístění podpěry 
(přeložka sítě, rekonstrukce, likvidace) zajistit na vlastní náklady nezbytné úpravy 
zařízení VO. 
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b) Zařízení VO na cizích objektech 
Z minulosti je dáno, že prvky a kabelový rozvod zařízení VO jsou v mnoha případech 
umístěny na pozemcích nebo objektech ve vlastnictví jiných subjektů než vlastníka 
VO - města. Tím, že nejsou z minulosti zřízena věcná břemena, dochází např. i k 
prodejům domů státem (městem, obvodem) do soukromého vlastnictví, aniž je 
ošetřeno zařízení VO, které je na objektu umístěno. Potom bývá správce VO 
postaven před těžce a nákladně řešitelné situace, když vlastník oprávněně požaduje 
odstranění tohoto zařízení. Novelizovaný Stavební zákon (žák. č. 50/1976 Sb. ve 
znění zákona č. 83/1998 Sb.) hovoří v § 58 Žádost o stavební povolení a v odst. (4): 
„Žádá-li stavebník o povolení stavby, která má z části spočívat na stavbě ve 
vlastnictví jiné osoby, musí připojit k žádosti o povolení stavby písemnou 
smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou s vlastníkem stavby, na jejíž 
části má spočívat; totéž platí i v případech, kdy se obě stavby mají provádět 
současně." 
Je proto nutné stanovit a dodržovat pravidla řešení umístění zařízení VO ve 
veřejném prostoru. U stávajícího zařízení do doby rekonstrukce se musí řešit nastalé 
konkrétní případy cestou vzájemné dohody, u nových staveb nebo rekonstrukcí VO 
navrhovat taková řešení, aby v maximální možné míře bylo nové zařízení VO 
umístěno na pozemcích nebo v nevyhnutelných případech i na objektech ve 
vlastnictví města 
c) Jiná vedení (zařízení) na stožárech VO 
Každý, kdo zamýšlí využít stožáry VO jako podpěr pro nadzemní vedení, by si měl 
především uvědomit, že základy a dříky stožárů nejsou dimenzovány na takové 
vrcholové tahy, jaké kabelová nadzemní vedení vykazují. V žádném případě nemůže 
vymáhat náhradu škody v případě, že dojde k poškození jeho předmětu vlivem 
nějaké havarijní události zařízení VO. 
K této problematice jasně hovoří ČSN 34 8340 v či. 22: 
„Na stožár se nemá upevňovat žádné další zařízení. Je-li upevnění dalšího 
zařízení nutné, nesmí být překročen jmenovitý vrcholový tah stožáru"s 
poznámkou: "Vlastník venkovního osvětlení musí s upevněním dalšího zařízení 
předem souhlasit" (jedná se především o reklamní panely atd.). 
Uvedená poznámka vychází z ČSN 36 0400, kap. 6, či. 6.1.2.: 
„Využití podpěrných systému veřejného osvětlení pro jiné účely musí být 
předem odsouhlaseno příslušnou správou veřejného osvětlení.“ 

Požadavky na využití stožárů VO jako podpěr pro cizí nadzemní vedení musí řešit 
Správa VO individuálně a s ohledem na technický stav zařízení VO. 
Reklamní využití stožárů VO je také poměrně časté. Pro umisťování reklamních 
panelů na stožáry platí naprosto stejné podmínky uvedené v předchozí části. Na 
rozdíl od kontrolních výpočtů působení sil zavěšeného vedení, je v tomto případě 
nutné kontrolovat působení vibrací a sil vznikajících plošným odporem tabule ve 
větru. 
d) Připojování jiných odběrů na rozvod VO 
Vlastník VO je konečným odběratelem elektrické energie od distributora na základě 
smluvního vztahu. Jestliže ani vlastník a ani provozovatel VO nejsou autorizované 
osoby z hlediska zákona č. 458/2000 Sb,. o podmínkách podnikání a výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci nejsou oprávněny 
dále distribuovat elektrickou energii. 
Z uvedeného vyplývá, že vlastník ani správce VO nesmí povolit připojení jiného 
zařízení jiného vlastníka na rozvod VO a sjednat za to úplatu. Pro každý takový 
požadavek, vznesený na správce VO je rozhodující stanovisko distributora elektrické 
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energie. V případě jeho souhlasu a splnění všech jím stanovených podmínek, může 
správce VO takové napojení odsouhlasit a musí hledět na dodržení podmínek 
bezpečnosti provozu VO a zajištění bezpečnosti při obsluze a údržbě zařízení VO. 
e) VO a veřejná zeleň 
Na kvalitativní parametry osvětlovacích soustav negativně působí zejména trvalý růst 
blízké vzrostlé veřejné zeleně (dále jen VZ). Původní osvětlovací soustavy blížící se 
rekonstrukci jsou významnou měrou zastiňovány korunami stromů. Dnešní kolizní 
stavy vytvořila většinou následná nekoordinovaná, necitlivá dosadba VZ, která 
nebrala a nebere v úvahu následný stav po dosažení plného vzrůstu právě 
vysazované dřeviny v blízkosti stožárů VO nebo ohled na kabelovou trasu VO. 
Přesto je zařízení VO stavěno do role toho, kdo musí ustoupit. Prořezy korun stromů 
se zpravidla nepovolují s odkazem na to, že při rekonstrukci musí být SM přemístěno 
na vhodnější místo. Vhodnější místo však často v rozporu se světelně technickými 
podmínkami návrhu soustavy VO a znemožňují splnění kvalitativních parametrů. 
Výsadba na kabelové trasy má při rekonstrukci za následek složité vedení nové 
kabelové trasy. Ve svém důsledků nepromyšlená výsadba VZ přináší zbytečné 
zvyšování nákladů vlastníka VO na rekonstrukce stávajícího zařízení.  
Vzhledem k zákonu č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, zejména §§ 7, 8, 9 
(pojednávají o ochraně dřevin) je správce VO opět v nevýhodné pozici. Tak se stává, 
že musí světelných technik a projektant ustupovat požadavkům a představám 
referentů odborů životního prostředí. 
Málo pomůže ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací) či. 218 - týká se 
komunikační zeleně a uvádí se následující: 
„Při výsadbě a následné údržbě je nutno zajistit, aby stromy a keře ani při plném 
vzrůstu nezasahovaly svými větvemi do dopravního prostoru, nebránily rozhledu a 
nezakrývaly nebo nezastiňovaly dopravní značky nebo zdroje veřejného osvětlení. ... 
Vzdálenost kmene od hrany obrubníkové podstupnice nesmí být menší než 1,2 m" 
Dále je problematické ustanovení ČSN 73 6005 (do 31. 12. 1999 závazná !) v či. 
5.2.7. 
„stromy se mohou vysazovat v těsné zástavbě do přidruženého prostoru místních 
komunikací - zpravidla jen chodník - v pásmu vyhrazeném pro stožáry (viz ČSN 73 
6110). Při vysazování nových stromů je třeba dát přednost potřebám podzemních sítí 
a povrchových zařízení. ... Stromy mají být vysazovány tak, aby i jako vzrostlé 
nerušily intenzitu veřejného osvětlení a umožňovaly údržbu, opravy a spolehlivou 
funkci sítí." 
Problém je v tom, že výsadbou stromů do pásma vyhrazeného pro stožáry se vlastně 
vysazují stromy na kabelové vedení, které je uloženo podle ČSN 73 6005 ve svém 
vyhrazeném pásmu tj. v ose mezi stožáry. 

Nakládání s odpady VO 
Dnem 1.1. 1998 nabyl účinnost zákon: č. 125/97 Sb. o odpadech, novelizován 
zákonem č. 37/2000 Sb. a vyhlášky k jeho provádění: 

č. 337/97 Sb. Katalog odpadů 
č. 338/97 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
č. 339/97 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
č. 340/97 Sb. výše finanční rezervy na rekultivaci 
č. 31/99 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na 
něž se vztahuje povinnost zpětného odběru,  a podrobnosti nakládání s obaly, 
obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů ve kterých jsou 
stanoveny povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. 

Odpad je obecně definován jako movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou 
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a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě 
zvláštního právního předpisu. Původcem odpadu je právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, pokud při její podnikatelské činnosti vzniká odpad. Při 
provozování VO, zejména při jeho údržbě, přeložce, obnově dochází ke vzniku 
odpadů, které je nutno likvidovat v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb., ten stanoví 
povinnosti původců odpadů (právnických a fyzických osob) při nakládání s odpady. 
Podle vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb. byla provedena 
kategorizace odpadů a vydán jeho katalog. Původce odpadu je povinen zařazovat 
odpady vznikající při jeho činnosti do kategorií stanovených katalogem odpadů. 

Provozovatelé VO musí mít ze zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
(změna zákonem č. 123/1998 Sb.), zejména § 18 vypracovaný a příslušným 
správním orgánem schválený program odpadového hospodářství, protože při jejich 
činnosti dochází ke vzniku odpadu (údržbou a rekonstrukcí VO) 

Je ještě důležité zmínit, že v roce 2002 začalo platit nařízení vlády č. 31/1999 
Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost 
zpětného odběru. V příloze č. l tohoto nařízení pod bodem 4 jsou uvedeny i výbojky a 
zářivky. 

 

Zákon o ovzduší – „Světelné znečištění“ 
„Světelné znečištění“ začalo být poslední dobou velmi frekventovaným pojmem. 
Zasloužili se o to především členové někdejší Sekce pro temné nebe České 
astronomické společnosti, jimž se podařilo pojem „světelného znečištění“ prosadit 
do zákona číslo 86 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, zkráceně 
zákona o ovzduší. Zákon, schválený Poslaneckou sněmovnou dne 14. února 2002, 
nabyl účinnosti dne 1. června 2002.  
Zákon byl od doby svého vyhlášení několikrát novelizován a přitom byla prakticky 
vždy změněny formulace týkající se „světelného znečištění“.  
Proč je uveden v tomto textu  pojem „světelné znečištění“ v uvozovkách? Protože jde 
o nekorektní termín, byť jej převzal od ekologických aktivistů i zákonodárce.  
Světlo není znečišťovatelem ovzduší, ale indikátorem existence atmosféry a jejího 
skutečného znečištění. Částice v ovzduší (přirozeného původu i ty, které do ovzduší 
zanáší civilizace) světlo rozptylují, a tak zvyšují závojový jas oblohy. Tím, za nocí 
jasných, ruší astronomická pozorování.  
V místech výskytu vzácné (i nevzácné) flóry a fauny může umělé osvětlení (přímé 
nebo odražené od oblohy) narušit přirozený noční stav a ohrozit jejich zdravý vývoj. 
Možná i existenci zmíněných. I zde jde však o světlo rušivé, nikoliv znečišťující. Za 
zmínku stojí to, že větší množství rušivého světla je za nocí temných, kdy se světlo 
vyzářené k obloze odráží od mraků. 
Světlo, které proniká okny do příbytků, může narušovat spánek obyvatel, ale jistě 
okna neumaže. A není prokázáno, že je karcinogenem, jak straší aktivisté. Není ani 
příčinou zvýšeného rizika mozkových či srdečních příhod a již vůbec není příčinou 
obezity. Rozhodně ne při exposicích k jakým může dojít pronikáním světla veřejného 
osvětlení do interiéru. 
Mezi špinící účinky světla řadí aktivisté i oslnění. Oslňující světlo samozřejmě 
narušuje vidění, avšak neznečišťuje zrak pozorovatele. Předbíhám, když prohlásím, 
že plně cloněná svítidla (ekologické lampy) nejsou zárukou minimalizace oslnění. 
Špinícím není ani světlo, které dopadá mimo plochy, které je žádoucí osvětlit. Je 
světlem nadbytečným, nevyužitým, možná i rušivým. Pro zjednodušení názvosloví 
bych se přidržel toho, že i zde se jedná o světlo rušivé. S touto kategorií rušivého 
světla je třeba nakládat zvlášť opatrně. Například při osvětlení vozovky by bylo 
závažnou chybou osvětlit pouze ji. Neosvětlené okolí by totiž mohlo skrývat 
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potenciální ohrožení účastníka dopravy. Zmatené zvíře (nebo opilce) by řidič spatřil 
až ve chvíli, kdy by vstoupilo (vstoupil) do vozovky. Nemusel by již stačit včas a 
správně reagovat. Osvětlení okolí komunikace tedy není rušivým světlem (natož 
„světelným znečištěním“) – viz (ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – 
Část 2: Požadavky; ČNI 2005).  
Ve všech uvedených případech je světlo rušivým elementem. Není elementem 
špinícím. Takže správným označením pro „světelné znečištění“ je termín rušivé 
světlo. Ostatně v odborných kruzích se používá termín „rušivé světlo“ (obtrusive 
light). Také se hovoří o „minimalizaci jasu oblohy“ (minimizing sky glow).  
Pojem „světelné znečištění“ je, použit pouze v jediné práci světelných techniků. Je to 
v doporučení CIE (Směrnice pro minimalizaci jasu oblohy - ISBN 3 900 734 83 6; CIE 
126 – 1997). Toto doporučení však bylo vytvořeno za zvláštních okolností. S CIE 
spolupracovala nejenom Mezinárodní astronomická unie (IAU), ale také zástupci 
Mezinárodní organizace pro jasné nebe  Dark sky (IDA). A právě přítomnost druhé 
„spolupracující“ organizace je důvodem použití onoho aktivistického termínu. Mám 
bohaté zkušenosti s aktivisty. Pracoval jsem s nimi v komisi Ministerstva životního 
prostředí. Dosáhnout sebemenší změny oproti aktivisty předloženému materiálu bylo 
téměř nemožné. Nepomohly ani odvolávky na fyzikální zákony. Svět aktivistů se 
takovými malichernostmi nezatěžuje. Dohadovat se s nimi o terminologii je již zcela 
nemožné. Zcela obdobná situace musela nastat i při práci na uvedené publikaci CIE. 
Aby vůbec bylo možné zmíněné dílo dokončit, nezbývalo světelným technikům nic 
jiného, než v této práci akceptovat zmíněný termín. 
Termín „světelné znečištění“ je tedy zcela chybný a manipulativní. Veřejnost snáze 
podlehne argumentům aktivistů, když jí bude předestíráno, že světlo něco znečišťuje. 
Je rušivé světlo. Světlo, které ruší astronomy, přírodu, světlo, které dopadá tam, 
kde jej není zapotřebí, světlo které oslňuje, světlo které ruší spánek. 
Převzetím aktivistického termínu je stejná bláhovost, jako kdyby někdo tvrdil, že 
rozkvetlá louka se, osvětlena, stane smetištěm, a naopak, neosvětlené smetiště 
rozkvetlou loukou. 
V zákoně je v současnosti platné toto zněni paragrafů věnovaných rušivému světlu: 
Definice „světelného znečištění“, uvedená v zákoně (§2, odst. 1): 

r) světelným znečištěním (se rozumí) viditelné záření umělých zdrojů světla, 
které může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu 
nebo narušovat některé činnosti a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším 
ovzduší nebo ze zdrojů světla, jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově 
směrováno. 

je nekvalifikovaná, nedostatečná a odborně chybná. Je snadno zneužitelná díky 
použití nejednoznačných termínů jako „může obtěžovat“, „některé činnosti“. Tuto 
pasáž zákona by bylo možné dokonce kvalifikovat jako šíření poplašné zprávy.  

Je dokonce zjevně lajdácky a nepozorně sepsána, protože praví: „…záření 
umělých zdrojů světla, které …. vychází z umístění těchto …“. Žádné záření není 
emitováno nějakým umístěním. Správně by mělo znít „…záření umělých zdrojů 
světla, které …. vychází z těchto zdrojů umístěných …“. Byť byli na tuto „chybičku“ 
legislativci upozornění, v opojení novelizatorství ji neopravili ani v současném 
návrhu. Dále se v zákonu praví  (§50): 

(3) Obec může obecně závaznou vyhláškou regulovat  promítání světelných 
reklam a efektů na oblohu. 

To se týká především známých světlometů umístěných u objektů s diskotékami. 
Jejich provoz tedy může obec regulovat - v předešlém znění bylo zakázat. Takže je 
již nelze zakázat, ale pouze omezit. To znamená například stanovit dobu po kterou 
smí být provozovány.  
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Zákon o ovzduší není jediným, který se rušivému světlu věnuje. Tím druhým je 
Občanský zákoník (Zákon 40/1964 Sb. „Občanský zákoník“ – opravdu datovaný 
1964), kde se v §127 odstavci 1 praví, že „Vlastník věci …. nesmí nad míru 
přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, …, světlem, stíněním…“.  Opět nic 
neříkající, avšak hojně zneužívaný pro vedení sousedských „válek“. Hloupých a 
zbytečných jako všechny války. Stejně je zneužíván i aktivisty.  
 

5. Závěry a doporučení – Právní postavení VO 
Jak z uvedeného souhrnného materiálu, který shrnuje  přehled zákonů a nařízení, 
týkající se zakotvení VO v českém právním řádu, přehled právních předpisů 
zabývajících se výstavbou, údržbou i provozem VO vyplývá, veřejné osvětlení jako 
takové je v českém právním řádu popelkou. Vlastní pojem veřejné osvětlení je 
pouze tušen ve formulacích zákona o128/2000 Sb o obcích.  
Předepisuje obcím pečovat o zachování, rozvoj a evidenci svého majetku. Zde 
nastává paradoxní situace v případech, kdy proběhne dnes již existující 
odkoupení soustavy VO (např. iniciativa ZČE). V tomto případě, pokud není 
případ smluvně ošetřen, péče o VO vypadává z povinnosti obce a majitel se 
může chovat úplně jinak, než je očekáváno od provozovatele VO, dodržujícího 
zásady správného provozování a údržby VO, tedy i oblasti úspor el. energie, 
důležité z celospolečenského hlediska. 
V oblasti majetkoprávní zákon o obcích obci předepisuje vedení evidence svého 
majetku, v případě veřejného osvětlení se jedná o pasport. Vedení pasportu je tedy 
povinnost ze zákona a při iniciativách přenesené správy při rozšiřování sféry 
působnosti na další obce je třeba ho na obcích vyžadovat. 
V oblasti návrhu a výstavby je třeba mít na zřeteli, že se tato činnost dotýká a je 
svázána mnoha dalšími zákonnými normami, které s touto problematikou mnohdy 
zdánlivě nesouvisí. 
Proto je třeba sledovat novely v této kapitole citovaných zákonů, řídit se jimi.  
K tomuto lze doporučit úzkou spolupráci s právním odborem, resp. dohodnout 
informační kanál, který bude upozorňovat na změny a novely příslušných právních 
norem. 

Přehled technických norem a dalších předpisů. Tato ustanovení jsou 
dobrá znát pro přípravu rekonstrukce nebo nové výstavby venkovního 
osvětlení pro možnou kontrolu projektanta nebo dodavatele jestli postupuje 
nebo předává zařízení do užívání v rámci platných předpisů. 

Požadavky na osvětlení 
Základní požadavky na veřejné osvětlení, z hlediska zajištění dostatečného množství 
a kvality světla, jsou v České republice upraveny kmenovou normou ČSN 36 0400 
Veřejné osvětlení a normami k ní přidruženými, tj. ČSN 36 0410 Osvětlení místních 
komunikací a ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic. 
V současné době platí  konečné znění třídílné evropské normy pro osvětlení 
silničních komunikací (Road lighting) a to : 
EN ČSN 132 01-1 Road lighting – Part 1: Performance requirements (Požadavky na 
osvětlení) 
EN ČSN 132 01-2 Road lighting – Part 2: Calculation of performances (Výpočet 
osvětlení) 
EN ČSN 132 01-3 Road lighting – Part 3: Methods of measuring of the light 
performance of installations (Měření osvětlení) 
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Z dokumentů Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE) je třeba, v souvislosti 
s návrhem veřejného osvětlení, zmínit především publikaci CIE č. 115 – 1995 
Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian traffic 
(Doporučení pro osvětlení komunikací pro motorovou a pěší dopravu), publikaci CIE 
č. 136 – 2000 Guide for the lighting of urban areas (Průvodce osvětlením obytných 
zón) a publikaci CIE č. 140 Calculation and measurement of illuminance and 
luminance in road lighting (Výpočet a měření osvětlenosti a jasu silničních 
komunikací). 
Speciální oblastí veřejného osvětlení je osvětlení tunelů. Osvětlení tunelu je součástí 
technologického vybavení tunelu , jež je v rámci českých technických norem 
zmíněno v ČSN 73 7507 Projektování tunelů silničních komunikací, ale podrobněji se 
jím nezabývá. Pouze se odvolává na technické podmínky Technologické vybavení 
tunelů pozemních komunikací (TP 98), jež se tím staly platným doplňkem uvedené 
normy. Do technických podmínek TP 98 je zapracováno znění publikace CIE č. 88 – 
1990 Guide for the lighting of road tunnels and underpasses (Průvodce osvětlením 
tunelů a podjezdů). 
Aby bylo dosaženo co největšího využití instalovaného světelného toku a zabránilo 
se zbytečnému světelnému znečištění venkovního prostředí v nočních hodinách, je 
ve veřejném osvětlení nutno volit svítidla s  rozložením svítivosti optimálním pro daný 
případ, nejlépe svítidla cloněná, s kvalitními reflektory nebo refraktory. Neméně 
důležité je také správné umístění a směrování svítidel, zvláště světlometů. 
Problematikou světelného znečištění se zabývá publikace CIE č. 126 – 1997 
Guidelines for minimizing sky glow (Průvodce k omezení záře oblohy). 

Požadavky na výrobky 
Jednotlivé prvky souboru veřejného osvětlení, ať už se jedná o elektrické přípojky 
veřejného osvětlení, rozvaděče, rozvodná vedení, stožáry, svítidla, světelné zdroje 
atd., musejí být především bezpečné. Elektrická zařízení navíc např. nesmí rušit 
(nepříznivě ovlivňovat) provoz jiných elektrických zařízení. 

Technické požadavky na výrobky- Prohlášení o shodě 
Z tohoto pohledu má dnes zásadní význam zákon č. 22/1997 Sb.a změna 
71/2000Sb, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, jenž ukládá místním výrobcům, případně dovozcům, každého výrobku, 
uvedeného na český trh, vydat tzv. prohlášení o shodě tohoto výrobku s příslušnými 
technickými normami, v souladu s jednotlivými nařízeními vlády ČR. Pro oblast 
veřejného osvětlení jsou nejpodstatnější následující nařízení vlády: č. 168/1997 Sb., 
169/1997 Sb., 173/1997 Sb., 178/1997 Sb. a 179/1997 Sb. 

Závěry a doporučení – Požadavky na výrobky 
Od 2.7.2001 vstupuje v platnost Dohoda P-ECA, protokol k evropské dohodě mezi 
Českou republikou na jedné straně a evropským společenstvím o posuzování 
shody a akceptaci nových výrobků a přílohy pro elektrickou bezpečnost a 
elektromagnetickou kompatibilitu. Upravuje technické překážky obchodu mezi 
zeměmi EU a přidruženými státy, uznání výsledků postupů posuzování shody. Týká 
se průmyslových výrobků, které mají původ na území EU a ČR. (Ne na výrobky 
Švýcarsko, Norsko, Island ) 
Ke stejnému datu vstoupilo v platnost  ve sbírce zákonů aktualizované znění 
Nařízení vlády 168 o tech. požadavcích na elektrická zařízení.  
Další novinkou je NV 291, grafická podoba značky CE podle .PI 291-200a.pcx, 
kterým se stanovuje tvar a užití značky CE. 
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Prokazování shody podle P-ECA se týká 
výrobků posuzovaných podle nařízení vlády  
NV 168 (el. bezpečnost pro jm. napětí 50 – 1000V stř.)  POZOR – aktualizované 
znění platné od 2.7. !!! 
NV 169 (elektromagnetická kompatibilita)  
konkrétně: svítidla, rozvaděče, PIT , ITP – stabilní zařízení pro provozní informace… 
Podle P-ECA výrobce zařízení, mající původ v EU a ČR již nevypracovává 
prohlášení o shodě, ale umisťuje na zařízení označení CE, již známé z některých 
importovaných výrobků z EU (v ČR podle NV 291, grafická podoba podle .PI 291-
200a.pcx) a vypracovává ES prohlášení o shodě. ( podle přílohy č.3 
k aktualizovanému NV 168) – velmi podobné současnému prohlášení vč. odkazu na 
harmonizované normy a tech. specifikace. 
1) Pro dovážené výrobky 

(podléhající posouzení podle NV 168 a NV 169) mající značku CE a ES 
prohlášení ze země původu, dovozce pouze na základě těchto dokladů vydává 
ES prohlášení pro tuzemský trh. 

Podklady pro vydání ES prohlášení zůstávají v zemi původu (nemusí být tedy 
ani překládána do jazyka země využití) a v zemi prodeje má výrobek označení 
CE a prodejce na základě této značky a vydaného ES prohlášení vydává toto 
prohlášení pro svoje teritorium. Není tedy nutná certifikace v zemi prodejce či 
dovozce. 

2) Výrobky vyráběné v České republice 
2.1. posuzované podle NV 168 (el.bezpečnost) a NV 169 (el.magnetická 

.kompatibilita)  
- certifikace autorizovanou zkušebnou, 
- vypracovat prohlášení o shodě nebo 
- vypracovat ES prohlášení o shodě 
- výrobek označit značkou CE (pro výrobce, jejichž výrobky se v této době 

nevyvážejí do EU přechodné období - povinné až od 2.7.2002) 
2.2. posuzované podle NV 178 (výrobky pro značení vozovek, silniční 

dopravní značky, stabilní zařízení na řízení dopravy, pouliční světelné 
stožáry…) 

- pro všechny stanovené výrobky je nutné posuzování autorizovanou 
zkušebnou 

Pro uživatele to tedy znamená, že výrobce povinen předložit doklady k výrobku, 
vypracované podle uvedených zásad. 
Tento postup, závazný pro výrobce je zde uveden proto, aby uživatel mohl 
kontrolovat všechny předložené doklady k výrobku. 

Návaznost na EN a doporučení CIE 

Požadované parametry osvětlení 
Požadované hodnoty parametrů veřejného osvětlení uvádí evropská norma EN ČSN 
132-01 Road lighting - Part 1: Performance requirements (Požadavky na osvětlení). 
Rozlišují se čtyři základní kategorie uživatelů venkovních veřejných dopravních 
prostorů.  

Řidiči motorových vozidel (symbol M) 
Řidiči pomalých vozidel (symbol S) – řidiči motorových vozidel, vozidel 
poháněných zvířaty a lidé jedoucí na zvířatech – rychlost do 40 km/h (v 
některých zemích do 50 km/h) 
Cyklisté (symbol C) – řidiči jízdních kol a mopedů – rychlost do 50 km/h 
Chodci (symbol P) – chodci nebo lidé na vozíčkách 
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Požadavky na osvětlení jsou závislé na geometrickém uspořádání osvětlovaného 
prostoru, na typu jeho uživatelů a způsobu využití, a také na vlastnostech 
prostředí: 
1. Geometrie prostoru 

existence konfliktních prostorů (k řízení proudů motorizované dopravy nebo 
jejich překrývání s oblastmi s četným výskytem jiných uživatelů) 
existence prostředků pro zklidnění dopravy 
oddělení dopravních proudů 
druh křížení (úrovňové, mimoúrovňové) 
četnost křížení (na 1 km délky)  
dopravní využití sousedních prostorů 

2. Uživatelé dopravního prostoru 
hlavní typ uživatele 
další přípustní uživatelé 
nepřípustní uživatelé 
typická rychlost hlavního typu uživatele 

3. Využití prostoru 
frekvence dopravy 
obtížnost orientace 
přítomnost parkujících vozidel 
potřeba rozeznání obličejů a barvy vozidel 
riziko kriminality 
Vliv prostředí 
převažující typ počasí (suchý nebo mokrý povrch) 
úroveň jasu okolí 
složitost zorného pole (souhrnný vliv osvětlení a dalších prvků v zorném poli 
uživatele komunikace, které odvádějí pozornost, ruší, matou nebo obtěžují 
uživatele, např. reklamní tabule, osvětlovací stožáry, osvětlené budovy nebo 
osvětlení sportovišť) 

Na rozdíl od našich norem pro veřejné osvětlení evropská norma definuje parametr 
SR (surround ratio – poměr osvětlení okolí), který stanoví poměr průměrné intenzity 
osvětlení pruhů přilehlých k vozovce vztažený k průměrné intenzitě osvětlení vlastní 
vozovky. Evropská norma rovněž zavádí hodnocení rušivého neboli psychologického 
oslnění prostřednictvím řady G tříd oslnění (uplatňuje se pro řadu stupňů osvětlení 
CE, viz text dále) a řady D tříd oslnění (pro řadu stupňů osvětlení S, A, ES a EV, viz 
text dále). Tohoto hodnocení se použije v případech, kdy nelze vyhodnotit relativní 
zvýšení prahu rozlišitelnosti kr  (omezující neboli fyziologické oslnění). 
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6. Správa a údržba VO 

Pasportizace VO– náměty na zlepšení funkce: 
1. Nevýhodou je, že zákresy jsou pořizovány v OTD, které nemá možnost měnit 
databázi Navision Financional. Nové ulice (číselník) a jiné změny (např. z plánků na 
kabelové poruchy, přejímky, informace od techniků) se prvotně dostávají do OTD. 
OTD tyto informace musí nejprve zpracovat, tj. udělat seznam a ten předat 
příslušnému pracovníkovi k opravě v Navisionu Financional.  
2. Další nevýhodou je číslování kabelů. Bylo rozhodnuto, že kabel. pole bude mít 
stejné číslo jako SM, které napájí, a výměna kabelu zaúčtovaná v Navisionu 
Financional se převede i do LIDSu. Tím dochází k zanedbání různých typů  a stáří 
kabelů. V systému najdeme vždy ten poslední typ, i když může jít pouze o kabel 
dlouhý 1m (např. od spojky do stožáru) a zbytek kab. pole může být 30m starého 
kabelu.  
3. Nevýhodou pro žadatele je, že musí obejít všechny správce sítí. V dnešní 
modernizované době by nemusel být problém, aby byla data všech správců v jedné 
instituci. Bohužel jednotliví správcové sítí nepoužívají stejný software. Mělo by být 
zájmem města poskytnout správcům finanční podporu pro převod jejich 
dokumentace do jednoho systému a vyjádření od všech správců vydávat na jedné 
centrále, kde by se zároveň zaznamenalo graficky i databázově území dotčené 
stavbou a tyto informace by byly předány zpět jednotlivým správcům.   

Plošné výměny světelných zdrojů 
1. cena sodíkové vysokotlaké výbojky 

Z uvedených výsledků vyplývá, že cena zdroje není pro ekonomiku provozu soustavy 
z hlediska údržby zdrojů určujícím parametrem 

2. počty výpadků 
sodíkových výbojek v daném intervalu významně ovlivňují počty kusových výměn a 
na ekonomice se promítají výrazněji. Je proto tomuto hledisku věnovat zvýšenou 
pozornost, sledovat a vyhodnocovat a aplikovat závěry z terénních zkoušek případně 
ze sledování chování zdrojů v NAV Servisní modul a sledovat a vyhodnocovat počty 
výpadků v daných časových intervalech. 

3. cena práce 
Cena kusové výměny k ceně zdroje je v ČR stále v takovém poměru, že je 
ekonomický poměrně velký počet kusových výměn a interval plošné výměny až 4 
roky. Otázkou zůstává trend vývoje v této oblasti. Lze předpokládat, že ceny 
světelných zdrojů stoupat nebudou, spíše zdroje s nižším počtem výpadků budou 
cenově na úrovni dnešních zdrojů „standard“, případně vzhledem ke snaze získat 
firemní pozici na českém trhu se ceny zdrojů ještě mírně sníží. Prognózovat cenu 
práce je obtížné, při předpokladu začlenění ČR do EU lze předpokládat její vzrůst. 
Podle poznatků ze zahraničí je např. v Paříži interval plošné výměny , vzhledem 
k tamnímu poměru ceny zdroje a práce, 1,5 roku. V jiných zemích EU je interval 
plošných výměn také zhruba 2 roky. 

4. volba typu a dodavatele světelného zdroje 
Z těchto předpokladů vyplývá, že volba typu a dodavatele sodíkové vysokotlaké 
výbojky se nemůže řídit pouze kriteriem ceny, ale je třeba brát v úvahu celou řadu 
hledisek, průběžně je aktualizovat a závěry činit po jejich vyhodnocení. 
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Revize ve VO 
Revize elektrických zařízení nejsou pouze českou nebo slovenskou záležitostí. 
Výchozí revize se provádějí v celé Evropě, pravidelné revize jsou předepsány ve 
většině evropských zemí. Pro výchozí revize elektrických zařízení a instalací platí 
mezinárodní norma, která je zároveň normou evropskou. 
V současné době se zpracovává doplnění této normy o ustanovení pro pravidelné 
revize. Podle poslední připravované části této normy by po ukončení stavby zařízení 
měly osoby odpovědné za projekt, montáž a revizi předávaného elektrického zařízení 
předat osobě, která si elektrické zařízení objednala, celkovou zprávu. Ta by měla 
uvádět odpovědnosti, které má uživatel za bezpečnost zařízení, a přehled výsledků 
měření.  
Ani v rámci EU dosud neexistuje evropská směrnice, která by jednoznačně platila pro 
rozsáhlejší elektrická zařízení, jako jsou elektrické instalace. To je také zřejmě 
důvod, proč se zákon č. 22/1997 Sb. dosud nepovažuje za platný i pro elektrické 
instalace.  
Nicméně ve zpracování evropské směrnice, která by pokrývala i rozsáhlejší 
elektrická zařízení a elektrické instalace, se pracuje, takže je možné, že se jednou 
dočkáme i harmonizované evropské normy pro pravidelné revize elektrických 
zařízení.  

Terénní sledování 
Toto významné sledování přispívá k zjištění reálného příkonu konkrétního svítidla 
s konkrétním typem světelného zdroje v podmínkách provozu, tj skutečnou spotřebu 
elektrické energie. Údaje se mírně odlišují od údajů výrobců světelných zdrojů a 
předřadných přístrojů, které jsou stanoveny pro jmenovité hodnoty napájecího napětí 
a měřeny bez svítidla. V uzavřeném prostoru svítidla dochází k jiným teplotním 
poměrům a vlivům kolísání sítě.  
Za pozornost stojí i sledování hodnot cos ϕ, které, ač jsou použité hodnoty 
kompenzačních kondenzátorů předepsané výrobcem, nedosahují požadovaných 
hodnot 0,95 – 1,0. 
Podle výsledků terénního měření je podchyceno, že hodnoty cos ϕ se liší pro zdroje 
GE a Philips při osazení shodnou hodnotou kompenzačního kondenzátoru, byť by 
veškeré elektrické hodnoty měly odpovídat Evropské normě. 

Kompenzace 
Při měření hodnot cos ϕ byla podchycena svítidla dodaná z výroby na sklad, která 
byla osazena kondenzátory s hodnotami mimo doporučení výrobce.  
Zde je nutno zdůraznit, že je ve výrobě bezpodmínečně nutné dodržovat předepsané 
hodnoty součástek a ukazuje se nutnost vypracování, projednání a hlavně 
dodržování závazné výrobní dokumentace pro svítidla  a provádět důslednou 
kontrolu dodaných součástí i výrobků. 

Průzkumy VO 
Z výsledků průzkumů je možno odvodit podklady pro podmínky  např. nabídky 
přenesené správy a využít je v porovnání s dosaženými výsledky jako vhodný 
marketingový nástroj. 
Při interpretaci výsledků je však třeba brát v úvahu způsob vyhodnocení, výběr 
vzorků a další statisticky významné hodnoty a postupy. 



Manuál provozu a údržby VO obce – Jiří Tesař  23
 

Financování obnovy VO 
Obce mají zájem na tom, aby se nezvyšovalo jejich zadlužení. Z toho důvodu je ve 
většině případů nutné financovat obnovu ze zdrojů (úvěrů). 
Dlouhodobý charakter projektů vyžaduje pečlivou přípravu, proto je zapotřebí 
důkladně zvážit po technické, ekonomické i právní stránce. Individuální charakter 
provozování veřejného osvětlení v každé obci znamená, že provoz a údržba 
soustavy VO vlastními silami nemusí být nutně jediným vhodným řešením pro 
potřeby obcí. Dále je potřeba brát v úvahu, že nejnižší pořizovací náklady při 
rekonstrukci nebo obnově a výstavbě nemusí být do budoucna zrovna 
ekonomické.Viz porovnání vybraných svítidel: 

Porovnání svítidel MARS a ST 50 
 
Činitel využití světelného toku nabývá v případě použití svítidel Mars nižších hodnot 
než v případě svítidel ST 50. 
 
Protože účinnosti porovnávaných svítidel jsou zhruba stejné, vyplývá z tohoto 
porovnání, že prostorové rozložení světelného toku svítidel ST 50 je výhodnější.  
Budeme-li předpokládat v případě svítidel Mars hodnotu udržovacího činitele z = 0,7 
a v případě svítidel ST 50  hodnotu udržovacího činitele z = 0,8, můžeme v případě 
jasových požadavků (např. III. stupeň osvětlení) dokonce říci, že svítidlo Mars 
s výbojkou 70 W lze nahradit svítidlem ST 50 s výbojkou 50 W. V případě požadavku 
osvětlenosti (např. IV. stupeň osvětlení) není uvedená náhrada plnohodnotná (např. 
rozteči 40 m odpovídá osvětlenost Epk = 3,36 lx, zatímco svítidlem Mars s výbojkou 
70 W bychom dosáhli Epk = 4,1 lx). 
 
Přehled porovnání nákladů na obměnu svítidel obce Heřmanice (Liberecký kraj) . 
Soustava A představuje svítidlo ST 50. 
Soustava B představuje svítidlo MARS 
 

 
První graf PŘEHELD nám ukazuje porovnání investice , provozu a spotřebované 
energie mezi navrhnutými svítidly. 
 
Druhý graf INVESTICE nám ukazuje celkové investiční náklady bez demontáží 
jednotlivých typů svítidel. 
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Třetí graf ÚDRŽBA porovnává náklady na údržbu jednotlivých svítidel. Zde je patrno, 
že dražší pořizovací náklady jsou výhodnější. 
 
Čtvrtý graf PROVOZNÍ NÁKLADY porovnává celkové provozní náklady údržby 
odpisů a provozu.  
 

 
 
Přehled porovnání soustav A a B ve financích  

 
 
Závěr: 
Porovnáním pořizovacích nákladů jednotlivých soustav A a B, jasně vyplývá že nižší 
pořizovací náklady v budoucnosti jsou pro obec jednoznačně nevýhodné . 
Návratnost investice je 0,2 let. Pak jen již šetří .  
 
Před rozhodnutím rekonstrukce nebo obnovy venkovního osvětlení je tedy velice 
nutné zvážení, co je pro obec výhodnější . Jestli jít cestou nejnižších pořizovacích 
nákladů nebo jít do dražší investice s vyšší užitnou hodnotou .  
Základní porovnávací činitelé svítidel před jejich výběrem 
Ochrana před návrhy projektantů, kteří se přiklání jen k jednomu typu svítidla nebo 
výrobce. 

1. převod el.energie ve W na světelnou energii v lumenech na 1 m2 plochy . 
2. krytí svítidla jak optické tak el.části (doporučení je IP65 s krytím optické části – 

prachotěsná) minimální náklady na čištění svítidel . 
3. možnost opravy svítidla bez použití nářadí (bezúdržbová svítidla, možnost 

opravy v dílně ) 
4. možnost regulace svítidla 
5. pořizovací cena svítidla 
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Na základě těchto bodů je nutné vyžadovat od projektanta vždy porovnání 
provozních nákladů aspoň 2 navržených typů svítidel .  
Doporučení z praxe provozovatelů: 
Na základě stanovených parametrů osvětlenosti jednotlivých komunikací provést 
výběrové řízení na typ svítidla, které by mělo být instalováno v obci a mělo 
obsahovat: 
 

• Vymezení podmínek soutěže 
 

• Technické požadavky na svítidla  
- krytí svítidla IP 65 
- možnost uchycení na stožár a výložník průměrů 60 a 70 mm bez použití 
redukce 
- údržba bez použití nářadí 
- automatické odpojení od el.proudu v případě manipulace s elektroblokem. 
- možnost dovybavení svítidla zapojením pro redukci příkonu 
- fazetový reflektor svítidla 
- možnost osazení světelnými zdroji 50-70 W a 100-150 W 
- rozteč mezi výškou stožáru a roztečí stožáru 1:4,5 
- stupeň oslnění svítidla G1 
Technické parametry svítidla je nutné doložit  
 

• Stanovit minimální požadavky na osvětlenost komunikace ( Při výměně 
svítidel na stávající stožáry a výložníky). 
Příklad: 
- Stanovení třídy osvětlení komunikace dle EN ČSN 13201-2 (např.MEW 4 
– platí pro motorizovanou dopravu se střední a vysokou rychlostí ). 
- montážní výška svítidel 8 m 
- vzdálenost stožárů 40 m 
- přesah svítidla do komunikace 1,5 m 
- sklon výložníku 5 stupňů 
- šířka komunikace 10 m 
- požadovaný příkon světelného zdroje 100 W 
Technické parametry požadavků na osvětlenost komunikace doložit výpočtem  
dle zadaných požadovaných parametrů.  
 

• Stanovit minimální požadavky na osvětlenost komunikace ( Při výstavbě 
nové soustavy osvětlení nebo rekonstrukce včetně nového kabelového 
vedení VO). 
- Stanovení třídy osvětlení komunikace dle EN ČSN 13201-2 (např.MEW 4 
– platí pro motorizovanou dopravu se střední a vysokou rychlostí ). 
- minimální a maximální montážní výška svítidel 6 až 8 m 
- minimální a maximální vzdálenost stožárů 40 až 60 m 
- minimální a maximální přesah svítidla do komunikace 0 až 1,5 m 
- vzdálenost stožáru od hrany komunikace 0,5 m 
- sklon výložníku 0 až 10 stupňů 
- šířka komunikace 10 m 
- požadovaný příkon světelného zdroje 100 W 
Technické parametry požadavků na osvětlenost komunikace doložit výpočtem  
dle zadaných požadovaných parametrů.  
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Na základě předložených dokumentů je jednoduché vybrat správné svítidlo 
porovnáním jednotlivých parametrů a stanovení celkového rozsahu rekonstrukce 
nebo výstavby nové trasy VO. 
U rekonstrukce VO (výměny svítidel na stávající stožáry) 
Kriterium hodnocení by mělo být: 

1. splnění požadavků osvětlení dané komunikace svítidlem, které má nejnižší 
příkon ve W. 

2. bez údržbový provoz. 
3. cena svítidla 

U nové výstavby VO) 
Kriterium hodnocení by mělo být: 

1. výška a vzdálenost stožárů při splnění požadavků osvětlení dané komunikace 
svítidlem, které má nejnižší příkon ve W. 

2. bez údržbový provoz. 
3. cena kompletního světelného místa tj.: stožár, výložník, stožárová rozvodnice 

svítidlo, výbojka.  
 
Příklad výpočtu osvětlení na programu Dialux výměna svítidel na stávající 
stožáry. 
Plánovací zadané údaje: 
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Výsledky vypočtené dle zadání  
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7. Cesty ke snížení nákladů na spotřebu elektřiny 

Snížení ztrát v rozvodech zapínacích míst, dále jen (ZM) 
Pro energetické úspory je podstatné celé svítidlo. Jeho výměnou za svítidla s vyšší 
účinností. Z toho plyne: i  s nižším příkonem a delšími intervaly údržby docílíme  
úsporu energie a nákladů na údržbu za cenu větších počátečních nákladů. Je přitom 
racionální současná výměna všech svítidel ZM (i bez výměny kabelů), v místech 
vhodných i  nasazení regulátoru  a později skupinovou výměnu všech světelných 
zdrojů. 
Účelnost používání regulátorů musí vycházet z minimálně 2 týdenní registrace napětí 
na vývodu z rozvodny (a také z měření úbytku napětí na konci kabelové větve, která 
je nejdelší nebo má nejvíce svítidel). 
Jako celek má mít ZM stejný proudový odběr ve všech fázích. Toho se nejlépe docílí, 
když má každý kabelový vývod symetrické zatížení fází, což vylučuje ztráty el. 
energie vzniklé průchodem proudu nulovým vodičem . 
Při namátkových kontrolách v terénu bylo zjištěno, že kompenzační kondenzátory 
bývají u starých instalací odpojeny nebo mají sníženou kapacitu (po několikerém 
nedestruktivním probití přepětím). Jejich stav není při revizích běžně kontrolován. 
Byla proto navržena metodika měření kompenzace kondenzátorů za pojistkou na 
stožárové výzbroji, bez nutnosti revize svítidla na stožáru. Pokud není svítidlo 
kompenzováno, původně činný odběr přechází na vyšší zdánlivý, který je načítán 
elektroměrem. Vyčíslení těchto ztrát je obtížné, protože nejsou změřeny relevantní 
hodnoty. 
Nabízí se možnost změřit účiník na kabelovém vývodu při provozu stabilně hořících 
výbojek a provizorně ho kompenzovat připojením kondenzátorů u vývodu.  
V případě značného snížení účiníku celého ZM se můžeme obávat finančních sankcí 
od rozvodného závodu za nedodržení odběrových podmínek! Snížený účiník je 
rovněž na závadu při nasazování regulátorů VO, protože zhoršuje jejich účinnost a 
zkracuje životnost regulačních prvků. 
V některých případech (zvl. na koncích kabelových tras) se kabely rozvětvují na dva 
až tři konce. Rozvětvení se obvykle provede rozšířenou svorkovnicí ve stožárové 
výzbroji. Při havarijním odstraňování poruch se někdy mohou omylem propojit kabely 
z různých kabelových vývodů nebo dokonce z různých ZM (napájení vypnutého 
kabelu z jiné strany) – to je však situace ohrožující bezpečnost, která musí být rychle 
vyřešena a nemá mít vliv na ztráty v rozvodech VO.  

Návrh metodiky postupu ke snížení ztrát 

1. Zapínací místa 
Při velkém počtu ZM provést výběr ZM– měly by to být ty, které mají největší 
spotřebu a kde také mohou být největší ztráty. Navrhujeme separovat z faktur od 
všech ZM údaje o stavech elektroměrů a spotřebě po měsících za poslední tři roky. 
Pokud máte archivovány Vaše odečty, zkonfrontovat je s dodavatelskými. Prověřit 
ZM kde se ve sledovaném období prováděly technické úpravy nebo rozsáhlejší 
rekonstrukce. 
Na základě zpracování screeningu vybrat ZM pro podrobnější prověřování 
v jednotlivých oblastech údržby dle jejich kapacitních možností. Provést proškolení 
pracovníků údržby s cílem dodržet jednotný postup. 
 
2. Denní odečty elektroměrů v ZM 
U vybraných ZM provádět po dobu dvou týdnů v době mimo svícení odečty stavů. 
Vyčíslit spotřebu po nocích s uvedením délky svícení (vč. případných výpadků) a 
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průměrný proudový odběr celého ZM. Porovnat s výsledky ad  1  Připravit formuláře 
a program v Excelu. 
 
3. Dokumentace 
K vybraným ZM shromáždit projekční dokumentaci, revizní zprávy a hlášení o 
servisních zásazích. Porovnat pochůzkou se skutečným stavem a aktualizovat 
bilanční tabulky (osazení rozvaděče, kabelové vývody, kabely, svítidla). 
 
4. Jednorázové měření proudů během svícení 
Ve vybraných ZM provést v době nočního odběrového minima (zapsat datum a čas) 
za plného svitu VO měření napětí tří fází a klešťovým ampérmetrem pečlivě změřit 
čtyři proudy (počínaje nulákem) u každého kabelového vývodu. Toto měření provést 
opakovaně jinou noc. Výsledky zapsat do tabulek v Excelu a vypočíst bilance. 
Porovnat s údaji , s dokumentací  a vyhodnotit možné zdroje ztrát (značné přepětí, 
nerovnoměrné zatížení fází u některých vývodů nebo celého ZM). Zúžit výběr ZM pro 
podrobnější sledování. 

5. Revize kabelů a kompenzačních kondenzátorů 
Rozhodnout o provedení komplexní revize ZM včetně kontroly svorkovnic a 
kondenzátorů ve svítidlech, měření úbytků napětí na koncích kabelů, příp. přepojení 
svítidel na jiné fázové vodiče. Vypracovat a schválit metodiku s využitím měření a 
návrhu metodiky v minulém roce. Zajistit přístrojové vybavení. 

6. Registrační měření napětí a proudů 
Na vybraných a případně revidovaných ZM provádět postupně registrační měření 
přístrojem SIMON-342 nebo obdobným : po dobu 7 resp. 14 nocí zaznamenávat 
automaticky v intervalech 30 resp. 60 s průměrné hodnoty 3 napětí, 4 proudů a 3 
účiníku celého odběru ZM. Vyhodnotit možné úspory el. energie po instalaci 
regulátoru a odhadnout jeho návratnost nebo rozhodnout o jiných opatřeních 
vedoucích k úsporám. 

Nákup elektrické energie 
Cenová politika ČEZ, jako dominantního výrobce elektrické energie v České 
republice, výrazně ovlivňuje chování celého českého elektroenergetického trhu. 
S otevřením trhu s elektrickou energií nedošlo k výrazným změnám v cenách 
elektřiny, i když je patrný mírný růst cen pro maloodběratele. Pro velkoodběratele se 
situace vyvíjí neurčitým způsobem, protože otevření trhu proběhlo v době, kdy na 
nově se tvořící podmínky liberalizovaného trhu nebyl nikdo z oprávněných zákazníků 
ani dodavatelů zcela připraven. Lze tedy říci, že se dají jen těžko odhadnout budoucí 
trendy trhu (vzhledem k cenovým relacím) a to i proto, že v příštím období bude 
zcela jistě pokračovat privatizace celé české elektroenergetiky. Z výše uvedených 
faktů se však dá vyvodit následující : 
Cena pro velkoodběratele bude určována trhem (resp. vývojem situace na trhu 
s elektřinou) a proto by mohla v příštích 2-3 letech mírně klesnout (oprávnění 
zákazníci se spotřebou nad 9 GWh/rok – cca 45 % trhu). 
Cena pro maloodběratele by mohla ve stejném období stagnovat, spíše se však 
mírně zvýší (domácnosti, podnikatelé – cca 55 % trhu). 
V současné době lze tedy z výše uvedených faktů předpokládat (zatím nejsou pevně 
stanoveny ceny za distribuci na hladině NN – tzv. „poštovní známka“), že ceny 
elektrické energie pro odběratele, kteří jsou připojeni na hladině NN, by v příštím 
období neměly klesnout, ale může naopak dojít ke zdražení ceny elektrické energie 
vzhledem k budoucím nastaveným cenám za služby.  
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Sítě veřejného osvětlení by z těchto důvodů měly zůstat i v budoucnu v majetku státu 
(tedy měst a obcí), kterém hrají v tomto směru důležitou úlohu „regulátora“ stavu 
veřejného osvětlení. Další možnosti využití rozvodných sítí veřejného osvětlení  je 
možno vidět v připojení přídavných spotřebičů, které by mohly být využity pro 
regulaci spotřeby elektrické energie v elektrizační soustavě v dané lokalitě (převážně 
v nočních hodinách). 
Tyto důvody vedou tedy k závěru, i přes relativně velkou finanční náročnost na 
údržbu a renovaci sítí veřejného osvětlení, že sítě veřejného osvětlení jsou a budou 
využívány hlavně pro provoz a jsou neoddělitelnou součástí celého systému i 
vzhledem možnostem jejich dalšího využití.    
 

Pro správný provoz, údržbu a další rozvoj je vhodné vypracovat  
dokument (směrnici) jakým způsobem se oblast venkovního osvětlení 
bude rozvíjet a provozovat .  
Základním měřítkem a kriteriem je dokonalá evidence jednotlivých částí a součástí 
soustavy VO včetně základních dokumentů, které lze charakterizovat v těchto 
dokumentech.: 
 

1. Pasport a generel - patří mezi dva základní dokumenty pro oblast VO.Do 
samosprávní působnosti obcí náleží i správa a údržba VO. Dle zákona č. 
172/91 Sb. České národní rady ze dne 24.dubna l991 o přechodu některých 
věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (změna: 485/91 Sb., 10/93 
Sb.), patří VO do vlastnictví obce     a vztahují se na něj všechna zákonná 
opatření zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zrušil původní 
zákon č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a nabyl účinnost 
dnem voleb do zastupitelstev krajů, 12. listopadem 2000. 

 
2. Mapová evidence - je soubor map určité obce, či města v digitální formě. Do 

těchto map se zakreslí trasy kabelů veřejného osvětlení, světlá místa, 
zapínací a napájecí body včetně nezbytného technického popisu. Pro údržbu 
VO jsou zakresleny i počty a typy kabelů. V návaznosti na mapovou evidenci 
jsou vytvořeny počítačové programy pro možnost nejen tabulkového 
zpracování dat evidenčních, ale i možnost kontroly  plánování údržby, revizí, 
sledování spotřeby elektrické energie. 
Je jen na výběru správce, zda ve výsledku bude mít evidenci dle zapínacích 
míst, dle ulic, zatřídění komunikací, městských obvodů, či celkový přehled, je 
to otázka výběru filtrovaných položek. 

 Základními vstupními daty jsou: 
• údaje k světelnému bodu (typ stožáru, výložníku, svítidla, zdroje, počet, místo 

napojení) 
• údaje k vedení VO (typ, délka) 
• údaje k zapínacímu místu 

Doplňujícími údaji jsou: 
• datum pořízení 
• datum výměny či opravy 
• datum revize 
• typ vyměněného prvku 

 
Nezbytnou součástí evidence je i soubor informací o řízení VO, způsobu spínání. 
Z těchto základních údajů lze sestavit libovolnou tabulku a informaci, např.: 
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• celkový počet světelných míst a svítidel na komunikaci (případně 
příslušejících k zapínacímu bodu) 

• celkový instalovaný přípoj na komunikaci (zapínacímu bodu) 
• instalovaný přípoj na 1 km osvětlované komunikace 
• rozteč světelných míst, průměrná rozteč světelných míst 
• souhrn zařízení VO na komunikacích, v obvodech, v celé obci či městě 
• veškeré sumární tabulky 
• sestavení plánu revizí 
• plánu výměny zdrojů 
• plánu oprav 
• přehledu instalovaného příkonu 

 
Generel veřejného osvětlení města, obce vychází vždy z údajů pasportu veřejného 
osvětlení, pasportu místních komunikací a silničních průtahů, územního plánu, 
materiálů památkové péče, generelu rozvoje dopravy, požadavků Dopravního 
inspektorátu z hlediska bezpečnosti provozu. Hlavní součástí generelu VO je 
světelně technická část. Generel VO zatřídí stávající i nově plánované komunikace 
do příslušného stupně osvětlení a tím určuje požadavky na osvětlení dané 
komunikace dle normovaných hodnot. Zatřídí také pěší zóny do jednotlivých skupin a 
vymezí požadavky na jejich osvětlení. Stanoví požadavky na osvětlení cyklistických 
stezek dle jejich polohy, osvětlení prostranství a parkovišť. Tato světelně technická 
část je podkladem pro správce VO při zadávání požadavků na jednotlivé projekty VO 
ve městě. 
Generel VO určuje hlavní charakteristiky nově plánovaných nebo obnovovaných 
soustav VO, je stěžejním podkladem při zadávání konkrétních úkolů projekčním a 
stavebním organizacím. Je teoretickým podkladem. V návaznosti na něj je vhodné ve 
městě zmapovat stav VO a vytvořit dlouhodobý plán rekonstrukcí VO. 
Generel VO je hlavním souborem pravidel, požadavků, zákonů a norem, jimiž se řídí 
provozování, plánování i výstavba veřejného osvětlení. 
 

3. Energetický audit soustavy VO 
 
Úvod 
Energetickým auditem se rozumí kvalifikovaný soubor úkonů zaměřený na 
zhodnocení stavu energetických zařízení vedoucí k návrhu takových úprav, které 
povedou k dosažení úspor. Cílem energetického auditu je navrhnout a ekonomicky 
vyhodnotit nejvýhodnější variantu k zajištění optimální spotřeby energie. 
Ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií vyplývá, že organizační složky 
státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace jsou povinny si nechat vypracovat 
energetický audit na jimi provozovaná energetická hospodářství. Platí to pro objekty, 
které mají větší spotřebu energie (tepelné a elektrické) než l500 GJ/rok. Mezi 
spotřebiče elektrické energie patří i osvětlovací soustavy vnitřního a veřejného 
osvětlení.  
Do základních požadavků pro provádění energetického auditu patří: 

• zhodnocení stávajícího stavu 
• návrhy racionalizačních opatření 
• odhad nákladů a úspor zavedením racionalizačních opatření 

Zhodnocení stávajícího stavu 
Doporučuje se následující postup: 
vyplnění dotazníku, který obsahuje: 
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• základní statistické údaje, tzn. identifikace místa, vlastník, rok výstavby, 
technický popis 

• specifikace svítidel a světelných zdrojů, jejich stáří, rozmístění svítidel 
• přehled spotřeby elektrické energie pokud možno pro každý rozvaděč 
• přehledy vynaložených nákladů na údržbu (výměna světelných zdrojů, čistění 

svítidel, náhradní díly) 
• schéma zapojení (zapínací místa), situační výkresy 
• revizní zprávy 

vizuální prohlídka obsahuje: 
• kontrola stavu rozvaděčů 
• kontrola stavu svítidel 
• kontrola geometrie osvětlovací soustavy 
• zjištění druhů rozvaděčů 
• kontrolní měření osvětlení ve vybraných místech 
• kontrolní měření napětí v rozvaděčích ve všech fázích a jeho kolísání během 

dne, popřípadě týdne 
• kontrolní měření napětí na koncích dlouhých vedení 
• kontrolní měření proudu v rozvaděčích ve všech fázích zpracování 

dokumentace 
• vyhodnocení stavu osvětlovací soustavy, rozvaděčů atd. 
• provedení kontrolních výpočtů osvětlení (osvětlenosti, výpočtů jasů, 

rovnoměrnosti a činitele zvýšení prahu rozlišitelnosti – srovnání s normami) 
• vyhodnocení proudové nesymetrie, výpočty ztrát ve vedeních 

Návrhy racionalizačních opatření 
Mezi racionalizační opatření patří 

• optimalizace osvětlovací soustavy (výměna svítidel, zdrojů, stožárů a 
elektroinstalace) 

• symetrizace proudů v jednotlivých fázích ve všech rozvaděčích 
• návrh regulace osvětlení spínáním (předřadníky s odbočkou), stmívání v době 

výrazně sníženého provozu na komunikacích a regulací napětí za normálního 
provozu na komunikacích za účelem zajištění jmenovitých parametrů 
osvětlení (jasů a osvětleností) 

• optimalizace systému řízení a monitorování (dálkové spínání, dálkové řízení 
např. stmívání, monitorování provozních a poruchových stavů od rozvaděčů 
až po svítidla) 

Odhad nákladů a úspor zavedením racionalizačních opatření 
Do odhadu nákladů a úspor patří 

• ekonomické vyhodnocení rekonstrukce osvětlovací soustavy 
• ekonomické vyhodnocení návrhu regulace osvětlení a systému řízení a 

monitorování 
• vyhodnocení úspor a návratnosti investic 
• zhodnocení a srovnání stavu před a po zavedení racionalizačních opatření na 

základě zpracování statistik, které budou srovnávat počty světelných míst, 
zdrojovou strukturu podle použitých typů a podle jejich výkonů, příkony na 
jeden kilometr komunikace, příkony na jeden rozvaděč, příkony a náklady       
na jedno svítidlo. 

 
Návrhy racionalizačních opatření a jejich vyhodnocení by se měly provést minimálně 
ve dvou variantách. Vyhodnocení úspor elektrické energie provést v kWh, korunách 
a procentech. Vyhodnocení úspor v provozu a údržbě provést v korunách a 
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procentech. Závěrečná část by měla obsahovat výběr optimální varianty a celkové 
hodnocení auditu. 

1. NÁVRH –SMĚRNICE (DOKUMENTU) PROVOZU VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ 
Pro účely této směrnice a pro sjednocení terminologie v souladu s evropskými 
normami platí: 
Veřejné osvětlení (VO) je venkovní osvětlení veřejných prostorů měst a obcí 
zahrnující 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).  
Osvětlení pozemních komunikací (OPK) (používán termín „veřejné osvětlení“) 
slouží k osvětlení veřejných místních komunikací a silnic a dálnic, tedy komunikací 
určených pro motorovou dopravu, pro pěší i cyklisty apod. Do této kategorie tedy 
patří i osvětlení shromažďovacích ploch (např. náměstí), tržišť, pěších zón, stezek 
pro pěší a cyklisty, včetně tunelů, podjezdů, podchodů, mostů, lávek, křižovatek 
(úrovňových i mimoúrovňových), kruhových objezdů, přechodů pro chodce, zastávek 
městské hromadné dopravy, odstavných ploch (parkovišť), atd. 
Architekturní osvětlení (AO) (používán termín „slavnostní osvětlení“) bývá obvykle 
trvale instalováno a celoročně provozováno a označuje se pak pojmem stálé 
architekturní osvětlení. Slouží ke zdůraznění významných památek (historických i 
moderních architektonických prvků a staveb /pomníků, fasád, věží a věžních hodin, 
kašen, fontán apod./ a významných přírodních jednotlivostí /stromů, křovin, skalisek, 
jezírek apod./). Pokud slouží k přechodnému zvýraznění objektů, pak se jedná o 
příležitostní architekturní osvětlení.  

Architekturní osvětlení vedle zkrášlení prostředí zlepšuje orientaci osob a je 
cestou ke zvýšení prestiže města. Dokáže cíleně upozornit na detaily, které 
mohou ve dne zůstat nepovšimnuty, dokáže navodit příjemnou atmosféru.  

Dekorativní osvětlení (DO) obvykle slouží k vyzdobení ulic, náměstí, určitých lokalit 
nebo celých měst u příležitosti významné slavnostní příležitosti (slavnostní světelná 
výzdoba - o vánocích, velikonocích a jiných významných svátcích, slavnostech a 
výročích).  
Architekturní i dekorativní osvětlení může být časově neproměnné nebo proměnné - 
dynamické, s účinkem zvýšeným pomocí programově řízené změny jasu, barvy 
světla apod. 
Tato směrnice pro veřejné osvětlení stanoví základní podmínky pro jeho správu, 
provoz, rekonstrukci, obnovu a výstavbu a vztahuje se na soubor zařízení veřejného 
osvětlení zahrnující osvětlení pozemních komunikací, architekturní osvětlení 
a dekorativní osvětlení.  
Je závazným předpisem pro projektanty, investory a zhotovitele jak navrhovat, 
projektovat a realizovat stavby VO nebo jak postupovat při rekonstrukcích stávajícího 
zařízení VO.  

Cíl směrnice: 
− u nového zařízení definovat postup výstavby, technologie prací a použitý 

materiál s cílem zajistit kompatibilitu se stávajícím zařízením a dosáhnout 
standardní kvalitu zařízení a minimalizovat nebo odstranit problémy s jeho 
připojením ke stávajícímu VO;  

− u zásahů do stávajícího zařízení VO zajistit jednotný postup při provádění 
prací a při opětném uvedení VO do provozu;  
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− zabezpečit jednotný postup a podmínky zásahů do VO s ohledem na 
probíhající obnovu VO v obci (realizace „Koncepce obnovy veřejného 
osvětlení ); variantně i v dalších lokalitách 

− zajistit používání prověřených prvků, materiálů a postupů a na základě 
odborných znalostí a zkušeností správce VO (dále jen správce) stanovit 
jednoznačné požadavky na technologické a pracovní postupy  a provedení 
staveb VO tak, aby celkové náklady, dlouhodobě vynakládané na VO, byly 
minimalizovány.  

Směrnice je zpracována na základě podkladů pracovní skupiny SRVO a výsledků 
řízení interních i externích odborníků z oblasti projekce VO, výstavby VO, údržby VO, 
správy VO, revizí el. zařízení, BOZP, normalizace a legislativy, životního prostředí a 
další. 
 
Základní předpisy pro projektování a výstavbu 

1. Veškerá činnost probíhající v rámci stavebního řízení musí být v souladu s 
obecně platnými právními předpisy, technickými předpisy, vyhláškami, 
normativními dokumenty, včetně veškerých pozdějších změn a doplňků. 

2. Oprávnění k projektování elektrických zařízení a staveb je dáno odbornou 
způsobilostí podle vyhlášky ČÚBP a ČÚB č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice, a zákonem č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších změn a doplňků.  

Základní předpisy pro provoz VO 
1. Veškerá činnost týkající se provozu, oprav a údržby musí být v souladu 

s obecně platnými právními předpisy, technickými předpisy, technickými 
normami a provozními předpisy . 

2. Stávající elektrická zařízení VO provedená podle předpisů a norem platných 
v době uvedení do provozu se posuzují podle těchto předpisů a norem, pokud 
nemají závady, které by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a 
neohrožují bezpečnost věcí. 

3. Na nově budovaných elektrických zařízení VO se provádějí výchozí revize 
podle ČSN 33 2000-6-61 a ČSN 33 1500. 

4. Na stávajících elektrických zařízení VO se provádí pravidelné revize podle 
řádu preventivní údržby v souladu s ČSN 33 1500. Revizní zpráva musí 
obsahovat zejména výsledky z měření proudového zatížení jednotlivých fází 
ZM. 

5. Práce na elektrických zařízení VO se provádí v souladu s ČSN 34 3100, ČSN 
EN 50110-1, případně podle místních pracovních bezpečnostních předpisů a 
osobami s odpovídající kvalifikací podle Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978. 

Pozn.: v ČSN EN 50110-1, čl. 3.2.2 je nově definován pojem osoba odpovědná 
za elektrické zařízení., jako osoba pověřená přímou zodpovědností za elektrické 
zařízení. 
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8. ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
VO je tvořeno souborem jednotlivých technických zařízení vzájemně ovlivňujících 
a  podmiňujících svůj provoz. 

Základní členění zařízení veřejného osvětlení: 
− elektrické přípojky, 
− zapínací místa, 
− rozvod veřejného  osvětlení, 
− světelná místa, 
− ovládání, 
− další zařízení připojovaná na rozvod veřejného  osvětlení, 
− speciální provedení veřejného osvětlení. 

Elektrické přípojky VO  
1. Elektrické přípojky z koncové přípojkové skříně nebo trafostanice v majetku 

provozovatele distribuční soustavy k zapínacímu místu (dále jen ZM) VO jsou 
v majetku majitele VO (např. MHMP) a jsou předány správci VO.  

2. Nové přípojky jsou zpravidla připojovány na sítě TN-C provozovatele 
distribuční soustavy o jmenovitém napětí 230/400 V v provedení třífázovém 4 
vodičovém. Soustavu TNC-S (5-ti vodičovou) lze použít po schválení správcem 
a  projednání s provozovatelem distribuční soustavy.  

3. Přípojky jsou prováděny paprskovým vývodem z nejbližší transformační 
stanice nebo vývodem z nejbližší přípojkové rozpojovací skříně podle určení 
provozovatele distribuční soustavy. 

4. Elektrické přípojky VO jsou obvykle ukončeny v ZM veřejného  osvětlení. 
5. Provedení elektrické přípojky VO musí splňovat podmínky platných ČSN, 

zejména ČSN 33 3320 a řady ČSN 33 2000. 
6. Dimenzování, jištění elektrické přípojky VO a její provedení (z místa ukončení 

elektrické přípojky k hlavnímu jističi rozváděče) musí splňovat podmínky ČSN 
33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523. 

7. Elektrická přípojka  musí být jištěna v místě odbočení z distribučního rozvodu 
nn, v přípojkové skříni ZM a  před elektroměrem v zapínacím místě. 
Doporučené hodnoty, charakter a selektivita jištění - viz připojená tabulka: 

 
Jištění v místě 

odbočení 
z distribučního 

rozvodu NN 

Jištění 
v přípojkové 

skříni ZM 
 

Selektivita jištění 
v přípojkové 

skříni ZM 
 

Jištění před 
elektroměrem 

v ZM 
 

Selektivita jističe 
před elektroměrem 

v ZM 
 

125 A gG 80 A gG Plná selektivita 40 A/C Plná selektivita 
224 A gG 160 A gG Plná selektivita 50 A/C Selektivita do 3,2 kA 
224 A gG 160 A gG Plná selektivita 63 A/C Selektivita do 3,2 kA 

Konečné provedení jištění musí řešit projektová dokumentace. Zpravidla vyhoví 
předelektroměrový jistič 50A/C. 

8. Hodnota povoleného úbytku napětí v síti ve VO na konci jednotlivých větví je 
do 5% hodnoty jm. napětí sítě.. 

9. Elektrická přípojka v soustavě TN-C  musí být provedena měděnými kabely s 
min. průřezem 4 x 10 mm2 
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10. Správce VO převezme jen takovou přípojku, která bude splňovat všechny 
náležitosti k okamžitému uvedení do provozu v okamžiku předání VO do 
správy: 
a) projednání s dodavatelem elektrické energie (rezervace příkonu) 
b) výchozí revizi,  
c) opravenou dokumentaci skutečného provedení,  
d) geodetické zaměření,  
e) smlouvu  za věcné břemeno vč.úhrady.  

11. Pro připojení sítě VO z rozvodu provozovatele distribuční soustavy, nebo pro 
výstavbu nových stožárů, a to pouze v případech schválených správcem a po 
povolení provozovatele distribuční soustavy, lze použít připojení pomocí spojek 
(„T spojkou“) podle pracovního postupu výrobce.  

Zapínací místo veřejného  osvětlení 
ZM je určeno k napájení, jištění a zapínání veřejného osvětlení v určité oblasti. 
Může obsahovat modul regulace napájecího napětí do nap. větví k světelnému 
místu.  

Vybavení zapínacího místa veřejného  osvětlení 
1. V případě, že přípojka ZM je provedena paprskem z TS, použije se třídveřová 

skříň ZM ve členění napájecí část ZM (SR), rozvaděč elektroměrový (RE), 
vývodová část. 

2. V případě, že přípojka je z nejbližší přípojkové skříně provozovatele distribuční 
soustavy je možno po dohodě se správcem použít skříň ZM dvoudveřovou ( 
RE, vývodová část). 

3. RE část ZM obsahuje hlavní jistič s jmenovitou hodnotou povolenou 
dodavatelem elektřiny. Za hlavním jističem je zpravidla osazeno zařízení pro 
měření odběru elektřiny. 

4. Vývodová část ZM je za měřením připojena přes pomocnou svorkovnici na 
společný stykač, ovládaný RSH hodinami, v odůvodněných případech 
povolených správcem jiným ovládacím prvkem. Dále jsou jističe jednotlivých 
vývodů (jištění každého vývodu samostatným jednofázovým jističem) a 
výstupní svorky. Vývody pro ostatní připojené zařízení, jištěné samostatně, 
mohou být odbočeny před společným stykačem.  

5. Hodnotu jmenovitého proudu hlavního trojpólového jističe ZM charakteristiky 
„C“ stanoví správce na základě předchozího projednání s distributorem el. 
energie. Doporučuje se ve výši dvojnásobku proudu, odpovídajícímu  
instalovanému příkonu připojené osvětlovací soustavy. 

6. Pokud to místní podmínky dovolují, některá ZM nemusí být vybavena 
ovládáním. Jsou ovládána z řídících ZM a jsou nazývána řízená ZM. 

Provedení zapínacího místa veřejného  osvětlení 
1. Skříně ZM v provedení plechové nebo plastové musí být opatřeny jednotným 

uzavíracím systémem správce, stupeň krytí skříně ZM je min. IP 43. 
2. Plechové skříně ZM musí být opatřeny protikorozním nátěrem. 
3. Plastové skříně je možné použít pouze v lokalitách, kde nelze předpokládat 

zvýšené riziko vandalizmu (místa se zvýšeným rizikem vandalizmu např. 
podchody, odlehlá místa v souvislé zástavbě apod.) 

4. Plastové a plechové podstavce a pilíře se osazují podle dokumentace výrobce.  



Manuál provozu a údržby VO obce – Jiří Tesař  37
 

5. ZM se dodávají s kompletní elektrickou výzbrojí a musí být vybavena 
schématem zapojení. Technickou specifikaci vybavení a materiál ZM 
rozváděče pro jejich osazení v jednotlivých lokalitách stanoví správce ve svém 
vyjádření v rámci projednávání dokumentace stavby VO.  

6. U přívodních a odcházejících kabelů je nutné dodržet tento sled fází: 
 

Pozn.: podle ČSN 33 0166 ed. 2 je zavedeno označení krajního vodiče kabelu šedou 
barvou. Do 1.4.2006 může být používáno staré i nové značení. 

7. Při vybavení rozváděče ZM zásuvkou pro připojení elektrického ručního nářadí 
pro případ údržbových prací, musí být tato zásuvka vybavena zvýšenou 
ochranou samočinného odpojení od zdroje proudovým chráničem se 
jmenovitých vybavovacím proudem 30 mA (dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 
471.2.3). 

Doplňky zapínacího místa veřejného osvětlení, zatížení větví. 
1. Regulace napájecího napětí – napájecí napětí soustavy VO může být časově 

proměně regulováno způsobem a podle harmonogramu, který stanoví správce.  
2. Je-li regulováno zařízení připojené na rozvaděč nebo jeho jednotlivé větve, je 

možno regulátor umístit do ZM nebo ho umístit v samostatném přístavku k ZM. 
3. ZM musí být rovnoměrně zatíženo. Zatížení jednotlivých větví nesmí 

přesáhnout poměr 2 : 1. Rovnoměrnosti zatížení jednotlivých větví se dosahuje 
rozfázováním jednotlivých světelných míst a rovnoměrným zapojením 
jednotlivých osvětlovacích větví do rozváděče.  

4. Rozfázování musí být zřejmé již z projektové dokumentace stavby (výkres - 
schéma zapojení). 

Umístění ZM 
1. Umístění všech ZM VO musí splňovat podmínku trvalé přístupnosti s 

dostatečným prostorem pro obsluhu (min. 80 cm před kryty, dveřmi, víky) a 
může být v samostatné místnosti, ve zdi objektu nebo ve volném terénu.  

2. Přednostní umístění je ve volném terénu, umístění v samostatné místnosti 
nebo zdi objektu může být  jen na základě dokumentace stavby odsouhlasené 
majitelem nemovitosti a správcem VO a doložené smlouvou o věcném 
břemenu dotčeného objektu, pokud není vlastník totožný s vlastníkem 
soustavy VO.  

3. Spodní okraj skříně musí být vždy min. 600 mm nad terénem (podlahou). V 
terénu musí být , zejména je-li ZM umístěno mimo zpevněnou plochu, 
zhotoven k ZM přístupový chodníček a manipulační plocha před dveřmi 
rozváděče o minimální šířce 80 cm a délce přesahující šířku rozváděče o 20 
cm na každé straně. Betonový základ rozváděče je pod úrovní terénu s volným 
prostorem pod přední částí rozváděče pro uložení a zához kabelů. 

4. Při použití podstavce pod skříň ZM je třeba se řídit dokumentací výrobce. 
5. V nadzemní části základu prováděné do bednění jsou založeny plastové trouby 

v počtu, který je roven počtu vývodů ZM+1 (pro přívod). Půdorysná velikost 
nadzemní části základu nesmí přesahovat půdorysné rozměry ZM. Základová 

Fáze Barva 
1. fáze L1 černá 
2. fáze L2 hnědá 
3. fáze L3 černá (šedá – viz pozn.) 
4. PEN zelenožlutá 



Manuál provozu a údržby VO obce – Jiří Tesař  38
 

spára základu rozváděče musí být umístěna v nezámrzné hloubce a je-li v 
násypu, musí být násyp dostatečně zhutněn.  

6. Zděné základy ZM je nutno vysypat pískem z důvodů zamezení kondenzace 
vzdušné vlhkosti.  

Značení ZM 
1. Každé ZM musí být označeno sériovým  číslem, dle zvyklostí správce čitelným 

bez nutnosti jeho otevření a dalším značením podle příslušných 
bezpečnostních norem. 

2. Jednotlivé kabelové vývody musí být značeny u jistícího prvku hlavním 
směrem napájení (název ulice). 

3. U koncovky vývodového kabelu štítkem označujícím označení větve, materiálu 
a průřezu vodičů a vyznačení místa druhého konce kabelu. 

4. Na dveřích ZM musí být označení výstražnou značkou (bleskem) a tabulkou 
zákazu „ Nehas vodou ani pěnovými přístroji“. 

9. Kabelový rozvod veřejného osvětlení  

Podzemní kabelová vedení  
1. Všechna rozvodná kabelová vedení VO musí být provedena v souladu s ČSN 

33 2000-5-52. 
2. Všechna kabelová vedení se standardně provádějí měděnými kabely o min 

průřezu 4 x 10 mm2.  
Pozn.: Pokud je nutno přejít na soustavu TN-S  je třeba zajistit zvýšenou ochranu 
použitím proudového chrániče.  

3. Kladení kabelů předchází vytýčení kabelové trasy, světelných míst a ZM a 
vytýčení ostatních existujících inženýrských sítí, v odůvodněných případech i 
zaměření hranic pozemků.  

4. Kabely pro veřejné osvětlení se kladou v souladu s normou prostorového 
uspořádání inženýrských sítí (ČSN 73 6005, viz Příloha 3, obr. 2 – Schéma 
vyhrazených pásem podzemních vedení) 
a) v linii stožárů veřejného osvětlení,  
b) ve společné trase s ostatními silovými kabely nn, 
c) u převěsů a osvětlovacích výložníků na zdi nejblíže k regulační čáře. 

5. Kladení kabelů musí být prováděno dle ČSN 33 2000-5-52 a projektové 
dokumentace  stavby za podmínek stanovených ve stavebním povolení a s 
ohledem na majetkové vztahy dotčených pozemků. Při návrhu hloubky uložení 
je třeba brát v úvahu konstrukční tloušťku komunikací. Hloubky uložení kabelů 
jsou pro všechny varianty zátěže na komunikaci či nadloží kabelů popsány 
v ČSN 22 2000-5-52, viz Příloha 3, obr. 2 Kladení kabelů do země. 

6. Uložení kabelu v zemi podle ČSN 33 2000-5-52 521.N11.14 do 110 kV: Do 
výkopu se kabely VO kladou na vrstvu jemnozrnného písku nejméně 8 cm. Po 
položení se kabely kladou pískovou vrstvou stejné tloušťky. Tato tloušťka se 
měří od obvodu (povrchu) kabelu. Kabely se musí pokrýt cihlami, tvárnicemi, 
dlaždicemi, příklopy podle Příloha 3, obr. 2. Toto krytí musí překrývat kabel, 
případně více vedle sebe položených kabelů, nejméně 4 cm na obě strany. 
Výkop se nesmí zasypat popelem nebo jiným podobným materiálem.  

7. Kabely do 1 kV v trasách, kde nemohou být mechanicky poškozeny (např. 
projíždějícími těžšími vozidly apod.) se mohou klást do země bez mechanické 
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ochrany, ale musí se označit tak, že se nad kabely položí výstražná folie 
z plastických hmot podle Příloha 3, obr. 2 Kladení kabelů do země. 

8. Kabely se nesmí klást do země v půdách obsahujících soli a kyseliny, 
v půdách s hnijícími látkami a v půdách písčitých a kamenitých. V takových 
případech se doporučuje kabely uložit do kanálů, tunelů, ochranných trub nebo 
jinak vhodně chránit před mechanickým a chemickým působením, popř. použít 
kabely, odolávající vlivům těchto prostředí. Tento způsob uložení kabelů musí 
být navržen v PD a schválen správcem, v případě nepředvídatelných výskytů 
těchto půdních podmínek musí být dodatečně zanesen do dokumentace 
skutečného provedení. 

9. Kde nelze dosáhnout hloubky uložení podle tabulky v Příloze 3, obr 2, a u 
kabelů do 1 kV s hloubkou uložení do 35 cm v místech, kde je zvýšené 
nebezpečí mechanického poškození, je nutno kabely opatřit mechanickou 
ochranou (rourami, žlaby, tvárnicemi). Takové případy se vyskytují např. při 
vstupu kabelů do budov, při obcházení nebo přecházení konstrukcí v zemi, při 
křižování komunikací. 

10. Způsob položení kabelů řeší projektová dokumentace. 
11. Venkovní teplota ovzduší při kladení kabelů VO, pokud to nepředepisuje 

příslušná předmětová norma jinak, nesmí být nižší než + 4o C. Pokud je 
venkovní teplota nižší, musí zhotovitel stavby VO práci s kabely přerušit nebo 
materiál předehřát. 

12. Nestanoví-li příslušná předmětová norma kabelů poloměry ohybů kabelu 
menší, smí se kabely klást s nejmenšími dovolenými poloměry ohybu 15 d (kde 
"d" = průměr kabelu). 

13. Je-li v tomtéž výkopu (trase) více kabelů vedle sebe nebo nad sebou nebo jde-
li o křížení s podzemními vedeními, určuje prostorovou úpravu ČSN 33 2000-5-
52 a ČSN 73 6005. Veškeré kabely v rozvodech veřejného osvětlení musí být 
spojovány, odbočovány, ukončovány nebo rozvětvovány schválenými 
kabelovými soubory po schválení správcem VO..  

14. V odůvodněných případech, s ohledem zejména na ekonomiku provedení, je 
možno po dohodě se správcem pro napájení některých SM (např. pro osvětlení 
přechodů) využít odbočení z kabelů rozvodných závodů „T spojkou“ a 
doplněním rozvodné sítě měřícím zařízením pro odběr a samostatným jištěním 
pro tento způsob odběru elektřiny, které může být umístěno např. v patici 
stožáru. Povolení tohoto připojení musí být předem projednáno se správcem.  

15. Všechna rozvodná vedení veřejného osvětlení musí být provedena se stejným 
průřezem ochranného vodiče, jako jsou průřezy fázových vodičů. U průřezu 
vodičů větších než 25 mm2 je povoleno v soustavě TN-C použití průměru 
ochranného vodiče o  jeden stupeň nižšího.  

16. Kabely elektrického rozvodu VO musí být na všech koncích v místech připojení 
v rozváděčích (zapínacích, rozpínacích, smyčkových) a stožárových 
rozvodnicích tam, kde dochází k odbočení dalšího(ch) kabelu(ů) od 
průběžného rozvodu, označeny štítkem s údaji: 

− materiál a průřez kabelu podle značení ČSN (příklad značení: CYKY 
4B x 10 mm2), 

− vyznačení místa druhého konce přípojky. 
Pozn.: Štítek musí být upevněn na ochranném vodiči kabelu tak, aby bylo zabráněno 
jeho sesunutí na dno    stožáru resp. patice 
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17. Konce kabelů musí být opatřeny smršťovací koncovkou zabraňující proniknutí 
vlhkosti. 

18. Spojování vodičů ve spojkách, stejně jako spojování kabelových ok s vodičem 
za koncovkou, se provádí nerozebíratelným způsobem (pájením, lisováním, 
šroubovými spoji a další). 

Nadzemní vedení  
1. Podle místní Vyhlášky (!!!!) v zastavěných částech podle územního plánu na  

území obce je zakázáno použití nadzemního vedení. Výjimku povoluje pouze 
Stavební úřad ( v obci ). V jiných lokalitách se řídí vyhláškou příslušného 
obecního úřadu. 

2. Přechod z podzemního kabelového na nadzemní vedení s izolovanými vodiči 
musí být proveden přes pojistkovou skříňku upevněnou na sloupu venkovního 
vedení. Kabel VO na stožáru musí být chráněn proti mechanickému poškození 
do výšky 2,5 m. Ochranná trubka ze skříně k vrcholu stožáru musí být 
opatřena ochranou před zatékáním.  

3. Rozvod nadzemního osvětlení je možné umístit na podpěrných bodech 
distribučního rozvodu nn jen se souhlasem jejich majitele a to při splnění těchto 
podmínek: 
a)  Rozvod VO má v tomto případě charakter silového vedení nn, a proto pro 

jeho navrhování a montáž platí ČSN 33 3301. 
b) Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být u rozvodu 

VO stejná jakou distribučního rozvodu nn. (podrobnosti viz PNE 33 
0000-1 Vodič PEN musí být vždy veden společně s fázovými vodiči VO. 

c)  Svítidla se zásadně umísťují pod vodiče distribuční sítě nn. Nad vodiči 
distribučního rozvodu nn lze umístit svítidla jen na osvětlovacích 
výložnících s délkou umožňující údržbové práce v bezpečné 
vzdálenosti od těchto vodičů. Nedoporučuje se jejich umístění na 
střešníky. Neživé části svítidel musí být spojeny s neživými částmi 
podpěrného bodu. 

d) Oblast napájení VO musí být totožná s oblastí napájení distribučního 
rozvodu nn (tj. ze stejné transformační stanice). Nepřípustné je 
zavlečení napětí na společné podpěrné body z jiné transformační 
stanice přes rozvod veřejného  osvětlení. 

e)  Na podpěrné body distribuční sítě nn se smějí umístit nejvýše dvě vedení 
veřejného osvětlení napájená ze stejného zapínacího místa 

f) V případě využití podpěrných bodů distribuční sítě nn musí být všechny 
příslušné rozvodné prvky (   přechodové skříně, rozváděče, apod.) 
opatřeny pouzdrem pro osazení jednotného zámku správce. 

Pozn.: Termín „podpěrný bod VO“ je nosná konstrukce určená prioritně pro upevnění 
vrchního vedení. 
Světelná místa 

Světelné místo je tvořeno zpravidla základem stožáru, stožárem s 
elektrovýzbrojí, výložníkem (pokud je použit) a jedním nebo více svítidly. 
Světelné místo může také tvořit samostatný osvětlovací výložník upevněný na 
jiném podpěrném bodu než je stožár veřejného osvětlení (např. výložník na 
zdi, na stožáru jiné sítě apod.) nebo svítidlo na převěsu. 
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10. Osvětlovací stožáry 
1. Pro nově zřízená nebo rekonstruovaná světelná místa na území obce lze 

použít jen ponorem oboustranně žárově zinkované stožáry o jmenovitých 
výškách 4 (použití pouze pro nepřístupná místa), 5, 6, 8, 10, 12, 14 m  nebo 
jiných správcem schválených stožárů, které jsou součástí osvětlení 
v historických částech nebo atypických světelných míst  (v souladu 
s architektonickým záměrem). 

2. Z důvodů minimalizace počtu stožárů v uličním profilu se v odůvodněných 
případech pro potřeby VO využívá trakčních stožárů (Po předchozím 
projednání s majitelem trakčního stožáru). 

3. Pro stožáry VO se používají zpravidla stožáry bezpaticové. Využití paticových 
stožárů musí být odůvodněno a je podmíněno souhlasem správce. 

4. Stožáry VO se v souladu s ČSN 73 6005/Z4 umísťují na komunikacích do části 
přidruženého prostoru: (nezpevněná část, pomocný pás, chodník /pás pro 
pěší/, cyklistický pás) do zájmových pásem podzemních vedení a s ohledem 
na ně . 

5. Vzdálenost  stožáru, resp. patice stožáru, je  min. 0,5 m od obrubníku 
(vzdálenost k přilehlé  straně stožáru či patice. Zájmová pásma podzemního 
vedení - umístění stožáru VO). 

6. V oblasti křižování komunikací, v okolí vjezdů do průmyslových zón a areálů a 
na komunikacích s ostrým poloměrem zatáčky , na kterých  není zakázán vjezd 
kamionům a nákladním vozidlům s návěsem, se umisťují stožáry min. 1,0 m od 
obrubníku (vzdálenost k přilehlé  straně stožáru či patice) a to s ohledem na 
zájmová pásma podzemních vedení a jejich obsazenost. Umístění stožáru VO 
na křížení komunikací vzhledem k průjezdům rozměrných vozidel. 

7. Stožáry bez patice musí mít dolní okraj otvoru pro přístup k elektrické výzbroji 
min. 600 mm nad úrovní vetknutí. Otvor pro dvířka (jehož max rozměry jsou 
dány statickým výpočtem typu stožáru) musí mít rozměry: šířku min.120 mm a 
výšku 400 až 700 mm. V odůvodněných případech, projednaných správcem, 
(sadové stožáry 4 m, atypické stožáry v památkové zóně), mohou být rozměry 
menší, minimálně však 90 x 300 mm. Dvířka stožáru musí být záměnná a 
uzavíratelná korozi odolným jednotným závěrem schváleným správcem.  

8. Hraněné stožáry OSV a OSP mají šířku dvířek 80 mm, tomuto rozměru je třeba 
přizpůsobit typ stožárové výzbroje. Tyto případy schvaluje správce. 

9. Spojení výložníků s dříkem stožáru musí být bezpečné a mechanicky pevné a 
geometricky určité. Musí zabránit samovolnému pootočení výložníku (např. 
větrem) a zabezpečovat jeho správnou polohu. Zajištění se provádí zavrtáním 
dvou nebo více šroubů M 10 až M 12 přes dřík stožáru do výložníku. V místě 
spojení nesmí do stožáru vnikat voda. Je třeba ho chránit krytkou výložníku. 

10. Dvířka stožáru a patic musí být orientována podélně k ose komunikace proti 
směru jízdy tak, aby obsluha zařízení byla chráněna před projíždějícími vozidly 
vlastním stožárem. Na komunikacích pouze s pěším provozem je možno 
dvířka orientovat podle terénu a lepší přístupnosti obsluhy při údržbových 
činnostech. Před dvířky musí být zajištěn volný prostor alespoň 1 m. 

11. Pokud jsou stožáry VO osazeny v exponovaném místě, kde hrozí jejich 
poškození projíždějícími vozidly, požaduje se vybudovaní mechanické zábrany 
(např. svodidla) na jejich ochranu. 

12. V místech schválených správcem i majitelem objektu, je možno svítidla VO 
umístit na samostatný výložník upevněný na stavební objekt podle 
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schváleného projektu. Elektrická instalace musí odpovídat příslušným 
kapitolám této směrnice. 

Pozn. 1: Týká se zejména historizujících svítidel a atypických řešení. 
Pozn. 2: Pro umístění stožárů je třeba respektovat požadavky. 
Patice stožárů 

1. Na území obce smí být použito pro nově budované stožáry veřejného osvětlení 
jen patic z nekovového materiálu, schváleného správcem. Výjimku tvoří litinové 
patice historizujících svítidel. 

2. Patice stožáru musí být dvoudílné. Je-li patice opatřena dvířky, musí tato 
dvířka umožňovat snadný přístup k elektrické výzbroji.  

3. Dolní okraj dvířek musí být nejméně 200 mm nad úrovní vetknutí. Dvířka patic 
musí být uzavíratelná zámkem na jednotný zámek správce. 

4. Patice stožárů musí být zajištěny proti pootočení zapuštěním v terénu do 
hloubky 30 mm až 50 mm (litý asfalt, dlažba, zemina) a musí být uloženy na 
pevný základ pro zabránění zapadání patice. Zatékání vody mezi dřík stožáru 
a patici musí být zabráněno. Horní okraj patice je třeba zajistit dřevěnými klíny 
(mezi horním okrajem patice a stožárem) a provést utěsnění spáry zatmelením 
(např. PU tmelem). U atypických řešení musí být provedení předepsáno 
v projektu. 

Stožárové základy 
1. Základy pro všechny typy stožárů veřejného osvětlení řeší dokumentace 

stavby. Základy jsou betonové. Mohou být i součástí konstrukce jiného objektu 
(mostní objekt apod.). Musí v nich být vynechán volný prostor pro kabelové 
vedení a uzemnění v místě vstupu do stožáru.  

2. Kabely nesmí být v žádném případě v základech zabetonovány. Zemní základ 
stožáru musí být pouzdrový (umožňující snazší a levnější výměnu 
havarovaného stožáru). Kvalita betonových základů musí odpovídat třídě 
C 25/30 podle ČSN PENV 13670-1(dřívější značení beton typ 7,5). 

3. Jestliže v odůvodněných případech betonové základy zasahují do prostoru jiné 
kabelové sítě, je nutné provést prostup pro tyto kabely v podobě zářezu (žlabu) 
nebo kabelového prostupu otevřeného do trasy. Tento postup je třeba 
projednat a odsouhlasit se správci dotčených inženýrských sítí.  

4. Usazení stožáru do základu se provádí zasunutím do pouzdra, zaklínuje se 
dřevěnými klíny a po vyrovnání obsype a zhutní. Vložení do pouzdra je možno 
provést po době vytvrzení betonu podle ČSN 73 2400 a TKP 15. Vnitřní 
průměr pouzdra musí být větší než průměr stožáru (zpravidla o 0,1 m) tak, aby  
mohl být zásypový materiál, zpravidla písek,  kvalitně zhutněn. Pouzdro nesmí 
být z porézního materiálu. Na dně pouzdra je třeba umístit podložku z 
keramického materiálu (dlaždice). Tyto základy umožňují snadnou výměnu 
stožáru (při havárii, rekonstrukci apod.) stejně jako základy prefabrikované. 
Vstup a výstup betonovým základem do pouzdra stožáru musí být spádový 
směrem ven z pouzdra a umístěn na protilehlých stranách beton. základu (proti 
otvorům ve dříku stožáru), lze použít např. korugovanou chráničku Ø 110 mm. 
Kabely VO musí být v místě vstupu do dříku stožáru (cca 0,2 m před 
betonovým základem a 0,3 m za otvorem uvnitř dříku stožáru) ochráněny 
korugovanou chráničkou Ø 40 mm.  Viz Příloha 3, obr 3 – Provedení základu 
pro stožár s pouzdrem. 

5. Orientační rozměry základů pro jednotlivé stožáry, ve shodě s ČSN 33 3301 a 
ČSN 73 1201:  
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Pozn.1: Základy atypických rozměrů nebo atypických řešení (např. při zatížení 
stožáru dalším přídavným zařízením, umístěným na stožáry) musí být doloženy 
posudkem a schválením statika.  

6. Všechny bezpaticové stožáry musí být v místě vetknutí opatřeny betonovou 
ochrannou  (čepicí) o průměru 100 mm od stěny stožáru se sklonem od 
stožáru tak, aby výška u stožáru byla + 50 mm vzhledem k niveletě vetknutí do 
stávajícího terénu ( povrchu). 

Pozn.: Betonová ochrana (čepice) se neprovádí: 
 a) v zádlažbě – musí být provedeno dobetonování ke stožáru pod povrchem dlažby 

v celé šíři pouzdra 
b) v povrchu s litým asfaltem – povrchová vrstva komunikace musí být pevně 

dokončena ke stožáru litým asfaltem, případně dobetonováním. 

Nátěry stožárů 
1. Povrchová úprava stožáru a el. zařízení veřejného osvětlení musí splňovat na 

území hl. m. Prahy podmínky pro agresivní prostředí stupně III dle ČSN ISO 
9223 (03 8203).  

2. Nátěr na zinkované stožáry se nanáší podle rozhodnutí správce po určené 
době od instalace.podle rozhodnutí správce. 

3. Pracovní postup při povrchové úpravě stožáru musí odpovídat 
technologickému postupu doporučenému výrobcem nátěrových hmot. 

4. Na dobře očištěný, odmaštěný, od nečistot zbavený povrch se nanáší barvy 
podle systémů uvedených výrobcem. Před provedením nátěrů musí být pečlivě 
mechanicky odstraněna rez. 

5. Odborná specializovaná firma provádějící nátěry je povinna pravidelně 
provádět kontrolu tloušťky vrstvy nátěru, dohled nad technologií nanášení a 
zpracování nátěrových hmot namátkově podle použitého materiálu a 
technologie. 

6. Typy nátěrových hmot a technologických postupů (změny jsou předpokládány 
vzhledem k dalšímu technickému vývoji) lze provést se souhlasem správce.  

7. Pokud není stanoveno správcem jinak, použijí se barevné odstíny vrchního 
nátěru: 
a) stožáry, výložníky, konzole  odstín 1010, 
b) patice, skříně    odstín 1100,  
c) jiné odstíny nátěru, např. v historických oblastech města apod., je 

možno provádět po schválení správcem. 

Nosné konstrukce svítidel – převěsy  
1. Montáž převěsových konstrukcí pro zavěšení svítidel VO se provádí 

v případech, kde je to určeno projektem, schváleným správcem a majitelem 
objektu. Výška závěsu svítidla je totožná se jmenovitou výškou okolních 
stožárů, není-li projektem určeno jinak. 

2. Převěsy se provádějí mezi dvěma sloupy, mezi sloupem a stavebním 
objektem, mezi dvěma stavebními objekty. 

3. Nosným prvkem konstrukce převěsu je ocelové pozinkované lano o 
jmenovitých průměrech 10 nebo 12 mm podle délky převěsu a hmotnosti 
svítidla (ČSN 02 4322). 

4. K uchycení lana ke stavebnímu objektu se zpravidla používá sestava lanový 
napínák, závěs na zeď a zední kotva M 16 x 250 mm. Zední kotva je ve 
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stavebním objektu ukotvena chemickou hmoždinkou, zpracovanou podle 
postupu výrobce.  

5. Nosné lano je k závěsu na zeď upevněno přes oko napínáku M 12, do kterého 
je lano provlečeno a zajištěno universálními třmenovými svorkami. Schéma 
ukotvení převěsu ve stavebním objektu.  

6. Upevnění převěsů na stožáry se provádí pomocí třmenů, vhodně upevněných 
ke stožáru (např. Bandimex pásky). 

7. Svítidlo je na lano převěsu upevněno pomocí držáku, který je součástí svítidla 
a je zajištěno v určené poloze stavěcími šrouby. 

8. Přívodní kabel od svítidla má v tomto případě charakter vrchního vedení. Na 
lano převěsu je upevněn kovovými závěsovými příchytkami podle ČSN 33 
3301. 

9. Svod k napájecí skříňce je proveden obvykle stejným kabelem a nejméně do 
výše 3 m nad úrovní komunikace se umístí pod omítku např. v trubce nebo 
jiným vhodným způsobem, umožňujícím jeho výměnu. 

10. Napájení svítidel zavěšených na převěsu se provádí z KS skřínek, ve kterých 
je umístěna příslušná elektrická výzbroj. 

11. Přívodní kabely skřínek umístěných ve stavebním objektu musí být uloženy 
v trubce ve stěně objektu a ukončeny v hloubce min. 100 mm pod terénem 
(nesmí být zazděny) a navazovat na rozvod ve výkopu v chodníku. Napojení 
svítidel na převěsech je možno provádět i odbočením z elektrické výzbroje 
stožáru.  

Elektrická výzbroj světelných míst 
1. Elektrická výzbroj musí umožňovat připojení hliníkových i měděných kabelů do 

průřezu 35 mm2. Musí být opatřena ochrannou svorkou pro připojení 
ochranného vodiče a provedena tak, aby namontováním do prostoru stožáru 
bylo zajištěno vodivé spojení neživých částí stožáru a elektrovýzbroje. 
Součástí elektrické výzbroje je jistící prvek svítidla a jiného připojeného 
zařízení. 

2. Zařízení VO na stožáru nebo jiné nosné konstrukci je připojováno soustavou 
TN C – S. Místem rozdělení je el. výzbroj stožáru podle požadavků ČSN 33 
20000-5-54- Elektrická zařízení, Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče, 
článek 546.2.3. (viz Příloha 3, obr 5 - Stožárová výzbroj) 

3. Podle ČSN 33 2000-7-714 Zařízení pro veřejné osvětlení, čl. 714.51 
Všeobecné předpisy, musí mít elektrické zařízení stupeň ochrany krytem, daný 
konstrukcí nebo instalací, nejméně IP 33. Dále dle čl. 714.421 Ochrana před 
nebezpečným dotykem živých částí musí být navíc zřízena ochrana před 
přímým dotykem, jsou-li dveře otevřené, buď použitím zařízení se stupněm 
ochrany krytem nejméně IP 2X nebo XXB daným konstrukcí nebo instalací, 
nebo umístěním zábrany nebo přepážkou poskytující stejný stupeň ochrany 
krytem. 

4. Elektrická výzbroj světelných míst může být umístěna: 
a) vně dříku stožáru, kde je chráněna paticí, 
b) uvnitř dříku stožáru, kde jsou chráněny uzamykatelnými dvířky, 
c) ve skříňkách KS, 
d) jiným způsobem jen po projednání se správcem. 

5. Umístění elektrické výzbroje musí být orientováno podélně k ose komunikace 
proti směru jízdy tak, aby obsluha zařízení byla chráněna před projíždějícími 
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vozidly vlastním stožárem. Na komunikacích pouze s pěším provozem je 
možno dvířka orientovat podle terénu a lepší přístupnosti obsluhy při 
údržbových činnostech. Před dvířky musí být zajištěn volný prostor alespoň 1 
m. V jednosměrných ulicích jsou dvířka umístěna na opačné straně proti směru 
jízdy. Výzbroj musí být na stožár připevněna dvěma šrouby M 8 
z antikorozního materiálu nebo, po schválení správcem, jiným 
demontovatelným způsobem zaručující takové spojení, aby při montáži vodičů 
nedošlo k posunutí výzbroje.  

Pozn.: Jiné způsoby umístění a upevnění stožárové výzbroje musí být předem 
odsouhlaseny správcem. 

6. Stožárová elektrická část musí obsahovat: 
a) el. výzbroj typu odsouhlaseného správcem a odpovídající jm. příkonu 

připojeného zařízení, 
b) potřebný počet pojistek podle příkonu instalovaného zařízení, resp. 

náběhových proudů zdrojů, 
Pozn.: Pro sadové bezpaticové stožáry el. výzbroj musí umožnit připojení nejméně 
dvou kabelů CU 4 x 10 mm 2 

7. Veškeré kabely, které jsou uloženy vně stožárů, musí být na tyto stožáry 
připevněny páskou z PVC, popř. je možno použít jiného vhodného 
upevňovacího materiálu. (např. Bandimex, jsou-li kabely v trubkách), 

8. Provedení a typ stožárové výzbroje určuje projektová dokumentace a schvaluje 
správce 

9. Odbočuje-li od paticových stožárů více kabelů, pro které není dimenzovaná 
svorkovnice, opatří se další potřebnou výzbrojí nebo rozšíří stávající výzbroj. 
V případě nutnosti odbočku jistit na trase lze do stožáru umístit směrové jištění. 

10. Každý světelný zdroj pro trvale zapojené VO musí být samostatně jištěn. 
Případné jiné řešení je nutno projednat se správcem. K jištění svítidel se 
používá schválená výzbroj, jejíž součástí je pojistka, přičemž 
a) jištění výbojek  50, 70 W    se provádí pojistkami 6 

A,  
b) jištění výbojek  100, 150, 250, 400  W   se provádí 

pojistkami 10 A.  
Pozn.: Pro jištění svítidel napájených z KS skříněk platí stejné zásady. 

11. Do jednotlivých svorek svorkovnice smí přicházet tolik vodičů, kolik povoluje 
konstrukce použité svorky a udává výrobce.    

12. Při zapojování fázových vodičů v zařízeních veřejného osvětlení se pro 
barevné označení a rozdělení vodičů na svorkovnici dodržuje zásada: 

− fáze osvětlení "L1" je černá a umísťuje se nahoře popř. vlevo na 
svorkovnici, 

− fáze osvětlení "L2" je hnědá (při styku se stávajícím starším zařízením 
má tato fáze červenou barvu), umísťuje se uprostřed svorkovnice, 

− Fáze osvětlení "L3" je černá (u staršího zařízení má tato fáze modrou 
barvu, nově šedou), umísťuje se dole popř. vpravo na svorkovnici. 

Barevné označení a rozdělení vodičů ve výzbroji je v uvedeno Příloze 3, obr 5 
– Barevné značení a provedení vodičů ve výzbroji stožárů. 

Pozn.: Uvedeno pro typ výzbroje SV 6. Nové typy výzbroje, zaváděné v průběhu 
2004 budou mít připojování kabelů směrem odspoda. V tomto případě se umísťuje 
výzbroj co nejvýše z důvodu rezerv na kabelech. 
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13. Přívodní kabel ve směru od zdroje nap. napětí do stožáru vede z levé strany, 
odchodní z pravé strany el. výzbroje. V prostoru pro připojení musí být 
zachován dostatečný manipulační prostor pro instalaci. 

14. SM s umístěným dalším jističem nebo pojistkou pro odjištění připojených 
zařízení musí být viditelně označeno značkou „ležatá nula“ pod evidenčním 
číslem. 

11. Svítidla a světelné zdroje 
1. Výběr svítidla pro veřejné osvětlení obce se řídí zásadami Koncepce obnovy 

veřejného osvětlení. Výběr typu a příkonu svítidla je určen světelně technickým 
návrhem podloženým výpočtem (který musí splňovat podmínky platných 
norem). Výsledky výpočtu osvětlení musí být uvedeny v dokumentaci stavby. 
Stejně tak musí být uveden použitý výpočetní program, aby bylo v případě 
nejasnosti možno nezávisle světelně technický návrh ověřit.  

2. Používaná svítidla musí být odsouhlasena správcem. 
3. Zhotovitel stavby nemůže změnit typ svítidla, ani typ světelného zdroje. 

Opodstatněná změna je možná pouze po předložení nového světelně 
technického výpočtu a odsouhlasení této změny PD správcem.  

4. Svítidla musí splňovat minimální krytí IP: 
a) u výložníkových svítidel 

− krytí optické části IP 65  
− krytí předřadníkové části IP 44,   

b) u sadových svítidel.  
− krytí optické části IP 54 . 

5. Ve svítidlech pro běžné uliční osvětlení se používají vysokotlaké sodíkové 
výbojky s příslušným předřadným zařízením. Použití jiných typů zdrojů 
(halogenidové výbojky, halogenové žárovky, různé typy zářivek, žárovky, atd.) 
se omezuje na architekturní a příležitostné osvětlení nebo na speciální případy 
např. osvětlení podchodů. 

Označování světelných míst a světelných zdrojů  
1. Označování uličních svítidel dle příkonu a typu zdroje se provádí rozlišovacími 

značkami ze samolepící folií umístěnými na nosné části svítidla na pravé 
spodní části a viditelnými z vozovky.  

2. Každý instalovaný světelný zdroj musí být při montáži označen, nejvhodněji na 
patici svět. zdroje, datem montáže ve tvaru: 

číslo týdne / poslední dvojčíslí roku 
3. Číslování světelných míst se provádí podle jednotné metodiky číslování v 

návaznosti na městský geografický informační systém (GIS). 
4. předvrtaných otvorů ve výšce 1,6 m (ve výšce očí) nad terénem tak, aby bylo 

viditelné ze strany vozovky. 
5. Štítky poskytne správce na základě požadavku investora stavby VO, který 

musí předložit dvojmo situační výkresy VO z platné realizační dokumentace, 
souhlasné se skutečným prováděním stavby, do které správce vyznačí 
rozmístění předávaných štítků. Jedno vyhotovení zůstane u správce pro 
evidenci a přejímací řízení, druhé obdrží investor pro zhotovitele stavby VO. 
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Označování konstrukčních prvků na víceramenných stožárech. 
Víceramenný stožár je stožár, na němž je upevněn výložník se 2 a více rameny pro 
upevnění svítidel v jedné nebo více horizontálních rovinách.  

1. Číslování pozic konstrukčních prvků na víceramenných stožárech se provádí 
tak, že k číslu stožáru je uvedeno číslo pozice.  

2. Schéma číslování pozic a zásady číslování na víceramenných stožárech na 
obrázku je v Příloze 3, obr. 6 - Číslování pozic konstrukčních prvků na 
víceramenném stožáru. Rameno s pozicí č. 1 je označeno reflexním stříbrným 
štítkem čtvercového tvaru 50 x 50 mm na svítidle. 

Spínání VO 
1. Spínání VO na území obce je prováděno pomocí spínacích hodin RSH podle 

vloženého předem definovaného časového harmonogramu. 
2. Časový harmonogram spínání VO stanoví správce po předchozím projednání 

a schválení vlastníkem či provozovatelem soustavy VO. 
3. V odůvodněných případech lze použít pro ovládání VO jiného samostatného 

spínacího prvku nebo jím doplnit RSH hodiny po schválení správcem a 
projednání s majitelem. 

Další zařízení připevňovaná na zařízení veřejného osvětlení 
1. Zařízení připevňovaná na zařízení VO se dělí na zařízení:  

− bez napájení el. energií (např. reklamy, dopr. značky, vlajkové držáky, 
odpadkové koše apod.), 

− napájená el. energií z rozvodu VO (SDZ-světelné dopravní značky, 
světelné reklamní panely, zastávky MHD, apod.). 

2. Veškerá zařízení připevňovaná na zařízení VO podléhají schválení správce.  
3. Při vyšší hmotnosti připevňovaných zařízení na stožáry je třeba posudek 

statika nebo vyjádření výrobce stožáru. 
4. Umístění dopravních značek i SDZ schválených Policií ČR umístěných 

Technikou správou komunikací na zařízení VO musí být oznámeno správní 
divizi. 

5. Upevňovací konstrukce připevňovaného zařízení musí být provedena 
v antikorozním provedení. 

6. Připojení SDZ, jízdenkových automatů, zastávek MHD, reklamních a jiných 
zařízení na kabelovou síť VO může být provedeno pouze při splnění všech 
stanovených připojovacích podmínek na základě řádně uzavřené smlouvy se 
správcem.  

7. Pro přívody k napojení SDZ a reklamních panelů se používají samostatně 
jištěné kabely CYKY v provedení 3C nebo 5C s průřezem vodičů min. 1,5 mm2 
(podle příkonu zařízení) v soustavě TN-S. Tyto přívody jsou vedeny z místa 
napojení bez přerušení.  

8. Napájení veřejných hodin, světelných reklam, jízdenkových automatů a dalších 
podobných zařízení je provedeno s ohledem na rovnoměrné zatížení 
jednotlivých fází. Pokud je technicky únosné, připojuje se na samostatně 
vyvedenou větev. Jištění těchto zařízení se provádí podle jejich příkonu a 
pojistky se umísťují do zařízení veřejného  osvětlení. 
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napájení připojených zařízení se barevně značí na pojistkových spodcích 
jištění (krytu pojistkového lůžka) barvami . 
Architekturní osvětlení 
Architekturní osvětlení (dřívější označení Slavnostní osvětlení) bývá obvykle trvale 
instalováno a celoročně provozováno a označuje se pak pojmem stálé architekturní 
osvětlení. Používá se ke zdůraznění významných památek (historických i moderních 
architektonických prvků a staveb /pomníků, fasád, věží a věžních hodin, kašen, 
fontán apod./ a významných přírodních jednotlivostí /stromů, křovin, skalisek, jezírek 
apod./). Pokud slouží k přechodnému zvýraznění objektů, pak se jedná o příležitostní 
architekturní osvětlení.  
Architekturní i dekorativní osvětlení může být časově neproměnné nebo proměnné - 
dynamické, s účinkem zvýšeným pomocí programově řízené změny jasu, barvy 
světla apod. 

12. Návrh, projekt, realizace 
1. Zásady připojení, provozování a údržby architekturního osvětlení se řídí 

příslušnými body této směrnice pro uliční osvětlení. Pro pokládku kabelů, 
stavbu stožárů, zřizování ZM, elektrické zapojení, bezpečnosti a ochrany platí 
veškeré normy a předpisy, jako pro uliční osvětlení. 

2. Vzhledem ke specifické charakteristice tohoto typu osvětlení je třeba ke 
každému návrhu, projektu, realizaci, údržbě přistupovat individuálně 
s přihlédnutím k místním podmínkám a účelu.   

3. Při návrhu, v projektu i při realizaci  AO  je třeba  mít na zřeteli dostupnost 
jednotlivých poloh reflektorů a dalších komponentů pro údržbové práce po 
celou dobu  nasvětlení objektu. (umístění reflektorů, rozvodnic, tvaru a stavby 
konstrukcí a držáků pro reflektory). 

4. Pro architekturní osvětlení musí být výběr svítidla a světelného zdroje podřízen 
účelu a  zásadě maximální účinnosti svítidla a minimálního podílu světelného 
toku do horního poloprostoru nebo  mimo osvětlovaný objekt. Svítidla musí být 
odsouhlasena správcem. 

5. Správce  předem seznámený se světelným návrhem AO odsouhlasí projekt  a 
zúčastní se předání staveniště. Případné změny projektu musí být předem 
správcem AO prokazatelně odsouhlaseny. O změnách a světelných zkouškách 
je správce informován min.2 pracovní dny předem.  

6. Při instalaci zařízení AO je třeba zachovat typ světelných zdrojů a světlometů a 
přísně dodržovat geometrii montáže a usazení světlometů předepsaných 
projektem, resp. úpravy vycházející ze světelných zkoušek. 

7. Každý světlomet AO musí mít vlastní jištění  v ZM, ve stožáru nebo dělící 
skříni. 

8. Kabel. rozvody na konstrukcích, ve i na zdivu v objektech a  v montážních 
šachtách jsou vedeny v ochranné trubce, použité kabely s protipožární 
odolností odpovídající danému prostředí (předepisuje projekt) a jsou označené  
kabel.štítky.  

9. Každý světlomet AO má identifikační štítek umístěný na stožáru, upevňovací 
konstrukci nebo pro zemní světlomety pod krycím sklem. Číslování světlometů 
se provádí podle zásady: 
− podle rozmístění světlometů na stožáru (při pohledu zepředu, tj.na svítící 

stranu světlometu) postupně číslovat zleva doprava  a shora dolů, kdy  
světlomet vlevo nahoře má štítek první zleva, nebo ve sloupci a poslední 
světlomet vpravo dole má štítek poslední. 
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10. Pohyblivé přívody k světlometům budou provedeny od pojistky ke světlometu 
stejným typem kabelu CYKY.  

11. Upevňovací konstrukce světlometů musí být žárově zinkované.  
12. Vzhledem k charakteru práce při montáži a údržbě AO, je nutno zřídit 

bezpečný přístup při dodržení zásad BOZP. 
Dekorativní osvětlení 
Dekorativní osvětlení obvykle slouží k vyzdobení ulic, náměstí, určitých lokalit nebo 
celých měst u příležitosti významné slavnostní příležitosti (slavnostní světelná 
výzdoba o Vánocích, Velikonocích a jiných významných svátcích, slavnostech a 
výročích).  

1. Dekorativní osvětlení nemá charakter trvale instalovaného elektrického 
zařízení. 

2. Při jeho projektování, instalaci a provozu je třeba dodržet všechny příslušné 
normy a předpisy pro bezpečnost elektrických zařízení tohoto typu. 

3. Vánoční osvětlení se zpravidla upevňuje demontovatelným způsobem na 
stožáry veřejného osvětlení na vývod k tomu určený a s vlastním jištěním. 

Přejímací řízení nově vybudovaného zařízení AO do správy a údržby  
1. K přejímacímu řízení je nutno zhotovitelem předložit plány skutečného provedení 

a vedení kabelů, které obsahují  nejen horizontální, ale i vertikální vedení kabelů . 
2. Zhotovitel dodá s přejímkou i adresu a spojení na majitele, na jehož pozemku – 

objektu je zařízení AO.. Podmínkou pro převzetí AO do správy a údržby a pro 
konání přejímacího řízení musí být zřízeno bezplatné věcné břemeno na 
pozemcích nebo nemovitostech (stavbách), které nejsou v majetku města a 
věcné břemeno na přístup k uvedeným zařízením.  

3. Při přejímce bude správci předána i fotografická barevná fotodokumentace 
v elektronické podobě a to nasvětlení objektu ze všech pohledů, se zakreslením 
míst do plánu odkud byly snímky pořízeny.  

4. Na druhé fotodokumentaci, předané při přejímce, jsou vyznačeny plochy na které 
určený světlomet svítí na střed paprsku reflektoru . 

5. Při přejímce musí zhotovitel dodat s dokumentací i použité typy reflektorů, 
odpovídající skutečnému provedení, s určením typů parabol a použité světlené 
zdroje s určením teploty chromatičnosti případně i možné ekvivalentní náhrady od 
jiného výrobce  

6. Při výměně světelných zdrojů pro AO, zejména halogenidových výbojek se musí 
dodržovat typ a výrobce zdroje. Použití jiného typu nebo výrobce světelného 
zdroje (ekvivalentní náhrady) je při údržbových pracích provádět pouze 
s povolením správce.  

Pozn.: Halogenidové výbojky různých výrobců nejsou plně záměnné a při nevhodné 
náhradě dochází ke změně barvy  
7. Podle požadavků správce  bude provedena kontrola nasvětlení objektu  

pořízením elektronické fotodokumentace  pro porovnání s fotodokumentací 
z přejímacího řízení. 
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Zvláštní provedení zařízení veřejného  osvětlení 

13. Osvětlení přechodů pro chodce 
1. Osvětlení přechodů pro chodce s negativním kontrastem 
 V řadě případů není nutné místní osvětlení přechodů pro chodce. V tomto energeticky 

úspornějším řešení (rozlišení chodce při negativní kontrastu – tmavá silueta chodce vůči 
světlému pozadí) platí požadavky uvedené v ČSN 36 0400. V místě přechodu je 
doporučeno vhodné uspořádání stejných světelných míst (stejná výška osvětlovacích 
stožárů, stejná svítidla, stejné světelné zdroje, stejné vyložení svítidel atd.) jako na celé 
komunikaci. 

2. Osvětlení přechodů s pozitivním kontrastem (místní osvětlení) 
 Ke zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu je možno přispět místním 

osvětlením přechodů pro chodce s pozitivním kontrastem (světlý chodec na 
tmavém pozadí). Přístup k řešení osvětlení v těchto případech je obecně popsán 
v ČSN EN 13201-2: 

 Účelem místního osvětlení přechodů je upozornit řidiče motorových vozidel na 
přítomnost přechodu pro chodce a osvětlit chodce na a u přechodu. Typ 
přídavných svítidel a jejich umístění a orientace vůči přechodu pro chodce musí 
být zvolen tak, aby bylo dosaženo pozitivního kontrastu a zároveň, aby nedošlo k 
nadměrnému oslnění řidičů. Jedním z  řešení je umístění svítidel v malé 
vzdálenosti před přechodem (z pohledu řidičů přijíždějících motorových vozidel) 
tak, aby chodce osvětlovala ze směru přijíždějících vozidel. V případě 
komunikace s obousměrným provozem je třeba svítidla umístit před přechodem 
v každém z obou směrů jízdy na té straně komunikace, po níž vozidla k přechodu 
přijíždějí. Vhodná jsou svítidla s asymetrickým rozložením svítivosti. 

 Místní osvětlení by mělo zajistit dostatečné osvětlení chodců ze strany 
přijíždějících vozidel v celé oblasti přechodu. Svislá osvětlenost chodců musí být 
výrazně vyšší než vodorovná osvětlenost přilehlé komunikace zajištěná běžnou 
osvětlovací soustavou komunikace. V oblastech na obou koncích přechodu, kde 
chodci čekají před vstupem do jízdního pásu, je také nutno zajistit dostatečnou 
osvětlenost. Osvětlení omezené na oblast přechodu pro chodce a na úzký pás 
kolem něj vyvolává divadelní efekt, který pomáhá upoutat pozornost. 

3. Doporučení pro dimenzování místního osvětlení přechodů pro chodce 
a) Přechody na neosvětlené komunikaci 

 Průměrný jas povrchu komunikace na přechodu pro chodce na neosvětlené 
komunikaci by měl být nejvýše 0,75  cd/m2. Uvedená hodnota by měla být použita 
pro světlé okolí přechodu pro chodce. V případě tmavého okolí přechodu by 
průměrný jas povrchu komunikace na přechodu pro chodce na neosvětlené 
komunikaci měl být nejvýše 0,5 cd/m2. 
b) Přechody na osvětlené komunikaci 

 V případě přechodu pro chodce na osvětlené komunikaci by jas povrchu 
komunikace v místě přechodu pro chodce neměl být větší než desetinásobek jasu 
povrchu navazujících úseků komunikace a měl by být nejméně roven čtyřnásobku 
jasu povrchu navazujících úseků komunikace. Pro rozhodnutí, kde se 
v doporučeném rozpětí jasu pohybovat, je rozhodující adaptační úroveň zraku 
řidiče, tedy nejen jas povrchu navazujících úseků komunikace, ale i úroveň jasu 
okolí přechodu pro chodce. V případě tmavého okolí přechodu by se měl  jas 
povrchu komunikace v místě přechodu pro chodce pohybovat v rozmezí čtyř až 
osmi násobku jasu povrchu navazujících úseků komunikace, v případě světlého 
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okolí přechodu by se měl pohybovat v rozmezí šesti až deseti násobku jasu 
povrchu navazujících úseků komunikace. 

4. Umístění svítidel místního osvětlení se řídí světelně technickým výpočtem pro 
použitý typ svítidla. Orientační údaje pro svítidla většinou používaná typ (Zebra a 
OP 03): 1 m před hranu přechodu, vyložení min. 1,5 m, výška stožáru zpravidla 6 
m. 

5. Projekt a provedení místního osvětlení musí vycházet z individuálního posouzení 
každého konkrétního případu. 

6. Pro zvýraznění  místního osvětlení přechodů barvou světla se doporučuje použití 
halogenidových výbojek. Kvalitativní požadavky na osvětlení přechodů po dohodě 
stanoví správce. 

7. Napájení svítidel místního osvětlení přechodu je nutno řešit samostatnou 
přípojkou. Podle místních podmínek buď samostatnou větví ze ZM nebo, pokud je 
ekonomicky výhodnější a místní podmínky dovolí, pak je možno využít připojení 
do RIS skříně distributora nebo „T spojkou“ na kabely distributora el. energie 
(s příslušným dovybavením měřením odběru elektrické energie a dalšími prvky 
požadovanými technickými normami). Nejvhodnější způsob připojení podle 
konkrétní situace v lokalitě odsouhlasí správce na základě podkladů projektanta. 

8. Ovládání místního osvětlení je možno řešit společně s VO nebo nezávisle na 
ovládání VO (obvykle RSH hodinami s nastaveným harmonogramem nebo 
fotobuňkou pro každé svítidlo). Požadovaný způsob ovládání schvaluje správce. 

9. Harmonogram spínání místního osvětlení se navrhuje podle požadavků OD 
MHMP nebo příslušného orgánu či požadavků zákazníka a schvaluje jej správce 

14. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. 

1. Dle ČSN 33 2000-4-41 pro zařízení VO se provádí zvýšená ochrana 
samočinným odpojením od zdroje a hlavním pospojováním. Základní zajištění 
tohoto stupně ochrany je ochranou samočinným odpojením od zdroje. 

2. Návrh nového elektrického zařízení VO musí mít před projektovým zadáním 
zadavatelem udány vnější vlivy a musí v projektu brát v úvahu působení 
vnějších vlivů podle PNE 33 0000-2. Stanovení vnějších vlivů působících na 
rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy, podle níž se stanovují 
vlivy ve venkovním prostředí (venkovní VO) a prostředí pod přístřeškem (ZM). 

3. Na území hl. m Prahy se předpokládá v převážné většině působení vnějších 
vlivů zařazujících elektrická zařízení VO z hlediska nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem do kategorie prostor nebezpečných (viz. změna 2 ČSN 
33 2000-3 z 08/1997 pro tabulku 32-NM3). Pokud vnější podmínky vyžadují 
zařazení do jiné (nižší nebo vyšší)kategorie, k zařazení se před zahájením 
projektových prací vyjadřuje správce.  

4. Obvody veřejného osvětlení jsou považovány za koncový obvod rozvodné sítě, 
které napájí pouze upevněná zařízení. Podmínkou je provedení hlavního 
pospojování. 

5. Smluvená odpojovací doba od zdroje je pro zařízení venkovního rozvodu 
stanovena na dobu do 5 s při respektování čl. 413.1.3.5 ČSN 33 2000-4-41. 
Hlavní pospojení elektrických zařízení venkovního  rozvodu zabezpečuje 
nepřekročení hodnoty meze trvalého dotykového napětí v žádném místě 
rozvodu. Jeho provedení zároveň zajišťuje uzemnění ochranného vodiče, 
protože je realizováno propojenou uzemňovací soustavou všech částí zařízení 
veřejného  osvětlení. V případě soustavy TN-C pro VO je ochranný vodič PEN. 
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6. Projektová dokumentace stavby VO musí respektovat impedance poruchové 
smyčky Zs pro použité nadproudové jistící prvky a navržený (nebo stávající) 
průřez vedení. Impedance poruchové smyčky musí být taková, aby došlo v 
případě poruchy k samočinnému odpojení od zdroje v čase max. do 5 s.(při 
respektování podmínek v bodu 5) 

7. Nově budovaná elektrická zařízení VO jsou zásadně připojována na distribuční 
rozvod nn s jmenovitým provozním napětím 230/400 V, provedení rozvodu VO 
se realizuje sítí TN-C. 

8. Vodič PEN musí být přizemněn podle čl. 413.1.3N12 ČSN 33 2000-4-41 
(navrhovat komplexně s uzemňováním proti účinkům atmosférického přepětí 

Základní podmínky pro provedení hlavního pospojení a uzemnění 
1. Svorka pro přizemnění vodiče PEN u stožáru, přechodových skříněk ZM apod. 

musí být viditelná a přístupná. Jedna část zemnící svorky musí být 
z korozivzdorného materiálu (matice nebo šroub). 

2. Neživé části musí být připojeny k vodiči PEN. 
3. Neživé části současně přístupné dotyku musí být spojeny se stejnou 

uzemňovací soustavou jednotlivě, po skupinách nebo společně. 
4. U paticového stožáru se zemnič (FeZn pásek 30 x 4 mm, FeZn drát průměr 10 

mm) připojí pod spodní šroub elektrické výzbroje pomocí svorky nebo šroubem 
přímo do dříku stožáru.  

5. Kovové patice stožáru a dřík musí být trvale spojeny s vodičem PEN. Propojení 
se provádí měděným vodičem o průřezu 6 mm2 jen na jednu polovinu patice a 
dřík stožáru (pokud není dřík stožáru již propojen pomocí technického řešení 
PEN svorky). Ochranný vodič může být bez izolace, holý. 

6. Svítidla třídy (ochrany) I, instalovaná na nekovové stožáry, budou jednotlivě 
připojena na hlavní pospojování.  

7. U bezpaticového stožáru se zemnič připojuje na vnější ochrannou svorku. Pod 
šrouby spojující jednotlivé díly patice je nutné vložit vějířové podložky. 

Pozn.: Za vyhovující je považováno spojení, které má přechodový odpor mezi 
ochrannou svorkou a nejvzdálenější odnímatelnou částí nejvýše 0,1 Ω.  

8. Všechny podzemní spoje zemničů se musí chránit proti korozi pasivní 
ochranou (např. asfaltovou zálivkou, pryskyřicí, antikorozní páskou apod.) a 
pod pojezdovými komunikacemi a v blízkosti kořenů stromů musí být uloženy 
do chrániček. Provedení spojů zemničů musí být v souladu s ČSN EN 61643. 

15. OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM 
Zemniče a uzemňovací přívody 

1. Kovové osvětlovací stožáry veřejného osvětlení stojící v místech zvýšeného 
nebezpečí zásahu blesku (na otevřeném prostranství, v ulicích s nízkými domy 
apod.) se uzemní páskovým zemničem, je-li jejich zemní odpor větší než 20 Ω 
(podle ČSN 34 1390 čl. 185).  

Pozn.: Doporučuje se propojit sousední stožáry (dvojice) strojeným zemničem FeZn 
pásek o min. rozměrech 30 x 4 mm nebo zemničem FeZn drát o min. průměru 10 
mm. Propojení stožárů zemničem slouží současně jako přizemnění vodiče PEN dle 
čl. 413.1.3 N12 ČSN 33 2000-4-41.  

2. Zemniče se kladou do kabelových rýh a musí být uloženy na dno výkopu a to 
nejméně 10 cm pod kabelem. Nadzemní části musí být uloženy přehledně bez 
zbytečných ohybů a smyček. Na přístupném místě (nad místem vetknutí 
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stožáru) musí být uzemnění připojeno do odpojitelné svorky, která umožňuje 
měření odporu uzemnění 

3. Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit buď 
samostatným zemničem nebo spojit s uzemňovací sestavou, kromě uzlu zdroje 
v místech podle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3N12. 

4. Značení nadzemní části zemničů stožárů se provádí označením jako ochranný 
vodič ve žlutozelené barvě umělohmotnými návleky nebo barvou 

5. Při provedení hlavního pospojování dle čl. 8.1 této Směrnice se nevyžadují 
další opatření . 

Nadzemní vedení 
1. U neizolovaného nadzemního vedení se provádí ochrana před bleskem 

pomocí bleskojistek. Na fázové vodiče se připevní vždy jen jeden vodič z 
bleskojistek, druhé vodiče se vzájemně spojí a svedou do země zemničem 
FeZn drát o průměru 10 mm přes zkušební svorku. Zkušební svorky se montují 
ve výši 1,8 až 2 m nad zemí, přičemž mají být v dostatečné vzdálenosti od 
podpěry vedení svodu i držáku ochranného úhelníku, aby bylo umožněno 
snadné rozpojení zkušební svorky. 

2. Zemnič musí být chráněn proti mechanickému poškození do výše nejméně 1,8 
m ochranným úhelníkem. Ochrana uzemňovacího přívodu se musí na obou 
koncích vodivě spojit s vodičem uzemňovacího přívodu. 

3. Souběh a křižování elektrických vedení s hromosvodem na objektech apod. 
musí být od nadzemní části hromosvodu vzdáleny nejméně: 
a) u vedení z holých vodičů při souběhu     2 m, 
b) u vedení v trubkách a u kabelových vedení při souběhu   0,5 m, 
c) při křižování u holých vodičů       1 m, 
d) při křižování s vedením v trubkách a kabelovým vedením  0,2 m. 

4. Nelze-li tyto vzdálenosti dodržet, spojí se neživé části elektrického zařízení s 
hromosvodem, a to propojením ochranného vodiče se zemničem hromosvodu 
v zemi, přičemž odpor společného uzemnění nesmí být větší než 2 Ω. 

 
 

16. PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB 
1. Rozsah a skladba dokumentace pro jednotlivé její stupně jsou dány platnými 

předpisy, (Stavební zákon, Vyhl. č.132/98 Sb.) a metodickými pokyny (např. 
příručky Českého svazu st. inženýrů a vydavatelství UNIKA). Dokumentace 
musí obsahovat technická řešení a navržené materiály v souladu s touto 
směrnicí. Musí rovněž řešit způsob zajištění náhradního VO po dobu trvání 
stavby. Tento požadavek lze splnit souběžnou výstavbou nového VO. 

2. Pro menší stavby VO se zpracuje jednostupňová PD v rozsahu dokumentace 
pro stavební povolení a realizaci stavby. 

3. Dokumentace musí být odsouhlasena písemným vyjádřením správce, jehož 
platnost je jeden rok. 

4. Řešení VO musí odpovídat uspořádání komunikací dle platného územního 
plánu a zatřídění dle pasportu vedeného správcem komunikací.  

5. PD musí být vyhotovena s ohledem na probíhající nebo připravované stavební 
aktivity jiných investorů v dané lokalitě. 



Manuál provozu a údržby VO obce – Jiří Tesař  54
 

Pozn. 1: U návrhu rekonstrukcí VO velkých ucelených městských celků se při 
zpracování PD postupuje dvoustupňově. První stupeň se zpracuje jako investiční 
záměr (IZ), druhý stupeň se vypracuje v rozsahu DSP (dokumentace pro stavební 
povolení a realizaci stavby). 
Pozn. 2: U rozsáhlých dopravních staveb nebo ostatních staveb velkého rozsahu se 
vyžadují tři stupně: 

a) dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 
b) investiční záměr stavby VO (IZ), 
c) dokumentace pro stavební povolení (DSP). 
d) Pokud se realizace liší od PD musí být zpracována dokumentace podle 

skutečného provedení. 
Pozn.: 3: Ve výjimečných případech, kdy DSP nesplňuje a neobsahuje všechny 
podrobnosti potřebné pro realizaci stavby VO v souladu s touto směrnicí, může 
správce požadovat vypracování a projednání RDS (realizační dokumentace stavby). 
Rekonstrukce a přeložky veřejného osvětlení  

1. Rekonstrukci VO, přeložku zařízení VO nebo jeho dotčení (vyvolané např. 
jiným investičním záměrem nebo jinou stavbou VO) je možno provést pouze se 
souhlasem správce. Tento souhlas správce vydá ve svém vyjádření na základě 
předložení projektové dokumentace. Správce vydá ve svém vyjádření 
podmínky k navrhované rekonstrukci nebo přeložce: 
a) Požadavek na investora stavby (přeložky VO) o písemném uvědomění 

správce v předstihu minimálně 14 dní o termínu zahájení prací a výzvě 
k předání staveniště. 

b) O předání staveniště se vypracuje "Zápis o předání staveniště", ve kterém 
se zaznamená stávající stav VO, a  stanoví se podmínky provozu a 
údržby veškerého dotčeného zařízení VO po dobu trvání stavby a na 
základě PD se stanoví způsob nakládání s demontovaným materiálem 
a stavebním odpadem.  

c) Investor stavby dohodne součinnost se správcem při odpojování, 
náhradním propojování a dalších pracích na stávajícím zařízení. 

d) Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytýčení podzemních 
inženýrských sítí. Provádí se za přítomnosti zhotovitele stavby, který na 
místě protokolárně přebírá vytyčenou trasu. A zhotovitel stavby 
následně prokazatelně seznámí pracovníky, kteří provádějí výkopové 
práce s polohou těchto sítí. 

e) Pro investora stavby VO je povinnost provedení geodetického zaměření 
skutečné trasy kabelových vedení VO a zhotovitel je povinen vyzvat 
správce VO ke kontrole hloubky výkopů, uložení kabelů, zemničů a 
základů stožárů před záhozem 2 pracovní dny předem písemně, 
nedohodnou-li se jinak. O provedené kontrole musí být proveden 
záznam v "Zápisu o předání staveniště" nebo do stavebního deníku. 
Záznam o provedené kontrole před záhozem se vyžaduje při technické 
prohlídce hotového díla v rámci přejímacího řízení. 

f) Po dokončení stavby provede správce  přejímací řízení. 
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17. Nově budovaná zařízení veřejného osvětlení  

Popis a kvalita stavebních materiálů 
1. Zhotovitel se musí přesvědčit, že na všechny výše uvedené “Stanovené 

výrobky" dle NV 163/2002 Sb. vydal výrobce nebo dovozce prohlášení o 
shodě.  

Provádění prací 
1. Záměr vybudovat nové VO, což je jakékoliv nové zařízení VO (tedy i zřízení 

jednoho světelného místa), je nutno projednat s budoucím správcem VO, který 
vydá ve svém vyjádření podmínky k navrhované stavbě: 
a) Zahájit stavbu VO je možno pouze na základě pravomocného rozhodnutí 

(stavební povolení) nebo nabytí právní moci (ohlášení) vydaného 
místně příslušným stavebním úřadem. 

b) Při provádění stavebních úprav elektrického vedení pokud se nemění 
trasa VO je možno stavbu provádět bez ohlášení (viz Stavební zákon, 
§56, odst. g). 

c) Investor stavby (po dohodě možno i zhotovitel) uvědomí písemně správce 
v předstihu minimálně 14 dní o termínu zahájení prací a vyzve ho k 
předání staveniště. Při předání staveniště se vypracuje "Zápis o předání 
staveniště", ve kterém se zaznamená stávající stav VO, a ve kterém se 
stanoví podmínky provozu a údržby veškerého dotčeného zařízení VO 
po dobu trvání stavby. V tomto zápise se také stanoví na základě PD 
způsob nakládání s demontovaným materiálem a stavebním odpadem. 

d) Investor stavby rovněž dohodne součinnost se správcem při odpojování, 
náhradním propojování a dalších pracích na stávajícím zařízení.  

e) Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytýčení podzemních 
inženýrských sítí. Provádí se za přítomnosti zhotovitele stavby, který na 
místě protokolárně přebírá vytyčenou trasu, a zhotovitel stavby 
následně prokazatelně seznámí pracovníky, kteří provádějí výkopové 
práce s polohou těchto sítí. 

f) Pro investora stavby VO je povinnost provedení geodetického zaměření 
skutečné trasy kabelových vedení. Pro kontrolu kabelového vedení VO 
je zhotovitel  povinen vyzvat správce VO ke kontrole hloubky výkopů, 
uložení kabelů, zemničů a základů stožárů před záhozem 2 pracovní 
dny předem písemně, nedohodnou-li se jinak.. O provedené kontrole 
musí být proveden záznam v "Zápisu o předání staveniště" nebo do 
stavebního deníku. Záznam o provedené kontrole před záhozem se 
vyžaduje při technické prohlídce hotového díla v rámci přejímacího 
řízení. 

g) Před přejímacím řízením je nutné uzavřít smlouvu zajišťující provoz nově 
budovaného VO např. smlouvu o provozu a údržbě, smlouvu o smlouvě 
budoucí darovací apod. Dále musí být dohodnuty podmínky, a 
zakotveny v zápise, převedení vlastnictví nově budovaného zařízení 
(např. darovací smlouva nebo prodej) a následný výkon vlastnických 
práv a správy zařízení (včetně dokladů o bezúplatném zřízení věcného 
břemene).  

h) Po dokončení výstavby nového VO následuje přejímací řízení. 
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18. Přejímací řízení staveb VO 
Základním předpisem pro tuto činnost je dokument ISO PP 11 ve znění všech 
aktuálních změn a doplňků. 

1. Přejímací řízení se uskutečňuje na podnět zhotovitele. Termín konání se 
sjednává alespoň 7 dnů předem. Řízení se zúčastní zástupci investora 
(objednatele stavby), zhotovitele, budoucího správce a provozovatele. 

2. Přejímací řízení veřejného osvětlení je proces, při kterém přejímající technik 
musí přezkoumat skutečnost, zda nabízené dílo odpovídá odsouhlasené 
projektové dokumentaci, na základě výchozí revizní zprávy ověřuje bezpečnost 
a funkčnost předávaného zařízení, kontroluje rozsah demontovaného zařízení. 

3. Technik správní divize vyhodnotí návaznost na stávající zařízení VO (SO), tak, 
aby nová část zařízení byla plně funkční v souladu s okolním zařízením a 
nezhoršila parametry rozšiřované části soustavy (např. úbytky napětí na konci 
větve, cos ϕ, rovnoměrnost zatížení fází ve smyslu této Směrnice bod 7.2.3.-3, 
předepsaná hladina osvětlenosti podle příslušného výpočtu a norem apod.). 

4. Přejímací řízení, včetně vzorů formulářů je uvedeno v PP 11 – Přejímací řízení 
staveb. V tomto dokumentu je uveden i mechanizmus předání dokladů jak pro 
stavby prováděné vlastním subjektem ,tak jiným investorem. Dále je uveden i 
proces předání a zařazení  stavby do technického zhodnocení. 

Průběh přejímacího řízení 
1. Přejímací řízení se provádí pochůzkou po stavbě a kontrolou předávaného 

zařízení. Kontrola je prováděna v návaznosti na všechny související státní 
normy jak závazné tak doporučené, zejména pak výchozí revizní zprávu 
elektrické části zařízení.  

2. Při zahájení přejímacího řízení předloží zhotovitel požadované doklady a po 
provedené kontrole dokladů pokračuje řízení kontrolou stavební části.  

Dokumentace k přejímacímu řízení 
Zhotovitel předává správci prostřednictvím objednatele u přejímajícího řízení tyto 
požadované dokumentace: 

1. Dokumentaci skutečného provedení nebo prováděcí projekt upravený dle 
skutečného provedení ve dvojím vyhotovení, potvrzený zhotovitelem a 
odsouhlasený budoucím správcem. Dokumentace musí obsahovat evidenční 
čísla SM a vyznačení jakýchkoliv změn na kabelu např. spojky, změny průřezu 
apod. 

2. Dokumentaci ke stavebnímu povolení ověřenou stavebním úřadem včetně 
stavebního povolení případně odsouhlasené změny. 

3. Je-li zařízení umístěné na jiném pozemku než na pozemku města- souhlas 
vlastníka s jeho umístěním popř. smlouvu o věcném břemeni.  

4. Vyčíslení finančního nákladu předávaného díla s uvedením cen materiálů a 
prací vázaných na zapínací místo v tomto členění: výkopové práce včetně 
zabudovaného materiálu, montážní práce včetně zabudovaného materiálu a 
náklady na úpravu povrchu.  

5. Výchozí revizní zprávu elektrické části zařízení, ne starší než 30 dní ve dvojím 
vyhotovení s uvedením izolačního stavu kabelů, proudové zatížitelnosti 
jednotlivých fází na přívodu do ZM a na jednotlivých vývodech. Pro popis 
zařízení se použijí evidenční čísla stožárů přidělená v technické dokumentaci 
společnosti.  

6. V případě zřízení nového zapínacího místa: 
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a) souhlas distributora elektrické energie (příslušné oblastní správy) 
s místem připojení na rozvod nn a odsouhlasenou výši příkonu,  

b) doklad o zaplacení příspěvku na pořízení, respektive na rezervaci příkonu,  
c) potvrzení o předání zákresu nn. přípojky do odd. technické dokumentace 

příslušného distributora el. energie, 
d) přihlášku na el. přípojku potvrzenou příslušnou oblastní správou 

distributora el. energie, 
e) přihlášku k odběru el. energie (tzv. „na elektroměr“) potvrzenou revizním 

technikem  registrovaným u distributora el. energie, 
f) výrobní dokumentaci  zařízení ZM se schématem zapojení, revizní 

zprávou a osvědčení o jakosti. 
7. Geodetické zaměření zařízení (zejména zakryté části tj. kabeláž, chráničky), 

v digitální formě předáno provozovateli nebo vlastníkovi formou předávacího  
protokolu 

8. Dokumentaci demontovaného materiálu s označením SM evidenčními čísly. 
9. Potvrzení o předání geodetického zaměření všech prvků stavby v digitální 

formě ve formátu DGN do pověřeného odboru obce.  
10. Zápis o souhlasu technika správy s pokládkou a záhozem kabelů podle PP 

38/00 - Pokládka kabelů a manipulace s nimi po jednotlivých částech akce.  
11. Doklad o odevzdání demontovaného kovového materiálu do skladu 

demontovaného materiálu EC s rozpisem druhu a množství vráceného 
materiálu a údaji o tom, v jakém stavu byl odevzdán. Materiál zhotovený 
z betonu a suť se do skladu neodevzdává. Likvidaci zajišťuje zhotovitel na 
vlastní náklady. 

12. Soupis druhů a množství montovaného materiálu pro každé světlené místo 
zvlášť. 

13. Protokoly o shodě u dodávaného materiálu a výrobků.  
14. Měření intenzity osvětlení komunikace v závislosti na jejím zatřídění do stupně 

osvětlení a srovnávací protokol s hodnotami projektovanými. 

Soupis kontrolovaných prvků 
Zapínací místo 

1. U nově zabudovaných rozvaděčů se kontroluje 
a) porovnání štítku výrobku s osvědčením od výrobce, 
b) kontrola stavební části rozvaděče (jeho uchycení, umístění a ukotvení), 
c) kontrola hlavního jističe (hodnota, typ a funkce), 
d) kontrola přípojky nn , zda je „ pod napětím“ ve všech fázích, kontrola 

průřezu napájecího kabelu, kontrola označení všech kabelů (štítky), 
kontrola přípojky v předřazené skříni včetně hodnot zjištěných jištění, 
přeměření proudové zátěže v jednotlivých fázích, jejich souměrnost 
zatížení, 

e) kontrola dotažení svorek na vývodních směrech a jednotlivých spínacích a 
jistících prvcích, 

f) přeměření proudové zátěže fází jednotlivých směrů a jejich souměrnost, 
g) kontrola průchodnosti ovládacích kabelů, 
h) kontrola funkčnosti  a ovládání zařízení, 
i) v případě nového typu ZM kontrola prohlášení o shodě, 
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j) provedení zásypu kabelového prostoru a základu pískem.  
2. U stávajícího rozvaděče ZM se kontroluje provedení prací souvisejících 

s připojením nového směrového kabelu a dodržení podmínek vyjádření 
k projektu souvisejících s napojením nového zařízení. 

Kontrola stožárů 
1. Provádí se kontrola stavby stožárů z hlediska projektovaných typů stožárů, 

včetně jejich označení evidenčními štítky. Označení výrobků štítkem výrobce a 
jeho odsouhlasení s protokolem  o shodě. 

2. Umístění stožárů v závislosti na ochranném dopravním profilu komunikace 
nebo minimální průchodní šířce chodníku v souladu s příslušnými předpisy. 

3. Pohledová kontrola provedení základu stožárů a u bezpaticových stožárů 
provedení „čepice“, kontrola  svislého postavení stožárů, kontrola hloubky 
zapuštění dříku stožáru do základu.  

4. Kontrola průchodu kabelů betonovým základem (ochrana kabelů proti 
poškození průchodem stožáru nebo pod paticí stožáru). 

5. Kontrola funkčnosti dvířek a zámků stožárů  včetně konzervace zámků. 
6. Pohledová kontrola způsobu montáže a umístění stožárové elektrovýzbroje a 

hodnoty jištění, nulování dříků stožáru a patice  stožáru, kontrola dotažení 
svorek svorkovnice stožárové výzbroje. 

7. Kontrola příkonu svítidla (štítek), přeměření proudové zátěže a namátková 
kontrola souhlasu typu zdroje s odsouhlaseným projektem. 

Kontrola ostatních nadzemních částí zařízení 
a) pohledová kontrola upevnění a zavrtání výložníku (u převěsového 

osvětlení kontrola uchycení lan a svítidel), 
b) kontrola způsobu uzemnění stožáru, 
c) přeměření průchodnosti jednotlivých fází v koncových stožárech, 
d) označení stožárů identifikačním štítkem se symbolem ležaté nuly 

v případech, kde je provedeno odjištění pokračujícího kabelového 
vedení nebo označení odbočných a rozpojovacích stožárů  podle 
Podmínek pro skupinovou výměnu stožárů, 

e) u skříněk zabudovaných do objektu provést kontrolu uložení kabelů jak 
zemních tak napájejících svítidel (zemní kabely musí být uloženy 
v dutině a kabely napájející SM musí být uloženy v chráničce).  

Kontrola podzemních částí zařízení 
1. V případě předání souhlasného stanoviska správy s pokládkou a záhozem 

kabelu není nutné kontrolovat vlastní uložení kabelů. 
2. Pokud ze závažných důvodů nemůže být provedeno kladení kabelů v průběhu 

stavby, je součástí přejímacího řízení prohlídka kabelové trasy a kontrola 
uložení kabelů namátkovými sondami. V tom případě se kontroluje: 
a) hloubka kabelové rýhy (nedostatečná hloubka uložení kabelu způsobuje 

vznik kabelových poruch při budoucích terénních úpravách a zbytečné 
hluboké uložení komplikuje odstraňování kabelových poruch), 

b) uložení kabelů (při souběhu více kabelů /i s jinými druhy např. při 
soubězích „nn“/ je nutno kontrolovat souběžnost kabelů – vyrovnanost 
kabelů), způsob vstupu kabelu ke stožárové výstroji, , způsob 
provedení uložení kabelů v místě vstupu do betonového základu a 
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křížení s jinými poduličními zařízeními, způsob pokládky zemničů a 
provedení spojů zemničů, utěsnění vstupů do chrániček, 

c) krytí kabelů zásypovým materiálem a pokládka v kabelové rýze . 
d) uložení zemniče, jeho způsob spojení se stožáry a dalšími částmi 

zařízení. 
3. Pokud zařízení vyhovuje příslušným ČSN (případně ISO) a této Směrnici, je 

předávajícím sepsán zápis, který podepíší zástupci zúčastněných stran. 

19. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Nebezpečný odpad 

1. Zařazení do kategorie nebezpečného odpadu a povinnost a způsob jeho 
likvidace je dán Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů. 

2. Dalšími předpisy, určujícími nebezpečný odpad a způsob zacházení s ním 
jsou: vyhláška č. 381/81 Sb. Katalog odpadů, vyhláška č. 383/01 O 
podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 384/01 Sb. O nakládání 
s PCB. Podle uvedeného zákona a vyhlášek jsou právnické a fyzické osoby 
povinny dodržovat předepsané povinnosti při nakládání s jinými odpady. ( 

Pozn.: Dne 27.1.2003 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních , v současné době 
probíhají práce na implementaci této směrnice do legislativy ČR. Seznam zařízení, 
na které se směrnice vztahuje, obsahuje kapitolu „Osvětlovací zařízení“, do které 
jsou zahrnuty osvětlovací tělesa, zářivky, kompaktní zářivky, výbojky a nízkotlaké 
sodíkové výbojky. Od poloviny roku 2004 jsou připravovány novely Zákona o 
odpadech – nutno sledovat platnou legislativu. 

3. Od 1.1.2003 je systém zpětného odběru nefunkčních světelných zdrojů 
provozován ve „výrobkové variantě“. Distributoři světelné techniky odebírají od 
koncových zákazníků použité výrobky a předávají na místa zpětného odběru. 
O příjmu použitých výrobků vystaví zákazníkovi potvrzení. Z místa zpětného 
odběru odebírá provozovatel systému pro ekologickou likvidaci použité výrobky 
jako nebezpečné odpady s obsahem Hg, kód 20 01 21 a je původcem i 
příjemcem odpadu. 

4. Ke vzniku odpadů, které je nutno likvidovat v souladu se zákonem dochází i při 
demontáži a přeložce stávajícího VO. Původce odpadu je povinen zařazovat 
odpady vznikající při jeho činnosti do kategorií stanovených katalogem odpadů. 
O zařazení materiálu, resp. druhu odpadu při jeho likvidaci, je povinen 
informovat dodavatel. 

5. Součástí projektové dokumentace musí být klasifikace odpadů vzniklých 
stavbou ( zejména z demontáží a zemních prací) a předpokládaná výtěžnost.  

6. Zhotovitel musí v nabídce kalkulovat se všemi náklady spojenými s tříděním a 
likvidací odpadů. 

Ochrana zeleně 
1. Ochrana vzrostlé zeleně. Kabelové trasy nesmí být vedeny blíže než 2 m od 

paty kmene stromu (nebo ve stanovené vzdálenosti uvedené ve vyjádření 
příslušného orgánu ochrany přírody), optimálně ve vzdálenosti půdorysného 
průmětu okapové linie stromu. Je-li kabelová rýha vedena pod korunou stromu, 
požaduje se provedení mělkého výkopu výhradně ručním výkopem s uložením 
kabelu do chráničky v hloubce 35 cm (uložení dle ČSN 33-2000-5-52). V 



Manuál provozu a údržby VO obce – Jiří Tesař  60
 

ochranném pásmu minimálně 2 m od paty kmene stromu nebude prováděna 
žádná stavební činnost, skladování materiálu, pojíždění těžkými mechanizmy.  

2. Stožáry VO je vhodné umísťovat cca 5 m od kmenů stromů nebo takové 
vzdálenosti, aby po  vzrůstu stromu nezasahovaly větve do vyzařovacího úhlu 
svítidel ( pokud to dovolí místní podmínky pro umístění stožáru a s ohledem na 
světelně technický výpočet roztečí stožárů). 

3. Úpravu vzrostlé zeleně prořezáním či kácením zajišťuje majitel. Požadavky na 
prořez zeleně je nutno zaslat  příslušnému místnímu úřadu. 

4. Ochrana travnatých ploch a keřových skupin. Poškozené plochy musí být dány 
do původního stavu zpětným zásypem (nepřipouští se ponechávání navršené 
zeminy na trase výkopu a samovolné sedání záhozu). Zemina musí být 
dostatečně zhutněna. Dále musí být provedena definitivní povrchová úprava v 
šíři pásma celkového poškození trávníku (nejen výkopové rýhy, ale i místa 
odkládání výkopku, rýhy po pojezdu těžší techniky). Jednotlivé keře keřových 
skupin v trase výkopu se musí dočasně přesadit a výkopek se musí vyvážet 
mimo keřové plochy.  

Materiály 
1. Z ekologických důvodů a pro zajištění hygieny práce je nutno omezit na 

minimum (výhledově zcela vyloučit) použití nátěrových hmot s obsahem 
šestimocného chrómu a s obsahem olova. Při použití základních nátěrů s 
obsahem zinkového prachu (považované za náhradu pozinkování) musí jeho 
obsah být  max. 85%. 
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20. PŘENESENÁ SPRÁVA – VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ – ZJEDNODUŠENĚ  
Princip PSVO lze jednoduše shrnout: 

 Hlavní činnost smluvního partnera: 

- Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení 

- Správa, provoz a údržba slavnostního osvětlení 

- Správa, provoz a údržba veřejných a věžních hodin 

- Správa, provoz a údržba městského mobiliáře 

- Vedlejší využití spravovaných zařízení (reklamy apod.) 

- Projektová a inženýrská činnost 

- Financování komunálních projektů 

- Zajištění smluv s dodavateli el. energie 

Smluvním partnerem je zabezpečováno: 

- Kvalitní a rovnoměrné osvětlení v souladu s evropskými normami všech 

komunikací, veřejných prostranství a slavnostně nasvícených objektů 

- Minimální poruchovost veřejného osvětlení 

- Trvalá bezpečnost elektrického zařízení systému veřejného osvětlení 

- Vysoká světelná účinnost instalovaných svítidel 

Je třeba zdůraznit, že trend snížení spotřeby je dosahován využitím účinných a 

moderních svítidel, světelných zdrojů a pečlivě prováděným výpočtem podle 

příslušných norem bez zavádění regulace. Pokles světelného toku zdrojů, v důsledku 

snížení napájecího napětí a v důsledku snížení hladiny osvětlení komunikací je 

možno využít pouze v době sníženého provozu, kdy  poklesne stupeň zatřídění 

komunikace, což by mělo být podepřeno podrobným dopravním průzkumem.. 

Vzhledem k tomu, že průměrný příkon na SM v ČR dnes dosahuje 170 W a bude 

nadále snižován.  

Obecně lze cesty k úsporám el. energie ve veřejném osvětlení shrnout do zásad: 

− svítit tam, kde je to potřeba,  

− svítit tolik, kolik je potřeba  

− svítit tehdy, kdy je to potřeba. 
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„PŘENESENÁ SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PODROBNĚJI“ 

     Veřejné osvětlení a další podobná zařízení patří mezi ty tzv. veřejně prospěšné 
služby, které mají podstatný vliv na kvalitu života v městech a obcích.. Obce tyto 
služby zajišťují zpravidla tak, že  zřizují různé rozpočtové, popřípadě příspěvkové 
organizace. Praxe však ukazuje, že toto uspořádání nepřináší vždy očekávaný efekt, 
ale často neúměrně zatěžuje administrativu i pokladnu radnic a obecních úřadů. 
Proto v současné době řada měst a obcí hledá nějaké efektivnější uspořádání pro 
řízení těchto služeb. 

Jednou z možností, jak poměrně rychle a bez zvýšených nákladů dostat veřejné 
osvětlení na evropskou úroveň je komunální projekt, který se nazývá 

  „Přenesená správa veřejného osvětlení“ 
  Přenesená správa veřejného osvětlení je vždy dlouhodobý smluvní vztah, 

který spočívá v přenesení správy, provozu a údržby veřejného, popř. slavnostního 
osvětlení na smluvního partnera, což umožní zadavateli, tj. městským a obecním 
úřadům, aby břemeno správy a vztahů se třetími osobami neslo nikoliv město nebo 
obec, ale smluvní partner jako správce a provozovatel, při čemž 
 VEŠKERÁ ZAŘÍZENÍ ZŮSTÁVAJÍ MAJETKEM OBCE. 
 To vede k nezanedbatelným úsporám nákladů na provoz těchto zařízení při rychlém 
zlepšení jejich technického stavu, protože projekt počítá v prvních letech jeho trvání 

s investicemi do předaného zařízení a je koncipován tak, že má také samofinancující 
se prvky. Funkci smluvního partnera zpravidla plní některá místní firma ve spolupráci 

s námi nebo naše společnost zřizuje v místě společnost dceřinnou. 
 Výkon přenesené správy spočívá hlavně v těchto oblastech: 

•   nákup a řízení spotřeby elektrické energie, 
•     provozování a údržba sítí veřejného osvětlení, 
•     plánování a realizace investic,  
•     financování. 

             
 

 Nákup a řízení spotřeby elektrické energie 

Smyslem této služby je především zlepšit kvalitu osvětlení a snížit výdaje na 
energii. Jejím obsahem je zejména: 

•     Sjednávání smluv s dodavateli elektrické energie na principu nejvhodnější 
sazby z hlediska času a výše odběru.  

•     Neustálé sledování změn příkonů a jeho jednotkové snižování.  
•     Přesné řízení doby svícení a omezení denního údržbového svícení.  
•     Zvýhodňování úsporných řešení při obnově sítě a nové výstavbě.  
•     Rychlá realizace výrazných úsporných řešení.  

 

Provozování a údržba sítí veřejného osvětlení 

Tato služba v sobě zahrnuje: 

•     Provádění správy, řízení a organizace údržby.  
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•    Provádění množiny úkonů odpovídajících dosažení určené míry 
poruchovosti, požadavkům norem a místních  předpisů.  

•     Dodržení přesně určené míry poruchovosti (lze doporučit svítivost 100% 
s tolerancí max. –2%).  

•     Určení stupně naléhavosti oprav podle významu a druhu poruchy.  
•     Zdokonalení  zásahů na zařízení.  
•     Aktualizaci evidence plánů a tech. podkladů.  
•     Kontrolu kvality.  
•     Optimalizace dalšího využití svěřeného zařízení, jeho finančního přínosu do 

projektu.  
•     Vztahy se třetími osobami:  
•     Vyřizování reklamací uživatelů,  
•     Vyřizování pracovních zakázek třetích osob, které mají dopad na veřejné 

osvětlení,  
•     Účast na koordinaci prací různých podniků nebo veřejných služeb, které 

mohou provádět zásahy na veřejných komunikacích,  
•     Občansko-právní spory při řešení nerůznějších problémů spojených se 

správou svěřeného majetku, zejména při řešení škod a ztrát.  

 

Plánovaní a realizace investic 

 Tato oblast je zabezpečena těmito činnostmi: 

•     Diagnostika současného stavu souboru VO, SO atd.  
•     Definování míry osvětlení podle funkce ve městě, zohledňující 

předpokládaný rozvoj města.  
•     Určení strategie pro vybrané městské sektory.  
•     Zpracování rozpočtu a plánu prací.  
•     Realizaci a kontrolu prací.  

 S tím neoddělitelně souvisí vstupní, smluvními partnery provedená koncepční práce, 
tj. koncepce rozvoje VO. 

           Další možností spolupráce v oblasti světla je integrace do mezioborových 
týmů (urbanisté, architekti, zahradní  architekti, výtvarníci) k vytvoření nebo zlepšení 
veřejného a slavnostního osvětlení, (např. vytvoření statického nebo dynamického 
osvětlení historických budov a památek pro zvýšení turistické aktraktivnosti města, 
světelné animace k jednorázovým příležitostem, světelné animace k významným 
událostem). 
  

 

Financování prací 

 K optimálnímu využití finančních prostředků přispěje: 

•     Účelné hospodaření s platbami za službu ve prospěch jejího rozvoje a 
zlepšování systému.  

•     Získávání optimálních finančních prostředků, pokud jde o cenu a 
dlouhodobost.  
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•     Optimalizace výnosů z dalšího využití svěřeného zařízení a zajištění jejich 
návratnosti do jeho obnovy, provozu a údržby.  

•     Spolupráce se zadavatelem při  kontrole využití finančních prostředků.  
•     Reinvestování prostředků za ušetřenou elektrickou energii do rozvoje a 

rekonstrukcí svěřeného zařízení.  
•     Zajištění  finančních prostředků nutných pro rozsáhlejší rozšíření zařízení 

provozovatelem s jejich následným splácením dle dohodnutého mechanismu.  

Movitý majetek představuje určitou hodnotu. Správa tohoto majetku je nemalé 
břemeno, ale při vhodném využití může být přínosem a dodatečným příjmem, který 
doplní finanční zdroje na údržbu veřejného a slavnostního osvětlení. 

 

Proč přenesenou správu? 

Alternativou k využití přenesené správy mohou být hlavně městská akciová 
společnost nebo privatizace zařízení některou soukromou společností. Budou-li tyto 
společnosti řádně a odborně vedeny, mohou jistě většinu výše uvedených činností a 
služeb zajistit. Přesto existují některé významné přednosti, které má oproti těmto 
řešením využití přenesené správy. 

       Veřejné osvětlení je v drtivé většině našich měst a obcí v takovém technickém 
stavu, že zlepšení kvality jeho světelně-technických parametrů a snížení nákladů na 
jeho provoz se neobejde bez rychlé a masivní investice, kterou může naše 
společnost (na rozdíl od např. městské a.s.) zajistit bez jakékoliv účasti radnice.  

        Na druhé straně v případě privatizace veřejného osvětlení některou finančně 
zdatnou společností, která by byla schopna zajistit potřebné prostředky, zase radnice 
přichází o možnost podílet se na strategických rozhodnutích v daném oboru, která 
mohou mít zásadní význam pro život města nebo obce, protože vlastníkem 
předmětného zařízení je v tomto případě někdo jiný. 

         Další předností výkonu přenesené správy společností, která tuto službu provádí 
již v jiných městech a obcích, zejména pak v těch větších, je možnost dosahování 
bezkonkurenčně výhodných cen při dodávkách nosných materiálů vzhledem k jejich 
velkým objemům, což vede k vyšší rentabilitě a vzhledem k filosofii tohoto projektu i 
k větším reinvesticím do spravovaného zařízení. 

         Rozhodování o nejlepší variantě řešení pro Vaše město není jistě jednoduché. 
Proto jsme kdykoliv připraveni zodpovědět všechny Vaše dotazy a podat Vám 
veškeré dostupné informace. 
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PŘÍLOHY 

21. Příloha 1 – Zkratky, termíny a definice 

Seznam používaných zkratek a vymezení pojmů 
VO  veřejné osvětlení 
AO architekturní osvětlení 
OPK osvětlení pozemních komunikací 
DO dekorativní osvětlení   
ZM  zapínací místo 
ZM řízené – bez vlastního zabudovaného ovládání, 
ZM řídící – s ovládáním, ke kterému jsou připojena řízená ZM  
SM  světelné místo   
SM (s dvojmístným číslem)  označení směrnice (dokumentace podle ISO) 
RVO   rozvaděč veřejného  osvětlení 
SDZ  světelná dopravní značka 
SPDZ  svislé přenosné dopravní značení  
PMM přípojka městského mobiliáře 
VTH veřejná telefonní hovorna 
PD projektová dokumentace 
PP pracovní postup  
RSH spínací hodiny 
TS  transformátorová stanice 
SR napájecí část ZM 
RE rozvaděč elektroměrový 
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb odboru dopravy MD ČR 
ZTKP Zvláštní technické kvalitativní podmínky staveb 
RDS realizační dokumentace stavby 
SK rozvodná skřínky (typ) 
DUR dokumentace pro územní rozhodnutí 
IZ investiční záměr 
DSP dokumentace pro stavební povolení stavby 
PD projektová  dokumentace 
Rozvod nn  rozvod nízkého napětí 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OOPP – ochanné osobní pomůcky 

Základní pojmy 
veřejné osvětlení (VO) je venkovní osvětlení veřejných prostorů měst a obcí 
zahrnující 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). 
osvětlení pozemních komunikací (OPK) (v nahrazeném dokumentu byl ve 
stejném smyslu používán termín „veřejné osvětlení“) slouží k osvětlení veřejných 
místních komunikací a silnic a dálnic, tedy komunikací určených pro motorovou 
dopravu, pro pěší i cyklisty apod. Do této kategorie tedy patří i osvětlení 
shromažďovacích ploch (např. náměstí), tržišť, pěších zón, stezek pro pěší a 
cyklisty, včetně tunelů, podjezdů, podchodů, mostů, lávek, křižovatek (úrovňových 
i mimoúrovňových), kruhových objezdů, přechodů pro chodce, zastávek městské 
hromadné dopravy, odstavných ploch (parkovišť), atd. 
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architekturní osvětlení (AO) (v nahrazeném dokumentu byl ve stejném smyslu 
používán termín „slavnostní osvětlení“) bývá obvykle trvale instalováno a 
celoročně provozováno a označuje se pak pojmem stálé architekturní osvětlení. 
Slouží ke zdůraznění významných památek (historických i moderních 
architektonických prvků a staveb /pomníků, fasád, věží a věžních hodin, kašen, 
fontán apod./ a významných přírodních jednotlivostí /stromů, křovin, skalisek, 
jezírek apod./). Pokud slouží k přechodnému zvýraznění objektů, pak se jedná o 
příležitostní architekturní osvětlení.  
Architekturní osvětlení vedle zkrášlení prostředí zlepšuje orientaci osob a je 
cestou ke zvýšení prestiže města. Dokáže cíleně upozornit na detaily, které 
mohou ve dne zůstat nepovšimnuty, dokáže navodit příjemnou atmosféru.  
dekorativní osvětlení (DO) obvykle slouží k vyzdobení ulic, náměstí, určitých 
lokalit nebo celých měst u příležitosti významné slavnostní příležitosti (slavnostní 
světelná výzdoba - o vánocích, velikonocích a jiných významných svátcích, 
slavnostech a výročích).  
časově neproměnné nebo proměnné - dynamické architekturní i dekorativní 
osvětlení - s účinkem zvýšeným pomocí programově řízené změny jasu, barvy 
světla apod. 
osvětlovací soustava - kompaktní soubor prvků tvořící funkční zařízení, které 
splňuje požadavky na úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, podpěrné a 
nosné konstrukční prvky, elektrický rozvod, rozváděče, ovládací systém.  
světelné místo - každý stavební prvek v osvětlovací soustavě (stožár, 
osvětlovací výložník, převěs) vybavený jedním nebo více svítidly.  
svítidlo - zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním 
nebo více světelnými zdroji a obsahuje, kromě zdrojů světla samotných, všechny 
díly nutné pro upevnění a ochranu zdrojů a v případě potřeby pomocné obvody, 
včetně prostředků pro jejich připojení k elektrické síti.  
světelný zdroj (umělý) - je umělý zdroj viditelného optického záření.  
rozváděč zapínacího místa - dálkově nebo místně ovládaný rozváděč s vlastním 
přívodem elektrické energie a zpravidla samostatným měřením spotřeby el. 
energie.  
osvětlovací stožár – nosná konstrukce, jejíž hlavním účelem je nést jedno nebo 
několik svítidel a který se sestává z jedné nebo více částí: dříku, případně 
nástavce; případně výložníku. Může též sloužit k upevnění přívodního nebo 
jiného vedení. Také může být nosičem reklamního a informačního zařízení, 
zařízení naváděcího systému nebo dopravního značení. Osvětlovací stožáry 
mohou být s paticí nebo bez patice.  
osvětlovací stožár kombinovaný - nosná konstrukce, určená pro nesení trakční 
soustavy, současně využitá pro upevnění svítidel  
jmenovitá výška stožáru - výška světelného středu svítidla nad úrovní vetknutí.  
vrchol stožáru - nejvyšší bod stožáru.  
dřík stožáru - základní nosná část osvětlovacího stožáru.  
závěsná výška svítidla – výška světelného středu svítidla nad osvětlovanou 
plochou.  
úroveň vetknutí - vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru.  
vyložení - vodorovně měřená vzdálenost světelného středu svítidla od osy dříku 
stožáru.  
výložník - část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku 
stožáru nebo samostatná upevňovací konstrukce pro svítidla upevněná na 
stavební objekt.; Výložník může být jednoramenný, dvouramenný nebo 
víceramenný a může být připojen k dříku pevně nebo odnímatelně. Vnější průměr 
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výložníku je 60 mm. Víceramenné výložníky musí být zpevněné výztuhou proti 
rozlomení. Výložníky musí mít stejnou povrchovou úpravu jako stožáry.  
osvětlovací výložník - výložník k upevnění svítidla na budovu, na výškovou 
stavbu nebo na jiný stožár než osvětlovací. Rozměry a provedení je stejné, jako u 
předchozího.  
úhel vyložení svítidla - úhel, který svírá osa spojky (spojovací část mezi koncem 
dříku nebo výložníku a svítidlem) svítidla s vodorovnou rovinou.  
elektrické části stožáru (elektrovýzbroj) - rozvodnice pro osvětlovací stožár a 
elektrické spojovací vedení mezi rozvodnicí a svítidlem.  
patice stožáru - samostatná část osvětlovacího stožáru, která tvoří kryt elektrické 
výzbroje.  
převěs - nosné lano mezi dvěma objekty, na kterém je umístěno svítidlo.  
osvětlovaná plocha - plocha, na které se vykonává zraková činnost. V případě 
silniční komunikace je osvětlovaná plocha ohraničena šířkou jízdního pásu.  
provozní hodnoty - skutečné hodnoty v libovolné době provozu za okolností v 
této době se vyskytujících (jako napětí sítě, proudová zátěž, roční období, stav 
světelných zdrojů a svítidel, znečištění apod.).  
kabelový soubor - zařízení určené ke spojování, odbočování, ukončování, 
kotvení kabelů nebo rozvětvování žil. Zabraňuje vnikáni vlhkosti do kabelu a 
zamezuje vytékání kabelové hmoty. Kabelové armatury jsou kovové a nekovové.  
zapínací místo - venkovní rozváděč pro připojení rozvodu VO se samostatným 
měřením spotřeby elektrické energie.  
správce - subjekt, který zajišťuje výkon vlastnických práv k majetku nebo 
některou ze základních povinností těchto vlastnických práv, tedy činnost 
provozní, udržovací a správní.  
autorizovaná osoba - je fyzická osoba, které byla udělena autorizace ve 
výstavbě. Autorizovanou osobou jsou autorizovaný architekt, autorizovaný 
inženýr ve výstavbě a autorizovaný technik ve výstavbě.  
autorizovaný inženýr (technik) ve výstavbě - je fyzická osoba, které byla 
udělena autorizace ve výstavbě pro příslušný obor (nebo několik oborů) činnosti a 
je zapsána v seznamu autorizovaných inženýrů (techniků). 



Manuál provozu a údržby VO obce – J.Tesař ART METAL CZ -2007 
 

68
 

69

22. Vyobrazení a schémata      

Obr. 1 - Zájmová pásma podzemních vedení v přidruženém prostoru a umístění stožárů VO 
podle ČSN 736005/Z4 – Příloha C (normativní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda ke schématu: 
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Kladení kabelů do země podle ČSN 33 2000-5-52 
 

Legenda k obrázkům: 
Pozn.: V tabulce jsou uvedeny 
nejmenší dovolené vzdálenosti 
h = hloubka uložení 
Pozn.: Hloubkou uložení kabelu 
v zemi h se rozumí svislá 
vzdálenost horní části vnějšího 
obvodu kabelu od povrchu trasy 
kabelového vedení, např. 
chodníku, cesty, jiné komunikace, 
dále půdní plochy s přihlédnutím 
ke způsobu obdělávání. Půdními 
plochami se rozumí pole, zahrady 
apod. 
v = hloubka výkopu rýhy = h + d + 
pv 
pv = písková vrstva 8 cm do 52 kV 
včetně, pro 110 kV 12 cm 
p = pískové lože = d + 2 pv 
d = vnější průměr kabelu 
 
Obr. 2a 

 
 
Obr. 2b 

Hloubka h (cm) 
Napětí  
(kV) Terén Chodník 

Vozovka, 
krajnice 
vozovky 

Do 1 35 
70 1) 

35 100 

1 až 10 70 50 100 
10 až 35 100 100 100 
35 až 110 
2) 

130 130 130 

Sdělovací, 
řídící a 
zvláštní 
obvody 

Obvykle ve stejné hloubce jako kabel 
silový 

1) Hloubka uložení h = 70 se použije v terénu při pokládce kabelů bez 
mechanické ochrany způsobem podle obr. 2b. 
2) Pro kladení kabelů 110 kV v chodnících je nutné projednat jejich uložení 
s provozovateli sousedních vedení, hlavně s příslušným plynárenským 
podnikem. 
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Obr. 3 - Provedení základu pro stožár s pouzdrem 
 
 
 
Obr. 3a – Ve volném terénu s nezpevněným povrchem 

 
 
 
Obr. 3b - V terénu se zpevněným povrchem 
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Obr. 4 - Ukotvení konstrukce převěsu do stavebního objektu 
 

 
 

Obr. 5 - Provedení vodičů ve výzbroji stožárů a barevné označení 

L 1L 1

PEN

L 3

L 2

Vývod 
ke svítidlu

Přívod Odvod

 
 
   
 
 
 
 
 
Pozn: Vývod ke svítidlu se z důvodu rovnoměrného zatížení jednotlivých fází připojuje 
střídavě k fázi L1, L2, L3, L1 atd. 
 
 
.

L 1 Fáze osvětlení Černá 
L 2 Fáze osvětlení Hnědá 
L 3 Fáze osvětlení Černá ( šedá) 

PEN Ochranný vodič žlutozelená 
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Obr. 6 - Číslování pozic konstrukčních prvků na víceramenném stožáru 

 
 
Určení pozice výložníku: 
- Výložník na vrchu stožáru má pozici č.1, při teoreticky možném umístění druhého 
výložníku má tento výložník pozici č.9 
- Výložník chodeckých svítidel má pak pozici č.17, dále č.18 atd. 
(tzn., že výložník má pouze tyto hodnoty pozice: č. 1, 9, 17 nebo větší) 
Určení pozice svítidel: 
- První svítidlo od severu směrem východ a dále jih a západ má pozici č.1, další pak 
č.2 atd. 
- V případě vrcholového svítidla má toto vrcholové svítidlo pozici č.1, svítidla na 
výložnících pak počítáno od severu na východ, jih a západ pozice č.2, dále č.3 atd. 
- V případě druhého výložníku (pozice č.9) začíná první svítidlo od severu směrem 
na východ, jih západ od pozice č.9, další pak č.10 atd. 
- V případě chodeckého svítidla má první svítidlo od severu směrem na východ, jih, 
západ pozici č.17, další pak č.18 atd. 
(tzn., chodecké svítidlo má vždy pozici č.17, nebo větší) 
Určení pozice u zdrojů: 
 - V případě vícezdrojového svítidla má pozici 1 zdroj, který je nejvýše vlevo a dále 
po řadách až ke zdroji, který je nejníže vpravo 
Pozn.: 
- přisvícení přechodu umístěné na výložníku upevněném na stožáru je zařízení 
PŘECHOD, tzn. číslování se provádí samostatně od pozice č. 1 
- obdobně to platí i o ostatních zařízeních, jako např. HODINY apod. 
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Obr. 7 - Umístění stožáru VO na křižovatkách a v obloucích 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


