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15.1 ÚVOD

15.1.1 Všeobecně

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kapi
tole 1 TKP - Všeobecně. Kapitola 15. TKP obsahuje 
požadavky objednatele stavby na materiály, technolo
gické postupy, zkoušení a převzetí výkonů a dodávek při 
provádění staveb osvětlení pozemních komunikací. Sta
novení prostorové polohy, členění, rozměry a druh kon
strukcí osvětlovací soustavy určuje dokumentace 
stavby, která musí být vypracována v souladu s TKP pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací a touto ka
pitolou TKP.

V případech, kdy jsou požadovány jiné práce, než práce 
obsažené v této kapitole TKP nebo je potřebné změnit 
(zpřísnit) nebo doplnit (nové výrobky, technologie, sys
témy) ustanovení této kapitoly TKP a nebo se jedná 
o ojedinělé technické řešení, vypracují se zvláštní tech
nické kvalitativní podmínky (dále jen ZTKP).

Veřejné osvětlení se zřizuje pro zvýšení bezpečnosti 
a zrakové pohody všech účastníků provozu na poze
mních komunikacích aje dle zákona č. 13/1997 Sb. (Zá
kon o pozemních komunikacích) příslušenstvím 
pozemní komunikace. Dle § 25 vyhlášky č. 104/1997 
Sb. se dálnice a silnice vždy osvětlují v zastavěném úze
mí obce. Mimo toto území se osvětlují jen zvlášť určené 
úseky. Osvětlení lze zřídit i v oblastech, kde to 
zdůvodňuje intenzita dopravy, případně četnost chodců 
a cyklistů.

Návrh a provedení veřejného osvětlení musí splňovat 
podmínky ČSN 736101, ČSN 736110, ČSN 36 0400, 
ČSN 36 0410 a ČSN 36 0411, stupeň osvětlení je podle 
těchto norem určen zatříděním pozemní komunikace 
z hlediska požadavků na osvětlenost s přihlédnutím 
k dopravnímu zařazení dálnic, silnic a místních komuni
kací do kategorií a tříd (§5, §6 zákona). Pro osvětlení tu
nelů platí ČSN 73 7507 a TP 98 Technologické 
vybavení tunelů.

Elektrická zařízení novostavby veřejného osvětlení 
musí splňovat podmínky norem řady ČSN 33 2000 (t.j. 
33 2000-1 až ČSN 33 2000-6-61). Jedná se zejména
0 kvalitu provedení a bezpečnost zařízení při normálním
1 poruchovém provozu. Dokumentace stavby a stavební 
úpravy veřejného osvětlení musí obsahovat kromě 
světelně-technického návrhu také výpočet hodnot Zs 
(impedance smyčky), ZPE (impedance ochranného vodi
če) pro správné funkce ochrany proti úrazu elektrickým 
proudem.

Zhotovení veřejného osvětlení musí splňovat požadav
ky této kapitoly TKP a ZTKP, dokumentace stavby 
a příslušných technických norem a předpisů.

15.1.2 Názvosloví

- osvětlovací soustava - kompaktní soubor prvků tvo
řící funkční zařízení, které splňuje požadavky na 
úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, pod

pěrné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozváděče, 
ovládací systém,

- světelné místo - každý skladební prvek v osvětlova
cí soustavě (stožár, samostatný výložník, převěs) 
vybavený jedním nebo více svítidly,

- svítidlo - zařízení, které rozptyluje, filtruje nebo 
mění světlo vyřazované jedním nebo více světlený
mi zdroji a obsahuje, kromě zdrojů světla samot
ných, 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 zdroj optického záření, 
zpravidla viditelného, zhotovený k tomuto účelu,

- zapínací rozváděč zapínacího místa - dálkově 
nebo místně ovládaný rozváděč s vlastním přívodem 
elektrické energie a zpravidla s vlastním samostat
ným měřením spotřeby el. energie,

- osvětlovací stožár - podpora, jejíž hlavním účelem 
je nést jedno nebo několik svítidel a který sestává 
z jedné nebo více částí: dříku, případně nástavce; 
případně výložníku,

- dříkový stožár - stožár bez výložníku, který bez
prostředně nese svítidlo (dříkové svítidlo),

- jmenovitá výška - vzdálenost mezi montážním bo
dem na ose vstupu výložníku do svítidla a předpo
kládanou úrovní terénu u stožárů kotvených do země 
a nebo spodní hranou příruby stožáru u stožáru s pří
rubou,

- úroveň vetknutí - vodorovná rovina vedená místem 
vetknutí stožáru,

- vyložení - vodorovná vzdálenost mezi montážním 
bodem na ose vstupu výložníku do svítidla a osou 
stožáru (svislicí) procházející těžištěm příčného 
řezu stožáru v úrovni terénu,

- výložník - část stožáru, která nese svítidlo v určité 
vzdálenosti od osy dříku stožáru; výložník může být 
jednoramenný, dvouramenný nebo víceramenný 
a může být připojen k dříku pevně nebo odnímatelně,

- úhel vyložení svítidla - úhel, který svírá osa spojky 
(spojovací část mezi koncem dříku nebo výložníku 
a svítidlem) svítidla s vodorovnou rovinou,

- osvětlovací výložník - výložník k upevnění svítidla 
na budovu, na výškovou stavbu nebo na jiný stožár 
než osvětlovací,

- elektrická část stožáru - rozvodnice pro osvětlova
cí stožár (ve skříňce na stožáru, pod paticí, v prostoru 
pod dvířky bezpaticového stožáru) a elektrické spo
jovací vedení mezi rozvodnicí a svítidlem,

- pätice - samostatná část osvětlovacího stožáru, která 
tvoří kryt elektrické výzbroje,

- převěs - nosné lano mezi dvěma objekty, na kterém 
je umístěno svítidlo.
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15.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLU

15.2.1 Obecně
Na většinu stavebních a elektrotechnických výrobků 
(materiálů), které se používají při stavbě osvětlení poze
mních komunikací, se vztahuje nařízení vlády č. 
178/1997 Sb. (dále jen nařízení) podle § 22 zákona č. 
22/1997 Sb. Nařízením se stanoví technické požadavky 
na stavební výrobky určené k trvalému zabudování do 
staveb (§ 1, ödst. 1 nařízení). Podle přílohy č. 2, pořado
vé číslo 47 (prvky pro hromosvody, kam patří i uzemně
ní a pospojování), 58 (kotevní a spojovací prvky...), 
a další čísla pro stavební materiály se vyžaduje certifi
kace výrobku (§ 5 nařízení). Podle přílohy č. 4, pořado
vé číslo 33 (součásti pro elektrické rozvodné, regulační 
a měřící systémy), 36 (stožárové patky), 38 (mimo jiné 
...portály, sloupy ...) musí mít výrobky provedené a do
ložené ověření shody výrobků (§ 7 nařízení, podle záko
na č. 22/1997 Sb., § 12, 13) a označení výrobce.

Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého na
pětí jsou dány nařízením vlády č. 168/1997 Sb. a tech
nické požadavky na výrobky z hlediska jejich 
elektromagnetické kompatibility (svítidla, rozváděče, 
regulátory) jsou dány nařízením vlády č. 169/1997 Sb.

Zhotovitel se musí přesvědčit, že na všechny výše uve
dené „stanovené výrobky“ vydal výrobce nebo dovozce 
prohlášení o shodě.

„Ostatní výrobky“ použité pro realizaci osvětlení poze
mních komunikací, které nejsou vyjmenovány ve „sta
novených výrobcích“, musí být před dodávkou na 
stavbu doloženy všemi protokoly o požadovaných 
zkouškách uvedených v dokumentaci stavby TKP nebo 
ZTKP a výrobky musí splňovat požadavky zákona č. 
22/1997 Sb. Posouzení shody „ostatních výrobků“ musí 
být provedeno a doloženo dokumenty prokazujícími 
vhodnost výrobku podle Metodického pokynu RSJ-PK 
pro oblast 2.3.2 Ostatní výrobky (1998).

15.2.2 Elektrická přípojka

Elektrická přípojka nn pro napájení rozváděče zapínací- 
ho místa veřejného osvětlení je dle zákona č. 222/1994 
Sb. zařízením veřejného osvětlení a po přejímce a kolau
daci se stává majetkem správce VO. Elektrická přípojka 
je zásadně připojována na síť TN-C o jmenovitém napětí 
230/400V v provedení třífázovém, 4 vodičovém. Je 
přednostně prováděna odbočením od spínacích prvků 
nebo přípojnic rozváděčů nn v distribučních trafostani
cích vn/nn. V případě technické nezbytnosti lze provést 
odbočení z jiného místa na základě odsouhlasení distri
butora elektrické energie a budoucího správce VO. 
Ukončení přípojky je na přívodní svorkovnici nebo pří
vodních svorkách hlavního jištění rozváděče zapínacího 
místa.

Jištění elektrické přípojky musí být v místě odbočení 
z distribučního rozvodu nn minimálně o dva stupně vyš
ší než je jmenovitá hodnota hlavního jištění za připoje
ním v rozváděči zapínacího místa.

Doporučuje se el. přípojku vedenou přímo z trafostanice 
vést přes rozpínací skříň.

15.2.3 Rozváděč zapínacího místa

Rozváděč zapínacího místa je určen hlavně k napájení, 
jištění a zapínání veřejného osvětlení pozemních komu
nikací. Skládá se z napájecí a vývodové části.

Napájecí část tvoří hlavní jistič rozváděče s jmenovitou 
hodnotou povolenou dodavatelem elektřiny. Za hlav
ním jističem musí být prostor požadovaných rozměrů 
distributorem elektrické energie se schválenou upevňo
vací montážní plochou pro osazení měření odběru 
elektrické energie. Za elektroměrem je připojena vývo
dová část.

Vývodovou část tvoří jednotlivé jištěné vývody větví 
veřejného osvětlení. Jištěné vývody jsou zapojeny podle 
schéma rozváděče za spínacími stykači.

V některých případech mohou být za měřením, ale před 
spínacími stykači připojeny samostatné jištěné vývody 
pro stálé napájení např. světelného signalizačního zaří
zení, dopravních značek apod. Při vybavení rozváděče 
zapínacího místa zásuvkou pro připojení elektrického 
ručního nářadí pro případ údržbářských prací musí být 
tato zásuvka vybavena ochranou proudovým chráničem 
s jmenovitým vybavovacím proudem 30 mA (ČSN 33 
2000-4-47, čl. 471.2.3).

Rozváděče v provedení v plastové skříni s krytím IP 65 
jsou výrobky se zajištěným přirozeným odvětráváním, 
s plastovým základovým podstavcem s odnímatelným 
předním krytem zaústěných kabelů.

Rozváděče musí umožňovat svou konstrukcí a zapoje
ním i místní ruční zapnutí pro potřeby zkoušek a denní 
údržby.

15.2.4 Světelné místo

Světelné místo je tvořeno zpravidla základem stožáru, 
stožárem s elektrovýzbrojí, výložníkem a jedním nebo 
více svítidly. Světelné místo může také tvořit samostat
ný osvětlovací výložník upevněný na jiném podpěrném 
místě než je stožár veřejného osvětlení (např. výložník 
na zdi, na stožáru jiné sítě apod.) nebo svítidlo na převě- 
su.

15.2.4.1 Základy pro všechny typy stožárů veřejného 
osvětlení řeší dokumentace stavby a jsou převážně beto
nové, mohou být i součástí konstrukce jiného objektu 
(mostní objekt apod.). Musí v nich být vynechán volný 
prostor pro kabelové vedení a uzemnění. Kabely nesmí 
být v žádném případě v základech zabetonovány. Zemní 
základ stožáru musí být pouzdrový (umožňují snazší 
a levnější výměnu havarovaného stožáru).

Kvalita betonových základů musí odpovídat ČSN 73 
2400 a TKP 18, beton pro provedení základu musí být 
min. C- /28-SAP 3b ve shodě s kap. 18 TKP. Tvar, roz
měry a umístění základu jsou dány dokumentací stavby.

15.2.4.2 Stožáry musí odpovídat ČSN 34 8340 (po do
pracování uceleného souboru ČSN EN 40 bude ČSN 34 
8340 zrušena a tímto souborem nahrazena) a mohou být
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ocelové, betonové, plastové, hliníkové aj.. Betonové 
stožáry musí odpovídat ČSN 34 8340, odd. C, OEG 34 
8220 a TKP 18. Požadavky na kvalitu pro stožáry z ji
ných materiálů (např. hliníkové, plastové aj.) musí být 
uvedeny v ZTKP. Každý stožár musí být opatřen neod- 
nímatelným štítkem výrobce s udáním základních tech
nických parametrů výrobku. Ocelové stožáry musí mít 
povrchovou úpravu minimálně na úrovni metalizace 
nebo žárového zinkování ponorerii podle TKP 19 a TP 
84. Metalizované stožáry musí mít provedenou povr
chovou úpravu i uvnitř stožáru (žárovým nástřikem 
zinkem, nátěrem apod.). Pro netahové stožáry se použí
vají přednostně stožáry bezpaticové. Dřík všech ocelo
vých stožárů VO pro uložení v zemi musí být v místě 
vetknutí chráněn proti korozi ocelovou ochrannou man
žetou, která musí být nejméně 600 mm dlouhá a její hor
ní okraj musí být po montáži min. 300 mm nad úrovní 
vetknutí. Mezi dřík a manžetu nesmí mít v žádném 
případě možnost vniknout voda. Elektrovýzbroj v bez- 
paticovém stožáru musí být chráněna proti rzi padající 
z horní části stožáru. Bezpaticové stožáry musí mít opra
covaný otvor pro vstup přívodních kabelů.

15.2.4.3 Výložník musí být k dříku stožáru nebo k jiné 
nosné konstrukci upevněn bezpečně a rozebíratelně. 
Musí být zajištěn šrouby proti samovolnému pootočení 
a spojení zajištěno proti vniknutí vody. Úhel vyložení 
svítidla na výložníku nesmí být větší než 4“. Při zkoušce 
dle čl. 108 ČSN 34 8340 (60 kg závaží na konci výložní
ku) se smí konec výložníku přiblížit k vodorovné rovině 
maximálně na 1°. Upevňovací a zajišťovací spojovací 
materiál (šrouby, matice, podložky) musí být v provede
ní s protikorozní ochranou (případně nerez).

15.2.4.4 Nátěry ocelových stožárů a ostatních ocelo
vých prvků se provádí na základní vrstvu tvořenou me- 
talizací, žárovým zinkováním ponorem nebo základním 
nátěrem s obsahem zinku podle TKP 19. Stožáry žárově 
zinkované ponorem s tloušťkou vrstvy 60p nebo 80p 
(podle korozního zatížení podle TKP 19 a TP 84) nevy
žadují další protikorozní úpravu - nátěr.

15.2.4.5 Elektrovýzbroj musí umožňovat připojení 
hliníkových i měděných kabelů do průřezu 35 mm*. 
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 elek- 
trovýzbroje je jistící prvek svíticjla.

15.2.4.6 Svítidlo je určeno světelnětechnickým návr
hem podloženým výpočtem, jehož výsledky musí být 
uvedeny v dokumentaci stavby. Stejně tak musí být uve
den použitý výpočetní program, aby bylo v případě nej
asnosti možno nezávisle světelnětechnický návrh 
ověřit. Zhotovitel nemůže svévolně změnit ani typ svíti
dla, ale ani typ světelného zdroje. Opodstatněná změna 
je možná pouze po předložení nového světelnětechnic- 
kého výpočtu a odsouhlasení této změny objednate
lem/správcem stavby na základě vyjádření projektanta 
a budoucího správce VO. Svítidla musí splňovat mini
mální krytí optické části IP 65 a předřadníku IP 44 u vý
ložníkových svítidel a IP 54 u sadových svítidel.

15.2.5 Kabelový rozvod přípojek a osvětlení 
pozemní komunikace

Kabelový rozvod musí odpovídat dokumentaci stavby 
a normám při důrazu na dodržení ČSN 73 6005.

15.2.6 Spínání a ovládání

Ovládání spínání zapínacích rozváděčů je místní nebo 
dálkové. Místní spínání samostatného rozváděče může 
být zajištěno osazením fotospínače, spínacími hodinami 
apod.

Při větším počtu rozváděčů zapínacích míst se využívá 
dálkového ovládání. Rozváděče zapínacích míst se mezi 
sebou propojují ovládacími kabely, po kterých se šíří 
spínací impuls od hlavního zapínacího rozváděče nebo 
z centrálního dispečinku, nebo se pro to využívá jiného 
způsobu (šíření impulsu po silovém vedení - např. HDO, 
radiovou sítí apod.).

15.2.7 Uzemnění, pospojování

Podle stupně nutné ochrany zařízení a zajištění ochrany 
proti úrazu elektrickým proudem určené dokumentací 
stavby se vodivé nadzemní součásti stavby propojují 
zemniči.

Průřezy zemničů a ochranných vodičů pro pospojování 
jsou určeny ČSN 33 2000-5-54.

15.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

15.3.1 Elektrická přípojka

Provedení elektrické přípojky vyžaduje spolupráci s dis
tributorem elektrické energie při připojování kabelu 
v distribuční TR a před uvedením do provozu. Kabel 
elektrické přípojky se ukončí na hlavních přípojnicích 
rozváděče zapínacího místa (na přívodních svorkách 
hlavního jističe). Místní služebna energetického závodu 
musí po osazení elektroměr zaplombovat. Pro uložení 
vedení elektrické přípojky platí článek 15.3.4 této kapi
toly TKP.

15.3.2 Rozváděč zapínacího místa

Umístění rozváděče zapínacího místa a podružných roz
váděčů rozvodu VO musí splňovat podmínku trvalé pří
stupnosti s dostatečným prostorem pro obsluhu (min. 80 
cm před kryty, dveřmi, víky) a může být v místnosti, ve 
zdi objektu nebo ve volném terénu. Přednostní umístění 
je ve volném terénu, umístění v místnosti nebo zdi ob
jektu může být jen na základě dokumentace stavby od
souhlasené majitelem nemovitosti a správcem VO. 
Spodní okraj skříně musí být vždy min. 600 mm nad te
rénem (podlahou). V terénu musí být - je-li rozváděč 
umístěn mimo zpevněnou plochu - zhotoven k rozvádě
či přístupový chodníček a manipulační plocha před 
dveřmi rozváděče o minimální šířce 80 cm a délce 
přesahující šířku rozváděče o 20 cm na každé straně. 
Rozváděče se musí označit evidenčním číslem podle po
žadavků správce VO.
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Betonový základ rozváděče je pod úrovní terénu tvaru 
písmene U s volným prostorem pod přední částí rozvá
děče pro uložení a zához kabelů. V nadzemní části zá
kladu prováděné do bednění jsou založeny plastové 
trouby v počtu, který je roven počtu vývodů +1 (pro pří
vod). Půdorysná velikost nadzemní části základu nesmí 
přesahovat půdorysné rozměry rozváděče o více než 10 
cm. Základová spára základu rozváděče musí být umís
těna v nezámrzné hloubce a je-li v násypu, musí být ná
syp dostatečně zhutněn.

Plastové podstavce a pilíře se osazují podle dokumenta
ce výrobce.

15.3.3 Světelné místo

15.3.3.1 Základ stožáru do země se zhotovuje podle 
dokumentace stavby po jeho vytýčení v terénu. Na vy
rovnané dno vykopané jámy se položí plech nebo kera
mická deska, postaví základová trouba. Trouba se ve 
výkopu zabetonuje s vynecháním drážek pro uložení ka
belů. Osazení stožáru se provede až po dosažení doku
mentací předepsané pevnosti betonu připraveného 
základu. Základová spára musí mít vlastnosti uvedené 
v dokumentaci stavby. Správce stavby si může u více za
tížených základů vymínit odsouhlasení základové 
spáry.

15.3.3.2 Stožáry se osazují

a) do zabetonovaného základového pouzdra,

b) k předem připravené nosné konstrukci (základová 
příruba apod.),

V troubě základu se stožáry vyrovnají a zaklínují. Vy
tvořeným prostupem v základové troubě se do stožáru 
nasunou kabely v ochranných ohebných trubkách. 
Vyrovnaný stožár se obsype drobným štěrkem nebo pís
kem. Vrchní část základu tvoří základová vrstva nadbe- 
tonovaná na horní okraj základové trouby. Při stavbě 
stožáru je nutno dbát na správné směrování dvířek pros
toru elektrovýzbroje (proti směru jízdy vozidel, u komu
nikací určených pouze pro pěší mohou být kolmo 
k chodníku). Řada stožárů musí tvořit výškově i směro
vě plynulou linii. Při stavebních úpravách musí být tato 
linie provedena ke spokojenosti správce stavby. Stožáry 
nesmí zasahovat do průjezdního prostoru pozemní ko
munikace. Líc stožáru musí být minimálně 0,5 m od ob
rubníku komunikace nebo za deformační zónou 
svodidla.

15.3.3.3 Výložník se připevní k dříku stožáru nebo 
osvětlovací výložník k předem připravené nosné kon
strukci a zajistí šrouby proti samovolnému pootočení. 
Do výložníku se vsune svodový kabel, který se spustí až 
do prostoru elektrovýzbroje, nebo se vede po jiné 
konstrukci do místa odbočení z hlavního rozvodu. Musí 
být dodržena kolmost ramene výložníku (u jednoramen- 
ného) nebo osy úhlu mezi rameny (u dvojramenného) 
k linii krajnice nebo obrubníku pozemní komunikace.

15.3.3.4 Nátěr ocelových stožárů a výložníků se prová
dí podle čl. 15.2.4.4 této kapitoly TKP. Před nátěrem je 
nutné zbavit místa napadená rzí očistit na kovový pod

klad. Celý povrch je třeba zbavit nečistot odmaštěním 
a vysušit (ČSN ISO 8501-1, 8504-3).

Z ekologických důvodů a pro zajištění hygieny práce je 
nutno omezit na minimum (výhledově zcela vyloučit) 
použití nátěrových hmot s obsahem šestimocného chró
mu a s obsahem olova. Při použití základních nátěrů 
s obsahem zinkového prachu (považované za náhradu 
pozinkování) musí jeho obsah být min. 85 %.

Maximální interval mezi nanášením základního nátěru 
a dalšími vrstvami je 2 měsíce. Po této době musí být zá
kladní nátěr zcela obnoven. Obnova základního nátěru 
je nutná i v případě, že došlo k jeho mechanickému po
škození v průběhu transportu a montáže. Při poškození 
do 5 % celkového povrchu je možná pouze místní opra
va, při vyšším poškození je nutná úplná obnova nátěru.

Výsledný nátěrový systém musí vyhovovat dokumenta
ci stavby a TKP 19.

15.3.3.5 Elektrovýzbroj se připevňuje na určené mís
to. Spoj musí zajišťovat vodivé spojení neživých částí 
stožáru a elektrovýzbroje. U paticového stožáru se musí 
ochranná svorka elektrovýzbroje propojit s oběma díly 
pätice.

15.3.3.6 Svítidlo se připevňuje na určené místo (výlož
ník, dřík stožáru apod.) způsobem podle údajů výrobce 
svítidla. Předepsaná poloha svítidel ve vztahu k rovině 
osvětlované komunikace a polohy světelného zdroje ve 
svítidle musí být při montáži pečlivě nastavena a nasta
vení zkontrolováno objednatelem/správcem stavby.

15.3.4 Kabelový rozvod přípojek a osvětlení 
pozemní komunikace

Všechna rozvodná vedení veřejného osvětlení musí být 
provedena v souladu s ČSN 34 1050. Kladení kabelů 
předchází vytýčení trasy, světelných míst a rozváděčů. 
Kabely pro veřejné osvětlení se přednostně kladou:

a) v linii stožárů VO - při určení jejich přesné polohy 
je nutno respektovat umístění sdělovacích vedení,

b) ve společné trase s ostatními silovými kabely nn,

c) u převěsů a osvětlovacích výložníků na zdi co nej
blíže k regulační čáře a zařízení VO.

Kladení kabelů musí být podle dokumentace stavby 
a v souladu s ČSN 34 1050. Zejména je nutné dbát na do
držení tloušťky pískového lože 8 cm pod a nad pláštěm 
kabelu, správné uložení mechanické ochrany nebo vý
stražné folie. Boční přesah mechanické ochrany kabelu 
musí být nejméně 4 cm. Při uložení nevyžadujícím 
zvláštní mechanickou ochranu (v souladu s ČSN 34 
1050, změna b) - 2/1984) se pískové lože zahází vrstvou 
o tloušťce 25 cm z vykopané zeminy, zemina urovná 
a uloží se výstražná folie. Potom se dokončí celkový zá
hoz výkopu. V průběhu záhozu je nutné zeminu po vrs
tvách hutnit tak, aby po dokončení terénních úprav 
nedocházelo k sedání zeminy ve výkopu. Provedení 
musí být v souladu s podmínkami uvedenými v kap. 4 
TKP - Zemní práce.

Ve zpevněných plochách, chodnících a pod komunika
cemi se kabely kladou do souvislých ochranných trubek
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spojovaných k tomu určenými spojkami, aby nemohlo 
docházet k jejich zanášení zeminou a nečistotami. Re
zervní trubkové prostupy musí být na koncích uzavřeny 
vĺčky. Prostupy se v terénu označují vhodné zvolenými 
a s objednatelem a správcem VO dohodnutými 
značkami.

Venkovní teplota při kladení kabelu, pokud to nepřede
pisuje příslušná norma použitého kabelu jinak, nesmí 
být nižší než +4°C. Pokud je tato teplota nižší, musí se 
kabely před jejich kladením předehřát.

Pro rozvod VO venkovním vedení na podperných bo
dech distribučního rozvodu nn platí splnení následují
cích podmínek:

a) souhlas majitele (provozovatele) sítě,

b) rozvod VO má v tomto případě charakter silového 
vedení nn, a proto pro jeho navrhování a montáž 
platí ČSN 33 3301,

c) základní ochrana před úrazem elektrickým 
proudem musí být u rozvodu VO stejná jako 
u distribučního rozvodu nn. Je přípustné použít 
společný vodič PEN,

d) svítidla se zásadně umisťují pod vodiče distribuční 
sítě nn. Nad vodiči 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 
a zední konzoly. Neživé části svítidel musí být vodivě 
spojeny s neživými částmi nosné konstrukce,

e) oblast napájení VO musí být totožná s oblastí napá
jení rozvodu nn (tj. ze stejné trafostanice).

Kabely elektrických přípojek a rozvodu VO musí být na 
místech připojení označeny kabelovými štítky s uvede
ním správce VO, druhu a průřezu kabelu přípojky a mís
ta připojení.

V rozváděčích musí být konce kabelů upevněny příchyt
kami, ve stožárech jsou ponechány volně. Jednotlivé 
žíly je nutné ponechat s větší rezervou pro opětovné při
pojení po opravách poškození materiálu žíly vodiče. 
Ukončení celoplastových kabelů se provádí smršťovací 
rozdělovači hlavou nebo samolepící páskou.

Uložení kabelů v souběhu nebo křížení s jinými kabely 
nebo potrubím inženýrských sítí musí odpovídat doku
mentaci a ČSN 73 6005. Zhotovitel vždy vyzve po ulo
žení kabelu do pískového lože objednatele/správce 
stavby k odsouhlasení provedení prací před jejich zakry
tím. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel bude respektovat vyjádření a podmínky 
správců jiných inženýrských sítí uvedených v rozhod
nutí o stavebním povolení. Nejpozději před záhozem 
musí zhotovitel zajistit geodetické zaměření kabelo
vých tras. Zaměření nadzemních částí VO se provádí až 
po jejich osazení.

15.3.5 Uzemnění, pospojování

Zemniče se kladou do kabelových rýh a musí být ulože
ny na dno výkopu a to nejméně 10 cm pod nebo vedle ka
belu. Nadzemní části musí být uloženy přehledně bez

zbytečných ohybů a smyček a musí být označeny jako 
ochranný vodič (zelenožluté pruhy). Na přístupném 
místě (nad patkou stožáru) musí být uzemnění připojeno 
do odpojitelné svorky, která umožňuje měření odporu 
uzemnění. Všechny spoje zemničů a podzemní spoje se 
musí chránit proti korozi pasivní ochranou (např. asfal
tovou zálivkou, pryskyřicí, antikorozní páskou apod.). 
Provedení musí být v souladu s ČSN 34 1390 a ČSN 33 

2000-5-54.

15.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

15.4.1 Rozváděče, svítidla, elektrovýzbroje, 
kabely

Při převzetí dodávky od výrobce zhotovitel provede 
kontrolu komplexnosti a odpovídajícího provedení do
dávky podle dokumentace a technických podmínek 
výrobce. Dodávka musí být doložena dodacím listem 
a prohlášením o shodě výrobku (podle čl. 15.2.1 této ka
pitoly TKP), které zahrnuje všechny požadované prů
kazní zkoušky výrobku a je-li to předepsáno i výchozí 
revizní zprávou.

Veškeré elektrické rozváděče musejí být dodány s kom
pletní elektrickou výzbrojí, osazeny výstražnými tabul
kami a štítky a vybaveny výkresy: schéma hlavních 
obvodů a schéma pomocných obvodů. Schéma hlavních 
obvodů musí být v takovém provedení, aby mohlo být 
trvale umístěno na vnitřní straně dveří rozváděče pro 
rychlou orientaci pracovníků poruchové služby.

Zkoušky svítidel zajišťuje výrobce dle ČSN EN 
60598-1. Pro umístění na stožárech nesoucích trolejová 
vedení hromadné dopravy musí být svítidla zkoušená na 
namáhání dynamickými rázy (ČSN 36 0603, čl. 18). 
Svítidla a světelné zdroje musejí být do doby montáže 
i po předcházejícím dílenském vyzkoušení zhotovite
lem stavby uložena v originálních obalech.

Skladování všech dalších součástí dodávek musí být za
bezpečeno ve skladech tak, aby nedošlo k jejich poško
zení a k následnému znehodnocení. Průkazní zkoušky 
zajišťuje vždy výrobce a na stavbě se provádějí jen výji
mečně na základě požadavku objednatele/správce 
stavby.

15.4.2 Stožáry a výložníky

Dodávka stožárů a výložníků musí být doložena od vý
robce prohlášením o shodě výrobku (podle čl. 15.2.1 
této kapitoly TKP). Manipulace a použití mechanizmů 
při dopravě, skládání a skladování stožárů na stavbě ve 
vyhrazeném skladu musí být taková, aby nedošlo k je
jich poškození, u ocelových stožárů též k vyhnutí ve 
svarech přechodových míst stožárů a k poškození 
základní povrchové úpravy. Stejné požadavky platí i pro 
přepravu ze staveništního skladu na místo montáže. Ob
jednatel/správce stavby si může vyžádat, aby převzetí 
stožárů a výložníků probíhalo za jeho přítomnosti.
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15.4.3 Základy

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky jednotlivých 
materiálů pro výrobu betonových základů stožárů a roz
váděčů musí odpovídat TKP 18.

15.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

15.5.1 Rozváděče, stožáry, výložníky, elektro- 
výzbroje, svítidla

Kontrolní zkoušky se na stavbě neprovádějí, objedna
tel/správce stavby může v případě pochybností provede
ní nebo zajištění kontrolních zkoušek zhotovitelem 
požadovat. Náklady zkoušek hradí ten, v jehož nepro
spěch zkouška dopadla.

Budoucí správce VO je oprávněn se souhlasem objedna
tele požadovat od zhotovitele umožnění namátkové 
kontroly dodaných svítidel před montáží na stožáry za
měřené na osazení správných předřadníků, dodržení 
předepsaného krytí, upevnění těsnění světelně činné 
části.

15.5.2 Základy

Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky základů musí od
povídat TKP 18.

15.5.3 Nátěry

Zkoušky povrchových úprav u pokovování se měří ne
destruktivně pomocí tloušťkoměru. Četnost stanovení 
tloušťky kovového povlaku a kritéria pro vyhodnocení 
jsou uvedeny v TP 84. Jakost povlaků se ověřuje podle 
ČSN EN 22063 (1996). Jakost nátěrů se zkouší podle TP 
84. Postup natěračských prací musí být po celou dobu 
kontrolován a uveden v deníku s údaji podle ČSN 03 
8260 (1983). Kopie deníku se odevzdává správce 
stavby. Zkoušení povrchových úprav musí být v souladu 
s kapitolou 19 TKP.

15.5.4 Kabelový rozvod

Technické parametry kabelů jsou dány výrobcem nebo 
dovozcem v příslušné technické dokumentaci pro po
souzení shody výrobku v souladu s harmonizovanou 
předmětovou technickou normou použitého druhu ka
belu. Odebírání vzorků kabelů a kontrolní zkoušky ka
belů v průběhu montáže a po pokládce se nepožadují. 
V případě vzniklé pochybnosti o kvalitě kabelů nebo je
jich uložení je může však správci stavby nařídit.

15.5.5 Uzemnění, pospojování
Uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54. Skuteč
ná hodnota zemního odporu uzemnění se hodnotí přímo 
na stavbě a je nedílnou součástí výchozí revizní zprávy, 
která je nutnou součástí dokladů přejímacího řízení. Mě
ření zemního odporu je v tomto případě kontrolní 
zkouškou.

15.5.6 Ochrana před bludnými proudy a proti 
přepětí

Stavba musí být provedena v souladu se směrnicí: Zá
kladní ochranná opatření pro omezení bludných proudů 
na mostních objektech pozemních komunikací (1992). 
Zhotovitel zajistí provedení potřebných měření v rámci 
vystavení výchozí revizní zprávy.

15.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

15.6.1 Podmínky odchylek stavby

Odchylky stavby od dokumentace stavby jsou možné 
pouze po předcházejícím projednání a písemném odsou
hlasení objednatelem stavby.

15.6.2 Rozváděč zapínacího místa

U každého rozváděče musí být dodržené schéma zapo
jení a schéma ovládání určené dokumentací. Malé od
chylky od dokumentace (např. jiný druh skříně při 
zachování materiálu, krytí apod.) jsou možné při dodr
žení čl. 15.6.1.

15.6.3 Světelné místo

Světelné místo je zpravidla tvořeno základem stožáru, 
samotným stožárem s elektrovýzbrojí, výložníkem 
a svítidlem nebo svítidlem na jiné nosné konstrukci. 
Odchylky ve zhotovení základu stožáru od dokumenta
ce se povolují pouze při dodržení všech statických para
metrů dle ČSN 73 0035. Tolerance v umístění stožárů 
jsou předepsány:

- směrově ± 5 cm,
- výškově ± 10 cm,
- vertikálně (svislost) ± 0,5°
- kolmost ramene výložníku k vodícímu proužku po

zemní komunikace ± 3°
- rovnoběžnost přímky roviny světelně činné části 

svítidla s podélným sklonem pozemní komunikace 
±2°

Stožáry musí být provedeny v souladu s ČSN 34 8340, 
odchylky v umístění a provedení vstupních otvorů pro 
kabely, prostoru pro elektrovýzbroj se nepřipouštějí a za 
jejich dodržení zodpovídá zhotovitel stavby řádným 
převzetím stožárů.

Pro elektrovýzbroje se odchylky nepřipouštějí. Stejně 
tak se nepřipouštějí odchylky v konstrukci svítidel; 
změna v typu použitých svítidel pouze v případě dolože
ní shodných světelně technických parametrů a při splně
ní podmínek čl. 15.6.1.

15.6.4 Kabelový rozvod přípojek a osvětlení 
pozemní komunikace

Uložení kabelů musí splňovat všechny požadavky ČSN 
34 1050, ČSN 73 6005 a vzorových řezů dokumentace 

stavby, odchylky se připouštějí jen v případě, že zaruču
jí lepší hodnoty nebo provedení (uložení, vyšší krytí)
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bez zvýšených finančních požadavků zhotovitele a musí 
být schváleny objednatelem/správcem stavby.

15.6.5 Spínání a ovládání

Základní koncepce spínání a ovládání VO musí být do
držena bez odchylek, použité prvky mohou být jiného 
typu shodných parametrů s určenými v dokumentaci 
stavby.

15.6.6 Uzemnění, pospojování

Odchylky od závazných minimálních hodnot polohy 
uzemnění se připouštějí jen v případě, že zaručují lepší 
hodnoty nebo provedení (uložení, vyšší krytí) bez zvý
šených finančních požadavků zhotovitele. Odchylky od 
hodnot průřezů zemničů musí být v souladu s ČSN 33 
2000-5-54 a musí být schváleny objednatelem/správ
cem stavby.

15.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

15.7.1 Rozváděče zapínacích míst

Nejsou klimatická omezení kromě klimatických omeze
ní v případě budování betonového základu, totožné pod
mínky jako u základů světelných míst.

15.7.2 Světelná místa
Betonáž základů stožárů stejně jako rozváděčů za níz
kých a záporných teplot musí být provedena v souladu 
s ustanovením čl. 12 ČSN 73 2400 aTKP 18. Pro stožáry 
a svítidla nejsou klimatická omezení. Vlastní nátěry je 
nutné provádět za suchého počasí a při odpovídající tep
lotě prostředí stanovené pro příslušné nátěrové hmoty 
výrobcem. Provádění protikorozní ochrany ocelových 
konstrukcí musí odpovídat TKP 19.

15.7.3 Kabelový rozvod

Venkovní teplota při kladení kabelu, pokud to nepřede
pisuje příslušná norma použitého kabelu jinak, nesmí 
být nižší než + 4° C. Pokud je tato teplota nižší, musí se 
kabely před jejich kladením předehřát. Konce kabelů 
musí být do zhotovení koncovek nebo spojek vhodně 
chráněny před působením vnějších vlivů.

15.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

15.8.1 Odsouhlasení prací

Odsouhlasení prací znamená, že předmětné práce byly 
provedeny v souladu se závazky zhotovitele ve smlouvě
0 dílo a jeho podmínky jsou uvedeny v čl. 1.7.1 kapitoly
1 TKP.

15.8.2 Převzetí prací

Nové nebo rekonstruované veřejné osvětlení musí být 
protokolárně předáno zhotovitelem stavby objednateli

za přítomnosti budoucího správce VO. Převzetí prací se 
provádí v souladu s článkem 1.7.2 kapitoly 1 TKP. Pod
mínkou pro zahájení přejímacího řízení je:

1. Úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků. 
Vyskytnou-li se objektivní příčiny, pro které není 
možné část prací v termínu dokončit, musí být ter
mín jejich dokončení předem stanoven objednate
lem ve stavebním deníku.

2. Splnění podmínek pro zprovoznění elektrické pří
pojky k novému zapínacímu rozváděči:

2.1 Doklad o zaplacení „Podílu na účelně vynalo
žených nákladech dodavatele spojených s při
pojením a se zajištěním požadovaného 
příkonu“ dle vyhl. č. 169/95 Sb. a vyhl. č. 
196/1996 Sb. na zřízení odběru pro nový zapí
nací rozváděč,

2.2 Výchozí revize pro novou přípojku nebo re
vize pro stávající přípojku,

2.3 Vyplněná a potvrzená přihláška k odběru 
elektrické energie,

2.4 Osazení elektroměru v zapínacím rozváděči.

3. Úplné doklady nutné pro převzetí prací:

3.1 Splnění podmínek dodávek elektřiny (viz. čl. 
15.8.2., odst. 2),

3.2 Dokumentace skutečného provedení zajiště
ná zhotovitelem. Dokumentace musí obsaho
vat zakótování kabelových tras, prostupů 
a jejich profilů,

3.3 Geodetické zaměření (směrové i výškové) 
skutečně provedené stavby (trasy kabelů, 
spojky, chráničky, uzemnění, stožáry a el. 
rozváděče) v souladu s požadavky uvedenými 
v kapitole 1 TKP,

3.4 Potvrzení o předání dokumentace skutečného 
provedení v digitální formě ve formátu 
souborů .dwg, nebo .dgn v případě požadavku 
správce VO,

3.5 Výchozí revize u nového zařízení nebo reviz
ní zpráva (ne starší 30 dní) u připojovaného 
stávajícího zařízení (vždy ve dvou vyhotove
ních), včetně požadovaných měření pro splně
ní podmínek ochrany před úrazem 
elektrickým proudem a pro zajištění ochrany 
před zavlečením bludných proudů a ochrany 
před přepětím,

3.6 Protokol o světelně technickém měření nové 
osvětlovací soustavy včetně porovnání 
změřených hodnot s vypočtenými hodnotami 
v dokumentaci stavby,

3.7 Předložení odsouhlasení provedení všech pra
cí objednatelem/správcem stavby před jejich 
zakrytím (např.: potvrzeným zápisem ve sta
vebním deníku) v souladu s ustanovením čl.
15.3.4 této kapitoly TKP,
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3.8 Předložení certifikátů a prohlášení o shodě 
výrobku pro všechny trvale zabudované vý
robky (podle či. 15.2.1 této kapitoly TKP).

15.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

15.10 EKOLOGIE

15.10.1 Základní požadavky
Základní požadavky na provádění zhotovovacích prací 
z hlediska ekologie jsou uvedeny v oddíle 1.11 kapitoly 
1 TKP.

15.10.2 Ochrana vzrostlé zeleně

Kabelové trasy nesmí být vedeny blíže než 2 m od paty 
kmene stromu, optimálně ve vzdálenosti půdorysného 
průmětu koruny stromu. Je-li kabelová rýha vedena pod 
korunou stromu, požaduje se provedení mělkého výko
pu výhradně ručním výkopem s uložením kabelu do 
chráničky v hloubce 35 cm (uložení dle ČSN 34 1050). 
V ochranném pásmu minimálně 2 m od paty kmene stro
mu nebude prováděna žádná stavební činnost, skladová
ní materiálu, pojíždění těžkými mechanizmy. Kořeny 
o průměru větším než 5 cm budou zachovány, případné 
poškození ošetřeno stromovým balzámem.

15.10.3 Ochrana travnatých ploch a keřových 
skupin

Poškozené plochy musí být dány do původního stavu 
zpětným zásypem v souladu s ustanovením čl. 4.3.9 
TKP 4 - Zemní práce (nepřipouští se ponechávání navr
šené zeminy na trase výkopu a samovolné sedání záho- 
zu). Zemina musí být zhutněna v míře zhutnění zásypu 
nejméně 92 % PS. Dále musí být provedena definitivní 
povrchová úprava v šíři pásma celkového poškození 
trávníku (nejen výkopové rýhy, ale i místa odkládání vý- 
kopku, rýhy po pojezdu těžší techniky).

Jednotlivé keře keřových skupin v trase výkopu se musí 
dočasně přesadit, výkopek se musí vyvážet mimo keřo
vé plochy. Při přesadbě dodržet podmínky kapitoly 13 
TKP (Vegetační úpravy).

15.11 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

15.11.1 Právní předpisy:

- zákon č. 396/1992 Sb., úplné znění zákona č.
174/1968 Sb., o státním odbor
ném dozoru nad bezpečností 
práce,

- zákon č. 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zá
kon České národní rady č.

2/1969 Sb., o zřízení minister
stev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 174/1968 Sb., o stát
ním odborném dozoru nad bez
pečností práce, ve znění poz
dějších předpisů.

- zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v ener
getických odvětvích a o státní 
energetické inspekci,

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
- 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. zaří
zení nízkého napětí,

- nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na výrob
ky z hlediska elektromagnetické 
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 staveb
ní výrobky

- nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví
grafická podoba české značky 
shody, její provedení a umístění 
na výrobku,

- vyhláška č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrob
nosti o podmínkách dodávek 
elektřiny a o způsobu výpočtu 
škody vzniklé dodavateli ne
oprávněným odběrem elektřiny,

- vyhláška č. 196/1996 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 169/1995 Sb.

- vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy
a spojů.kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích,

15.11.2 Technické normy:
- ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektric

ká zařízení.
Část 1: Rozsah platnosti, účel a zá

kladní hlediska,
- ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektric

ká zařízení.
Část 3: Stanovení základních cha

rakteristik,
- ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elek

trická zařízení.
Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: 

Ochrana před úrazem elektric
kým proudem,

- ČSN 33 2000-4-42 Elektrotechnické předpisy. Elek

trická zařízení.
Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: 

Ochrana před účinky tepla,
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- ČSN 33 2000-4-43 Elektrotechnické předpisy. Elek
trická zařízení.

Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: 
Ochrana proti nadproudům,

- ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elek
trická zařízení.

Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: 
Ochrana před přepětím,

- ČSN 33 2000-4-46 Elektrotechnické předpisy. Elek
trická zařízení.

Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: 
Odpojování a spínání,

- ČSN 33 2000-4-47 Elektrotechnické předpisy. Elek
trická zařízení. Část 4: Bezpeč

nost.
Kapitola 47: Použití ochranných 
opatření pro zajištění bezpeč
nosti. Oddíl 471: Opatření k za
jištění 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 nadpro
udům,

- ČSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické předpisy.
Elektrická zařízení. Část 4: Bez

pečnost.
Kapitola 48: Výběr ochranných 
opatření podle vnějších vlivů. 
Oddíl 481: Výběr opatření na 
ochranu před úrazem elektr. 
proudem podle vnějších vlivů.

- ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy. Elek
trická zařízení.
Část 5: Výběr a stavba elektric
kých zařízení, Kapitola 51: Vše
obecné předpisy,

- ČSN 33 2000-5-523 Elektrotechnické předpisy.
Elektrická zařízení.
Část 5: Výběr a stavba elektric
kých zařízení, Kapitola 52: Vý
běr soustav a stavba vedení. Od
díl 523: Dovolené proudy,

- ČSN 33 2000-5-53 Elektrotechnické předpisy. Elek
trická zařízení. Část 5: Výběr 
a stavba elektrických zařízení, 
Kapitola 53: Spínací a řídící pří
stroje,

- ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy.
Elektrická zařízení.
Část 5: Výběr a stavba elektric
kých zařízení, Kapitola 53: Spí
nací a řídící přístroje, Oddíl 537: 
Přístroje pro odpojování a spíná
ní,

- ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elek
trická zařízení. Část 5: Výběr

a stavba elektrických zařízení, 
Kapitola 54: Uzemnění 
a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-56 Elektrotechnické předpisy. Elek
trická zařízení. Část 5: Výběr 
a stavba elektrických zařízení, 
Kapitola 56: Napájení zařízení 
v případě nouze,

- ČSN 33 2000-6-61 Elektrotechnické předpisy. Elek
trická zařízení.
Část 6: Revize. Kapitola 61: Po
stupy při výchozí revizi,

- ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových
technických výrobků proti koro
zi,

- ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti
atmosférické korozi. Předpiso
vání, 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 ve

dení s jmenovitým napětím do

- ČSN 33 3320

- ČSN 34 1050

- ČSN 34 1390

- ČSN 34 8340
- ČSN 35 9754

- ČSN 36 0001

- ČSN 36 0400
- ČSN 36 0410
- ČSN 36 0411
- ČSN 36 0603
- ČSN 73 6005

- ČSN 73 6006

- ČSN 73 6100
- ČSN 73 6101
- ČSN 73 6102

-ČSN 73 6110
- ČSN 73 6201
- ČSN 73 7507

52 kV,
Elektrotechnické předpisy. Elektric

ké přípojky,
Elektrotechnické předpisy ČSN. 

Předpisy pro kladen silových 
elektrických vedení (bude na
hrazena novou ČSN 33 
2000-5-52),

Elektrotechnické předpisy ČSN. 
Předpisy pro ochranu před bles
kem,

Osvětlovací stožáry,
Závěry a klíče pro zajišťování hlav

ních domovních skříní a rozvod
ných zařízení nn umisťovaných 
v prostředí venkovním, 

Názvosloví v elektrotechnice, osvět
lení,

Veřejné osvětlení,
Osvětlení místních komunikací, 
Osvětlení silnic a dálnic,
Venkovní elektrická svítidla, 
Prostorové uspořádání sítí technické

ho vybavení,
Označovanie podzemných vedení 

výstražnými fóliami,
Názvosloví silničních komunikací, 
Projektování silnic a dálnic, 
Projektování křižovatek na silnič

ních komunikacích,
Projektování místních komunikací, 
Projektování mostních objektů 
Projektování tunelů pozemních ko

munikacích,
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■ ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bez
pečnostní značky

. ČSN ISO 9223 (03 8203) Koroze kovů a slitin. Ko
rozní agresivita atmosfér. Klasi
fikace,

. ČSN EN 22063 Kovové a jiné anorganické povla
ky. Žárové stříkání. Zinek, hli
ník a jejich slitiny.

. ČSN EN 40-1 Osvětlovací stožáry - část 1:
Termíny a definice,

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,

15.11.3 Ostatní předpisy:

- Směrnice Základní ochranná opatření
pro omezení bludných proudů 
na mostních objektech pozem
ních komunikací (1992),

- TP 84 Protikorozní ochrana ocelových
konstrukcí (1996),

- TP 98 Technologické vybavení tunelů
(1997).

- PNE 33 0000-1 Ochrana před úrazem elektric
kým proudem v distribuční sou
stavě dodavatele elektřiny,

- Doporučení ESČ 33.01.96 (k normě ČSN 33

2000-4-41) Podmínky použití 
nadproudových jistících prvků 
při ochraně samočinným odpo
jením od zdroje v požadovaném 
čase,

- Doporučení ESČ 00.02.94 První pomoc při úrazu

elektrickou energií
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