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15.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 
1 TKP - Všeobecně.

Veřejné osvětlení je náležitostí komunikace. Stupeň 
osvětlení je určen na základě zařazení komunikace podle 
norem ČSN 36 0400, ČSN 36 0410, ČSN 36 0411. Práce 

pro osvětlení pozemních komunikací zahrnují vytyčení 
trasy a osvětlovacích bodů, dodávku materiálu, tj. stožá
rů, svítidel, rozvaděčů, elektrovýzbroje a jejich komple
taci. Dále je součástí osvětlení výkop kabelové rýhy, 
prostupů pod komunikacemi a vybudování základů pro 
stožáry. Součástí veřejného osvětlení může být i zaří
zení pro jeho ovládání.

Zhotovení musí splňovat požadavky této kap. TKP 
a dokumentace stavby. Zařízení veřejného osvětlení 
musíbýt chráněno před nebezpečným dotykovým napě
tím.

Tato kapitola obsahuje požadavky na osvětlení při použití 
ocelových nebo železobetonových stožárů (podle 
OEG 34 8220 - stožáry z odstreďovaného betonu). Umís
tění, druh a provedení osvětlení určuje dokumentace 
stavby. Jsou-li v dokumentaci stavby navrženy jiné druhy 
stožárů, uvede objednatel požadavky na jejich kontrolu 
provádění a převzetí v ZTKP.

15.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

15.2.1 Základy

Stožáry veřejného osvětlení se osazují do prefabri
kovaných betonových patek, monolitických základů 
nebo na montážní desku. Základy se provádějí podle 
dokumentace stavby.

Monolitické betonové základy se provádějí do vyhlou
bených nebo vrtaných otvorů. Pro základy se používá 
betonu min. B 10. Pro betonové základy pro osvětlovací 
stožáry z ocelových trub platí požadavky kap. 18 TKP.

15.2.2 Stožáry

Stožáry jsou nosiči svítidel. V této kapitole jsou popsány 
stožáry ocelové nebo stožáry z odstreďovaného betonu. 
Materiál a rozměry musí odpovídat dokumentaci stavby, 
ČSN 34 8340, OEG 34 8220.

Typ a velikost stožárů určuje dokumentace stavby. Součástí 
stožárů jsou výložníky, které jsou definovány ČSN 34 8340 
a jsou vyrobeny z oceli podle ČSN 41 1550 a platí pro ně 

požadavky uvedené v kap. 19 TKP. Stožáry veřejného 
osvětlení musí být označeny číslem.

Osvětlovací stožár z ocelových trubek musí být opatřen 
těmito údaji:

a) plný nebo zkrácený název výrobce,

b) typové označení stožáru a číslo normy.

Tyto údaje lze nahradit ochrannou známkou.

Stožáry z odstreďovaného betonu musejí mít alespoň 
tato základní data:

a) označení výrobce,

b) rok výroby,

c) značka druhu stožáru,

d) výrobní značka nebo číslo.

Údaje musejí být vyznačeny na trvanlivém štítku, 

spolehlivě připevněném na vnějším povrchu stožáru 4 m 
od paty.

Doporučuje se označit na dílci vetknutí a stožáry 
o různé vrcholové síle barevně rozlišit na čele v čepu 
(podle čl. 46 OEG 34 8220).

15.2.3 Ochrana proti korozi

Stožáry veřejného osvětlení chráníme nátěrem nebo 
metalizací. Vnější povrchy dříků ocelových stožárů 
a ocelových výložníků musejí být chráněny proti korozi.

Při použití nátěrových hmot musí být tlouštka základního 
nátěru nejméně 8 mikronů. Povrch části dříku a výložní- 
ku, jakož i spodní část dříku určená do země, musí být 
opatřena vhodným nátěrem (např. epoxydové prysky
řice).

Není-li v dokumentaci stavby předepsána povrchová 
úprava ocelových stožárů a ocelových výložníků, pou
žijí se tyto nátěry, které mají následující sled:

a) 1x0 2005+ 1 x0 2005+lxS 2013

b) 1x0 2005+ 1 xS 2013+lxS 2013

c) lxS 2000+ 1 xS2012+lxS 2013

Při dodávce ocelových stožárů je výrobce povinen udat 
druh použitého základního nátěru, aby mohl být použit 
správný vrchní nátěr.

Při metalizaci je nutno dodržet postup:

a) otryskání

b) 1 vrstva Zn

c) 2 vrstvy AI nebo Br

Tlouštka nanášení 1. vrstvy je40 - 60 mikronů a 2. vrstvy 
150 mikronů.

15.2.4 Svítidla

Typ a počet svítidel je dán dokumentací stavby. Svítidla 
musí odpovídat ON 36 0701. Součástí dodávky svítidel 
je montážní návod. Svítidla se vyrábějí podle ČSN 03 8203. 

Krytí svítidel je dáno dokumentací stavby. Pro ochranu 
svítidla před nebezpečným dotykem platí ČSN 34 1010.

15.2.5 Zapínací místa

Zapínací místa jsou elektrické rozvaděče, které jsou 
součástí stavby veřejného osvětlení. Druh a velikost 
rozvaděče řeší dokumentace stavby. Rozvaděč musí stát
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na přehledném místě tak, aby byl snadno přístupný 
a jeho spolehlivost nebyla ohrožena silničním provo
zem. Rozvaděč musí být viditelně označen štítkem. 
Montáž a provoz rozvaděče musí odpovídat ČSN 33 2000 
a ČSN 33 3210.

15.2.6 Kabely, vodiče, elektrovýzbroj

Kabely se používají celoplastové (zasmyčkují se ve 
stožárech, popř. v samostatných skříních). Zatížení fází 
a průřez kabelů a vodičů řeší dokumentace stavby. 
Vodiče mezi elektrovýzbrojí a svítidlem se ve stožáru 
používají izolovaně a o průřezu, který určí dokumentace 
stavby.

Pro výrobu a instalaci kabelů, vodičů a elektrovýzbroje 
platí ČSN 34 7615, ČSN 34 7658, ČSN 35 7007 
a ČSN 35 7030. Zároveň je výrobce povinen dodat odbě

rateli technické podmínky na jednotlivá zařízení. Tyto 
technické podmínky platí pro výrobu, zkoušení a do
dávku předmětného zařízení.

15.2.7 Uzemnění

Součástí montáže veřejnéhoosvětleníjc uzemnění elektrické
ho zařízení. Zřizuje se pro ochranu před úrazem elektrickým 
proudem, pro ochranu před bleskem a přepětím nebo pro 
správnou činnost elektrického zařízení. Toto uzemnění musí 
odpovídat dokumentaci stavby a ČSN 33 2050.

15.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

15.3.1 Základy, stožáry a svítidla

Ocelové stožáry se staví do předem vybetonovaného 
a zatvrdlého základu podle CSN 34 8352. V otvoru 
základu se stožár vyrovná, vyklínuje a zalije betonem. 
V případě montáže na základovou desku se stožár posta
ví na zpevněný podklad a připevní šrouby.

Při betonování je třeba vynechat rýhu pro kabely 
a zemní svod, která se po protažení kabelu a případného 
zemního svodu zasype pískem a shora zabetonuje. Po 
postavení se stožár, pokud není metalizován, opatří 
dvojitým ochranným nátěrem. Montáž svítidel se prove
de po postavení stožáru a zatvrdnutí základu. Svítidla 
a výložniky musí být zabezpečeny proti působení větru.

Kromě ocelových stožárů se pro veškeré osvětlení 
používají i stožáry z odstreďovaného betonu. Tylo 
stožáry se však instalují ve výjimečných případech 
(provizorní osvětlení, osvětlení staveništních ploch, 
atd.). Osazování těchto stožárů se provádí do beto
nového základu, který je určen dokumentací stavby. 
Připojení svítidel umístěných na stožárech z odstre
ďovaného betonu se provádí buď holými vodiči, anebo 
závěsným kabelem. Způsob připojení řeší dokumentace 

stavby.

Pro betonářské práce platí požadavky uvedené v kap. 18 

TKP.

15.3.2 Zapínací místa, elektrovýzbroj, uzemnění

Umístění zapínacích míst se řídí dokumentací stavby. 
Rozvaděče se staví na předem vybudovaný základ, 
jehož hloubka je určena dokumentací stavby. V základu 
pro rozvaděč je nutno vynechat prostorpro kabely, které 
ústí do rozvaděče. Po pokládce a zatažení kabelů se 
uvedený volný prostor dozdí nebo zakryje deskou 
z nehořlavého materiálu. Při montáži rozvaděče je nutno 
dodržet příslušná ustanovení ČSN 33 3210. Dále je 

třeba pro jednotlivé práce dodržet tato ustanovení:

- pro zemní práce ustanovení ČSN 73 3050,

- pro kabelové rozvody a připojení k silové síti 
CSN 33 2000,

- pro uzemnění ČSN 33 2050.

15.3.3 Kabelové vedení

Kabelové rozvody se provádějí podle dokumentace 
stavby. Nejdříve se provede vytyčení trasy a osvětlo
vacích bodů, dále výkop kabelové rýhy včetně chrá- 
niček. Po vybudování základů se provede osazení 
stožárů, včetně výložníků a montáž svítidel. Stožáry se 
propojí kabelem, uloženým do pískového lože tl. 8 cm. 
Pod pískové lože do kabelové rýhy se ukládá zemnící 
pásek. Kabel se chrání v zastavěném prostoru cihlami 
a opatří se výstražnou červenou fólií šíře 33 cm. Mimo 
zastavěný prostor se kabely kryjí výstražnou fólií podle 
ČSN 73 6006. Kabely se ukládají pod povrch chodníků 

nebo zeleného pásu. Pod vozovkou a vjezdy se chrání 
chráničkami. Typ použitých chrániček řeší dokumen
tace stavby. Kabelové vedení se ukončí buď ve svor
kovnici nebo v zapínacím místě veřejného osvětlení. 
Zapojení kabelu se provede podle schématu, které je 
součástí dokumentace stavby. V rozvaděčích sejedno- 
llivé kabely opatří štítky s označením typu kabelu a čísla 
větve. Na dvířka rozvaděče se umístí schéma příslušné 
větve a rozvodu.

15.3.4 Zaměření skutečného provedení

Pro výkresy skutečného provedení stavby a pro odsou
hlasení a převzetí prací musí zhotovitel (nebo podzho- 
tovitel) před zakrytím další vrstvou nebo pokračováním 
dalších zhotovovacích prací zaměřit (směrově i výško
vě) skutečné provedení lomových bodů trasy kabelu, 
spojek, chrániček, uzemnění, stožárů a el. rozvaděčů 
v souladu s požadavky uvedenými v čl. 1.9.4 kap. 1 TKP
- Všeobecně.

V některých případech, pokud tak stanovil budoucí 
provozovatel při schvalování dokumentace stavby, musí 
být položení kabelů odsouhlaseno technickým dozorem 
provozovatelem před jejich zakrytím.

15.3.5 Ochrana zdraví

Při montáži a uvedení veřejného osvětlení do provozu, 
je nutno dodržovat příslušné ČSN a předpisy, které řeší 

ochranu a bezpečnost zdraví při práci na elektrickém 
zařízení. Ochrana proti nebezpečnému dotyku vyplývá
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ze systému ochrany navrženého nového veřejného 
osvětlení. Tento systém ochrany je vyznačen v doku
mentaci stavby.

15.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNI A PRŮKAZNÍ 
ZKOUŠKY

15.4.1 Základy

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky jednotlivých 
materiálů pro výrobu betonu základů stožárů musí odpo
vídat požadavkům uvedeným v kap. 18 TKP.

15.4.2 Stožáry

Současně s dodávkou stožárů předává výrobce osvědče
ní o jejich jakosti podle ČSN 34 8340. Výrobce je záro

veň povinen předložit atest stožáru. Skladování stožárů 
se provádí na stavbě ve vyhrazeném skladu. Uložení 
stožárů musí být provedeno tak, aby nedošlo k jejich 
porušení a musí odpovídat principům uvedeným v kap. 
18 (pro stožáry z odstreďovaného betonu) a v kap. 19 
(pro ocelové stožáry).

15.4.3 Svítidla, rozvaděče, elektrovýzbroj, kabely

Při převzetí dodávky od výrobce se provede kontrola 
komplexnosti dodávky podle dokumentace a technic
kých podmínek výrobce. Dodávka musí být doložena 
dodacím listem a osvědčením o jakosti. Veškeré 
elektrické rozvaděče musejí být vybaveny schématem 
zapojení. Skladování musí být zabezpečeno v krytých 
skladech tak, aby nedošlo k jejich poškození a k ná
slednému znehodnocení. Průkazní zkoušky provádí vý
robce a na stavbě se neprovádějí.

15.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

15.5.1 Základy

Kvtdita základů musí odpovídat ustanovení ČSN 73 2400. 

a kap. 18 TKP.

15.5.2 Stožáry

Kontrolní zkoušky ocelových stožárů a stožárů z odstre
ďovaného betonu provádí pro výrobce akreditovaná 
zkušebna podle ČSN 34 8340, OEG 34 8220. Stožáry 

musejí splňovat požadavky uvedené v kap. 17, 18 a 19 
TKP.'

15.5.3 Svítidla

Kontrolní zkoušky svítidel provádí výrobce podle 
ČSN 36 0603.

15.5.4 Elektrické rozvaděče

Kontrolní zkoušky rozvaděčů provádí výrobce podle 
ČSN 33 2210.

15.5.5 Elektrovýzbroj

Kontrolní zkoušky elektrovýzbroje provádí výrobce 
podle ČSN 33 3210.

15.5.6 Kabely

Technické parametry kabelů jsou dány výrobcem a musí 
odpovídat technickým podmínkám vydaným výrobcem.

15.5.7 Uzemnění

Uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2050. Hodnota uzemně

ní se měří přímo na stavbě pomocí můstkových metod.

15.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

15.6.1 Základy

Odchylky od dokumentace stanoví kap. 19 TKP.

15.6.2 Stožáry

Odchylky od dokumentace se připouštějí pouze v osaze
ní strožárů a to 50 mm ve všech směrech, přičemž se 
nepřipouští, aby stožáry zasahovaly do průjezdného 
prostoru komunikace.

15.6.3 Svítidla, elektrické rozvaděče, elektrovýzbroj

Odchylky se nepřipouštějí.

15.6.4 Kabely a uzemnění

Odchylky položení kabelů a uzemnění jsou dány 
ČSN 73 6005

15.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

15.7.1 Základy

Betonáž základů pro stožáry a rozvaděče za nízkých 
a záporných teplot musí být provedena v souladu s usta
novením čl. 12 ČSN 73 2400 a kap. 17 a 18 TKP. Pro 

ocelové konstrukce platí kap. 19 TKP.

15.7.2 Stožáry, svítidla, elektrické rozvaděče

Nejsou klimatická omezení.

15.7.3 Elektrovýzbroj

Manipulace s vodiči s polyvinylchloridovou izolací 
nesmí probíhat při teplotách nižších než + 5°C bez 
zvláštních opatření podle ČSN 34 1050.

15.7.4 Kabely

Při pokládce ccloplastových kabelů je nutno dodržet 
zásadu, že nesmí probíhat při teplotách nižších než + 5°C 

bez zvláštních opatření podle CSN 34 1050.
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15.8 ODSOUHLASENI A PŘEVZETÍ PRACÍ

Při přejímce veřejného osvětleni se kontroluje svislost 
stožárů a závěsná výška svítidla. Spodní hrana otvoru 
stožárové rozvodnice nesmi být níže než 60 cm nad 
terénem. Při osazování stožárů u obrubníků je nutno 
dodržet vzdálenost min. 50 cm od líce stožáru. Toto se 
vztahuje i na stožáry s palicemi. Navržený systém 
elektrického napájení veřejného osvětlení mostního 
objektu s ochranou před účinky vlivu bludných elektric
kých proudů nesmí způsobit zavlékání bludných proudů 
do betonářské a zejména předpínací výztuže.

Součástí přejímky je předložení výchozí revizní zprávy. 
Na základě výchozí revizní zprávy a měření světelně - 
technických parametrů převezme budoucí správce zaří
zení do trvalého provozu. Kromě výchozí revizní zprávy 
předá zhotovitel výkresy skutečného provedení zhoto- 
vovacích prací provedených v rámci objektu osvětlení.

15.9. SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno

15.10 EKOLOGIE

Požaduje se dodržet příslušná ustanovení kap. č. 1 TKP 
- Všeobecně.

15.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 33 2000 - 1983, Elektrotechnické předpisy.

Základní ustanovení pro elektro
technická zařízení (1.3.1984)

- změna a (1.3.1986)
ČSN 33 2050 - 1984, Elektrotechnické předpisy.

Uzemnění elektrických zařízení
(1.7.1985)

ČSN 33 2310 - 1987, Elektrotechnické předpisy.

Předpisy pro elektrická zařízení 
v různých prostředích (1.4.1988)

- změna 1 (3/92)
ČSN 33 3210 - 1986, Elektrotechnické předpisy.

Rozvodná zařízení (1.7.1987) 
ČSN 33 4570 - 1981, Elektrotechnické předpisy.

Hromadné dálkové ovládání. 
(1.8.1983)

- změna a (1.8.1991)
ČSN 34 1010 - 1965, Elektrotechnické předpisy ČSN.

Všeobecné předpisy pro ochra
nu před nebezpečným doty
kovým napětím (1.7.1966)

- změna a (1.3.1975)
- změna b (1.3.1978)
- změna c (1.9.1985)

ČSN 34 1050 - 1970, Elektrotechnické předpisy ČSN.

Předpisy pro kladení silových 
elektrických vedení (1.7.1971)

- změna a (1.8.1975)
- změna b (1.2.1984)

- změna c (1.6.1988)
ČSN 34 1390 - 1969, Elektrotechnické předpisy ČSN.

Předpisy pro ochranu před 
bleskem (1.4.1970)

-změna a (1.11.1979)
- změna b (1.5.1985)
- změna c (1.1.1988)

ČSN 34 3100 - 1967, Elektrotechnické předpisy ČSN.

Bezpečnostní předpisy pro 
obsluhu a práci na elektrických 
zařízeních (1.10.1967)

- změna a (1.5.1968)
- změna b (1.1.1970)
- změna c (1.6.1976)
- změna d (1.2.1979)
- změna e (1.9.1985)
- změna f (1.3.1989)

Příkaz B1 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci 
na elektrických zařízeních 
(1.10.1967)

Příkaz B2 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci 
na elektrických zařízeních 
(1.10.1967)

ČSN 34 3109 - 1972, Elektrotechnické předpisy.

Bezpečnostní předpisy pro 
činnost na trakčním vedení a v 
jeho blízkosti (1.10.1973)

ČSN 34 7007 - 1964, Zkoušení silových vodičů 

a kabelů (1.1.1965)
- změna a (1.4.1969)

ČSN 34 7401 - 1976, Silové vodiče (1.1.1979)
ČSN 34 7615 - 1964, Silové kabely do 35 kV 

(1.4.1965)
- změna a (1.4.1965)
- změna b (1.7.1965)
- změna c (1.9.1967)
- změna d (1.9.1971)
- změna e (1.10.1973)

ČSN 34 7656 - 1964, Kabely 750 V s poly-

vinylchloridovou izolací a poly- 
vinylchloridovým pláštěm 
AYKY.CYKY (1.5.1964)

- změna a (1.4.1984)
ČSN 34 7658 - 1964, Silové kabely 1 kV s hliní

kovými jádry, s poly- 
vinylchloridovou izolací 
a polyvinylchloridovým 
pláštěm AYKY (1.4.1965)

- změna a (1.4.1967)
OEG 34 8220 - 1984, Stožáry z odstreďovaného beto

nu pro elektrické venkovní vede
ní do 35 kV (1.4.1985)

- změna a (1.7.1988) - změna b (1.8.1988)
ČSN 34 8340 - 1968, Osvětlovací stožáry (1.7.1969)

- změna a (1.10.1973)
- změna b (1.9.1979)
- změna c (1.12.1984)
- změna d (1.10.1986)
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ČSN 34 8353 - 1972, Součásti venkovních vedení nn 

a vn. Provedení konců izolá
torových podper (1.4.1973)

ČSN 35 7007 - 1956, Rozpojovací jistící skříň RIS 5 

(1.4.1957)
ČSN 35 7030 - 1971, Rozvodnice a elektrorozvodná 

jádra (1.4.1972)
ČSN 36 0000 - 1967, Světelnětechnické názvosloví 

(1.3.1970)
ČSN 36 0008 - 1961, Oslnění, jeho hodnocení a zábra

na (1.10.1962)
ČSN 36 0400 - 1984, Veřejné osvětlení (1.10.1985)

- změna a (1.3.1987)
- změna b (1.1.1990)

ČSN 36 0410 - 1984, Osvětlení místních komunikací

(1.10.1985)
- změna 1 (3/92)

ČSN 36 0411 - 1984, Osvětlení silnic a dálnic

(1.10.1985)
- změna 1 (3/92)

ČSN 36 0600-2-3-1992, Elektrické svietidlá. Časť2-5:

osobitné požiadavky. Svietidlá 
na osvetlenie ciest a ulíc

ON 36 0701 - 1983, Cestné výbojkové svietidlá typo
vého rádu 44423 (442 23) 
(1.7.1984)

ČSN 37 5054 - 1967, Používání silových kabelu do 35 

kV (1.12.1967)
-změna a (1.8.1970)

- změna b (1.6.1967)
ČSN 38 2153 - 1957, Kladení silových kabelu 

v tvárnicích (1.7.1958)
ČSN 41 1550- 1992, Ocel 11 550(1.9.1992)
ČSN 73 2400 - 1988, Provádění a kontrola beto

nových konstrukcí (1.1.1989)
- změna a (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)
- změna c (1.4.1991)
- změna 4 (11/92)

ČSN 73 3050 - 1986, Zemné práce. Všeobecné usta

novenia (1.9.1987)
- změna a (1.5.1991)

ČSN 73 6005 - 1985, Prostorová úprava vedení 

technického vybavení
(1.11.1986)

- změna a (1.7.1988)
- změna b (1.9.1990)
- změna 3 (9/92)
- změna 4 (11/92)

ČSN 73 6006 - 1991, Označovanie-podzemných vede

ní výstražnými fóliami 
(1.1.19991)

ČSN 73 6101 - 1985, Projektování silnie a dálnic

(1.7.1986)
- změna a (1.10.1988)
- změna 2 (3/92)

ČSN 73 6110 - 1986, Projektování místních komunikací

(1.7.1987)
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