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1) ZÁMĚRY STANDARDU

Veřejné a slavnostní osvětlení  ve městě  Havířov je souborem zařízení,  jehož cílem je zajištění 
osvětlení veřejných komunikací, prostranství nebo objektů. Tato zařízení tvoří funkční celek.
Tyto standardy stanovují technické, provozní a organizační podmínky pro investiční, rekonstrukční 
akce  a  údržbu  dotýkající  se  veřejného osvětlení  v městě  Havířov.  Dále  stanoví  podmínky pro 
připojení slavnostního osvětlení.
Jsou výchozím předpisem pro projektanty, investory a zhotovitele pro návrh, projekt a realizaci 
všech akcí dotýkajících se veřejného osvětlení ve městě Havířov.

Cílem standardů je :

a) definice postupů pro přípravu projektové dokumentace nových investičních akcí tak, aby byla 
zajištěna technická, materiální a provozní kompatibilita se stávajícím veřejným osvětlením

b) při zásazích do stávajícího veřejného osvětlení z jakýchkoliv důvodů (rekonstrukce, přeložky 
kabelových  tras,  výměny  svítidel  a  zdrojů  apod.)  stanovit  jednotnost  postupů  při  samotné 
přípravě akce, její realizaci a opětovném uvádění veřejného osvětlení do provozu

c) stanovit  zásady  používání  prvků,  technických  zařízení,  materiálů  a  postupů,  které  jsou 
prověřeny  na  základě  odborných  znalostí,  zkušeností  z praxe,  případně  nezávislými 
zkušebnami z důvodu sjednocení, omezení množství náhradních dílů vyloučení nedorozumění 
při činnostech vykonávaných různými subjekty.

2. DOTČENÉ OSOBY, PŮSOBNOST  A PLATNOST

2.1 platnost  a změny

Platnost  metodiky  je  dána  na  dobu  neurčitou,  bude  upravována  v návaznosti  na  změny 
dokumentů  vydávaných  nadřízenými  orgány  (normy,  vyhlášky,  zákony).  Důvodem  změny 
může být i návrh dotčených osob nebo zastupitelů města. Ke každé změně se vyjadřuje správce 
VO a energetik magistrátu města Havířov. Změny v metodice se vydávají v písemné formě a 
podléhají schválení správcem dle bodu 2.2.
Platné standardy jsou vždy označeny datem od kdy platí a pro ověření aktuálnosti je možno 
vznést dotaz k oprávněným osobám nebo stáhnout  ze www stránek města.
 
2.2 vlastnická práva veřejného osvětlení

Výkonem vlastnických práv může pověřit  rada města  třetí  osobu, která  následně provozuje 
veřejné  osvětlení  na  základě  smlouvy,  stanovující  ceny  práce,  materiálů  a  harmonogram 
činnosti při údržbě VO. Pokud tyto skutečnosti neobsahuje smlouva, stanoví se tyto přílohou 
k této  metodice.  Smlouva  ani  jakýkoliv  dokument  nezbavuje  provozovatele  VO povinnosti 
dodržovat tuto metodiku.

2.3 dotčené osoby

projektant –  osoba  splňující  podmínky  vyplývající  ze  zákona,  je  držitelem  osvědčení  dle 
vyhlášky  50/78  sbírky  §  10,  zároveň  je  tato  osoba  pověřena  smlouvou  nebo  objednávkou 
k práci na VO ve městě Havířov.
investor -  osoba vystupující jako zadavatel díla s oprávněním zadávat veškeré podmínky pro 
přípravu a realizaci stavby 
zhotovitel – osoba pověřená realizací stavby, jestliže pověří provedení stavby nebo její části 
subdodavatele nese i nadále odpovědnost za její provedení ve znění této metodiky
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oprávněná  osoba – osoby oprávněné  navrhovat  změny projektu  nebo metodiky  na  základě 
návrhu  investora  nebo  dodavatele  a  po  schválení  projektantem,  zároveň  jsou  tyto  osoby 
oprávněny  provádět  kontrolní  činnost  v rozsahu  této  metodiky,  pro  činnosti  vyplývajícími 
z této metodiky jsou těmito osobami správce majetku a energetik
nadřízený  orgán –  osoba  oprávněná  ke  schvalování   dokumentů  upravujících  činnost 
oprávněných osob
provozovatel – osoba či organizace pověřená provozováním, údržbou a opravami veřejného 
osvětlení,  odpovědná dle  ČSN EN 50110-1 „Pro každé elektrické zařízení  musí být určena 
osoba, která je za něj odpovědná„ 
třetí osoba – osoba či organizace, jíž se dotýká činnost při pracích na veřejném osvětlení nebo 
se dotýká majetku, který má ve správě

2.4   postupy pro zajištění prací a jejich přebírání
- po  dobu  trvání  smlouvy  E/573/OMHD/05  se  práce  v rámci  údržby  a   rekonstrukcí 

provádějí v rozsahu stanoveném touto smlouvou
- v případě  investičních  akcí  jsou  zadávací  podmínky  shodné  s těmito  standardy  a  je 

možné je upřesňovat podle místních specifik
- postup pro provádění prací na údržbě a rekonstrukcích

2.5  bezpečnost práce
- všechny osoby provádějící práce související s opravou, údržbou nebo jinými pracemi na 

veřejném  osvětlení  jsou  povinny  dodržovat  všechny  zásady  a  normy  týkající  se 
bezpečnosti práce, především práce na elektrických zařízeních dle vyhl. 50/1978 Sb., 
práce ve výškách dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a ČSN IN 358, obecné pravidla dle 
zák.č. 309/2006 Sb.a násl.

- na zařízeních veřejného osvětlení mohou vykonávat jakoukoliv činnost jen pracovníci 
v pracovním  poměru  (možno  nahradit  u  právnických  osob  smlouvou  o  dílo) 
s provozovatelem a prokazatelně řádně proškolení ve všech oblastech bezpečnosti práce

- provozovatel zajistí, aby veškeré strojní a přepravní zařízení obsluhovali pouze řádně 
proškolení pracovníci s příslušnými doklady

- provozovatel  je  povinen  na  vyzvání  oprávněné  osoby  doložit  do  3  pracovních  dnů 
kvalifikaci pracovníků a jejich veškerá požadovaná školení

- provozovatel je povinen si zajistit u stavebního a silničního správního úřadu „jednoroční 
pardon  pro  údržbu  a  servis  VO“  pro  práce  na  komunikacích,  přesně  specifikující 
podmínky  práce,  používaná  dopravní  značení  a  ohlašování  prací,  tento  doklad  se 
každoročně obnovuje

- pro bod  2.4 bezpečnost práce nelze dle bodu 2.5 udělit výjimku

2.6  záruky
- veškeré lhůty související se zárukou na materiál, práci nebo služby jsou počítány ode 

dne prokazatelného převzetí díla
- záruka na materiál je dle výrobce, minimálně pak dva roky
- záruka  na  provedenou  práci  je  minimálně  60  měsíců,  nebo  v rámci  investice  dle 

podmínek sjednaných s odborem investiční výstavby v souladu se smlouvou o dílo
- záruka na služby (revize, posudky, zaměření apod.) minimálně dva roky, nebo do další 

předané služby stejného rozsahu

2.7  výjimky
Výjimky z této metodiky jsou vydávány výhradně v písemné formě a jen pro konkrétní případ. 
Výjimku schvaluje osoba dle bodu 2.2 nebo osoba oprávněná. Výjimku nelze poskytnout na 
standardy dle bodu 6 a 7 .
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3.STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

3.1 umístění stožárů veřejného osvětlení
- stožáry veřejného osvětlení se umísťují především s ohledem na plnění jejich funkce, 

dále se bere zřetel na blízkost komunikací, ať pro pěší, cyklisty nebo vozidla
- při výběru místa se dbá na soulad umístění stožáru a vedení sítí pro rozvody elektrické 

energie
- konečnou osobou, která o umístění stožáru rozhoduje je projektant,  který je povinen 

shromáždit požadavky a připomínky investora a oprávněné osoby provozovatele
- změna  umístění  stožárů  podléhá  územnímu  rozhodnutí  nebo  řízení  dle  rozhodnutí 

stavebního  úřadu,  výjimkou  je  řešení  havarijního  stavu,  kde  se  nezbytně  nutné 
přemístění ohlašuje stavebnímu úřadu po vyřešení havarijní situace

3.2 požadavky na materiál stožárů a výložníků veřejného osvětlení
- každý  stožár  použitý  pro  potřeby  veřejného  osvětlení  v Havířově  musí  splňovat 

podmínky norem ČSN EN 40-3-1 a ENV 1991-2-4 
- stožár je vyroben z bezešvých ocelových trubek, materiál splňuje jakostní třídu 11353 a 

má zaručenou pevnost v tahu 370Mpa
- dle účelu se použijí výhradně stožáry deklarované výrobcem jako osvětlovací ukotvené 

vetknutím
- povrchová úprava je u nových stožárů provedena výhradně žárovým zinkováním, vně i 

uvnitř, síla zinkování je minimálně 70μm na celé ploše stožáru
- jako  doplňková  ochranná  povrchová  úprava  musí  být  u  nových  stožárů  použit 

termoplastický práškový lak až do výše 2,5m od konce stožáru (včetně části  stožáru 
v zemi)

- výložník musí splňovat stejné požadavky na materiál jako stožár
- použití  stožárů  z jiných  materiálů  není  dovoleno  bez  souhlasu  oprávněné  osoby  a 

souhlas nelze vydat  bez osvědčení výrobce nebo dodavatele  na pevnost a statického 
výpočtu na ukotvení stožáru

3.3 konstrukce a výstavba stožárů - připojování výložníků
- stožáry  pro  venkovní  osvětlení  svařované  z jednotlivých  dílů  musí  projít  kontrolou 

výrobce  na  kvalitu  svarů,  o  této  kontrole  je  vyhotoven  doklad  a  předán  oprávněné 
osobě.  Doklad  může  být  vydán  na  více  stožáru,  pokud  jsou  tyto  součástí  jedné 
objednávky

- standardem pro kotvení  stožárů je vetknutí,  přičemž musí  být vždy dodržena norma 
ENV 1991-2-4 (zakládání staveb) v aktuálním znění

- veškeré  standardy  na  stožáry  veřejného  osvětlení  je  možno  doložit  certifikátem 
příslušné  zkušebny  ve  znění,  že  daný  typ  stožáru  splňuje  podmínky  souboru 
harmonizovaných norem ČSN EN 40,  výjimku tvoří  doklad  o síle  ochranné  vrstvy, 
který je dokladován samostatně

- výška stožáru  je dána světelně technickým výpočtem, v jedné řadě se použijí stožáry 
tak, aby výška zavěšení svítidla byla stejná

- výložníky  se  používají  výhradně  takové,  které  jsou  výrobcem  schváleny  nebo 
doporučeny pro použitý  typ  stožáru a mají  shodnou povrchovou úpravu jako stožár. 
Výložník je upevněn na stožár dle návodu výrobce a za použití originálních dílů

- dvířka mají  minimální  šířku 72 mm se zámkem, je možno použít  i  uchycení  dvířek 
šroubem

- stožár umístěný v blízkosti komunikace je vždy ukotven tak, aby dvířka pro el.výzbroj 
byla orientována na straně odvrácené od směru jízdy po komunikaci

- průchody pro prostup kabelů jsou orientovány výhradně souběžně s vozovkou
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- stožár se kotví do betonového základu s drenážním prostupem a pro vsazení stožáru se 
požije plastová trubka, prostor mezi trubkou a stožárem je po jeho vyrovnání vyplněn 
vhodným hutněným materiálem

- minimální požadavky na rozměry základů jsou uvedeny v příloze   

3.4 svítidla a zdroje veřejného osvětlení
Každé nově použité svítidlo splňuje krytí IP65 pro optickou část a elektrická část IP54  a je 
uzpůsobeno pro použití vysokotlakých sodíkových zdrojů nebo zdrojů LED a vždy se přihlíží 
k životnosti a účinnosti (např.SON-T+). Pro speciální aplikace (osvětlení přechodů apod.) se 
použité zdroje řeší individuálně s oprávněnou osobou.
- každé svítidlo splňuje požadavky na nasvětlení dle ČSN a je vždy vybíráno tak, aby 

jeho provoz byl co nejúspornější z pohledu spotřeby a údržby
- při opravě nebo výměně jednotlivých svítidel se mění svítidlo za stejný typ, v případě, 

že se tento již nevyrábí nebo je technicky zestaralé použije se desingově typ co nejvíce 
podobný. Tato záměna podléhá schválení oprávněné osoby

- přednostně se používají svítidla již použitá pro potřeby VO v Havířově, pokud splňují 
všechny ostatní požadavky a k jejichž provozu nejsou připomínky správcem majetku

- každé použití nového svítidla nebo výměna za jiný typ se dokládá světelným výpočtem 
nebo výpočtem intenzity osvětlení, který odpovídá příslušnému zatřídění komunikace 
nebo prostoru

- vnější design je při zachování technických parametrů volitelný, ale pokud je to možné 
volí se podobný jako u již instalovaných svítidel

- materiál  těla  svítidla  nesmí  být  plech,  základní  materiál  je  slitina  Al  nebo  plast 
(termoset),  při zachování pevnosti IK 10 a za předpokladu odolnosti proti UV záření 
garantované výrobcem

- obsluha bez použití nářadí 
- těsnění optické části vč.zdroje musí být doplněno o mikrofiltr (prostup vlhkosti)
- i po rozebrání elektrické části musí být kryt i nadále připojen k tělesu svítidla
- možnost vybavení svítidla pojistkou umístěnou v elektrické části
- mechanická odolnost difuzoru IK08
- možnost ovlivnění fotometrie svítidla (oslnění, světlo do oken)
- montáž svítidla na dřík stožáru nebo na výložník
- možnost použití difuzoru různých tvarů (světelné znečištění)
- reflektor z vysoce leštěného hliníku (ne pokrytí hliníkovou fólií)
- možnost povrchové úpravy dle stupnice RAL
- u  jednoho  typu  svítidla  a  zdroje  možnost  výběru  z předřadníku  konvenčního, 

elektronického a elektronického stmívatelného
- záruka na svítidla mimo zdroje a předřadníku minimálně 10 let, vyjma mechanického 

poškození
 
3.5 elektrická výzbroj stožárů, parametry kabelů
- zemnění je provedeno pomocí šroubu M8 (10) s povrchovou úpravou pozinkováním, 

samotné připojení zemnícího vodiče je provedeno buď pomocí podložek nebo pomocí 
pozinkované svorky (hromosvodový materiál)

- svorkovnice ve stožárech je výhradně v krytí IP 40 a jednotlivé svorky jsou označeny 
barevně

- standardně se pro zapojení světel používají kabely CYKY a při volbě jejich průřezu se 
vychází z níže uvedené tabulky 
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4.ROZVADĚČE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ( RVO )

4.1 umístění RVO

V případě výměny nebo rekonstrukce se RVO umísťuje na stejné místo jako původní. RVO se 
umísťuje na podstavec, který pokud je nový, musí materiálově i typově odpovídat skříni. Pokud 
se  jedná  o  výměnu,  kde  je  stávající  betonový  nebo  zděný  sokl,  provede  oprávněná  osoba 
prohlídku a rozhodne o jeho ponechání nebo výměně za typový.
Nové RVO se umístí  tak,  aby byla  zajištěna jejich snadná dostupnost vzhledem k údržbě a 
opravám.  Ohled  se  bere  i  celkové  začlenění  do  okolního  terénu.  Instalace  se  provede  na 
plastový rozebíratelný podstavec zapuštěný do země a řádně ukotvený tak, aby nemohlo dojít 
k jeho  destrukci  vlivem  počasí.  Při  umístění  v blízkosti  objektu  se  ponechá  vzdálenost 
minimálně 1000mm mezi fasádou a zadní stěnou RVO.

4.2 požadavky  na  konstrukci  skříní  rozvaděčů  veřejného  osvětlení  z hlediska  materiálů, 
rozměrů a zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí

Materiál  musí být polyester zesílený skelnými vlákny,  týká se rozvaděče vč.dvířek, soklu a 
stříšky,  vše od stejného výrobce.  Těsnění  lité  zpěňující.  Krytí  minimálně  IP54 nebo vyšší. 
Dvířka  bez  prosklení.  Uchycení  dvířek  nevyčnívajícími  panty.  Zámek  do  výšky  1000mm 
dvoubodový, výše tříbodový s výklopnou klikou, vložka typu FAB. Zámky jsou vždy stejné 
pro všechny rozvaděče (dle označení klíče, jeho čísla ).
Standardní  rozměry skříní  pro RVO jsou šířka x výška,  750 x 1050,  750 x 1250 hloubka 
minimálně  300,  pro  RVOO 400  x  600  hloubka  min  300,  rozměry  jsou  v mm.  V  případě 
montáže na nový podstavec je standardem podstavec s rozebíratelnými boky. RVO je vybaven 
originální stříškou. Jiné rozměry je možné použít jen jako výjimku,viz bod 2.4 .
Po otevření musí být zajištěno krytí IP 40.
Každý RVO je vybaven větrací mřížkou včetně filtru, krytí IP 54.
Přístroje je možno umístit na montážní panel nebo na montážní konstrukci. V případě požití 
panelu musí být vodiče vedeny v kabelových kanálech, pokud se použije montážní konstrukce 
musí být vodiče řádně zasvazkovány.

uložení

průřez (mm2)

1,5 2,5 4 6 10 16

v izolační stěně A 13A 18A 23A 29A 39A 52A

v trubce na stěně B 15A 20A 27A 34A 46A 62A

na stěně C 18A 24A 32A 41A 57A 76A

v zemi D 28A 38A 48A 61A 81A 105A

ve vzduchu E,F 19A 25A 34A 43A 60A 80A
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Výkresy specifikující rozměry, konstrukci a montáž RVO přílohu  těchto standardů.
 
4.3 standardy použitých přístrojů a výzbroje

RVO musí být osazen přístroji od jednoho dodavatele. 
Provedení  jističů:  charakteristika  „B“,  zkratová  odolnost  minimálně  10  kA,  standardní 
modulové  provedení.  Nesmí  být  použity  jen  pojistkové  spodky  pro  nožové  pojistky,  ale 
pojistkové odpínače, ať pro nožové nebo válcové pojistky. Do ampéráže 100A jsou standardní 
válcové pojistky, pro vyšší odpínače nožové pojistky. Vývody kabelů musí být provedeny přes 
řadové svorky nebo svorkovnice  v krytí  IP40.  Všechny svorkovnice  (připojovací,  průběžné 
apod.) musí být v krytu s možností plombování, netýká se řadových svorek. Svorkovnice PE je 
umístěna samostatně.
Pokud je  součástí  RVO elektroměr,  je  tento  umístěn  na elektroměrové  desce  (je  zakázáno 
používat jen elektroměrový kříž, se šrouby umožňující zaplombování).
Při výrobě RVO je nutné dodržet  40% volného prostoru jako rezervu.
Jestliže je součástí RVO soumrakový spínač, pak se čidlo umísťuje vně ve vzdálenosti  50 – 
150mm od boku a 150 – 350mm od stříšky RVO, přesná specifikace viz. výkres . 

Signalizace a dodatková výbava:
- RVO je vždy vybaven světelnou signalizací stavu všech pojistek (označení „provoz“) 

při zapnutém stavu
- standardní  výbavou každého rozvaděče  je  svítidlo  (40W žárovkové,  7W zářivkové), 

jištění 2A
- standardní výbavou každého rozvaděče je montážní zásuvka jednofázová 230V,  jištění 

16A

Značení :
- veškeré značení musí být provedeno tiskem nebo šablonou, zřetelně a jednoznačně
- je dodržena posloupnost značení, vývod z přístroje nebo řadové svorky – začátek kabelu 

– ukončení kabelu – svorka, svorkovnice nebo přístroj
- každý přístroj v rozvaděči musí mít jedinečné a jednoznačné značení
- rozpis veškerého značení musí být v ochranné fólii pevně umístěn na dveřích rozvaděče 

a zároveň tvoří součást předávací dokumentace
- součástí všech revizí musí být i kontrola značení
 
4.3.1  schémata zapojení RVO tvoří součást přílohy těchto standardů
 
4.4 propojení RVO v návaznosti na používané kaskádové zapojení
Současné veřejné osvětlení je zapojeno kaskádově, což znamená, že RVO ve kterém je umístěn 
soumrakový spínač ovládá všechna svítidla na něj připojená včetně RVO, nebo RVOO bez 
soumrakových spínačů . Blokové zapojení kaskády je v příloze.
Protože  každý  z nových  nebo  rekonstruovaných  RVO  je  osazen  soumrakovým  spínačem, 
kaskádové  zapojení  bude  postupně  využíváno  jen  jako  záložní  ovládání.  Nicméně  každý 
z RVO musí být zapojen a vybaven tak, aby bylo tuto možnost využít.
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5.ULOŽENÍ KABELŮ

5.1        typy používaných kabelů a vodičů
- použité kabely musí dle svého použití odpovídat příslušné ČSN
- při  investičních  akcích a rekonstrukcích veřejného osvětlení  v Havířově se používají 

výhradně kabely měděné
- pro uložení do země se používají kabely typu CYKY, 1-CYKCY, apod.
- pro výrobu rozvaděčů se použijí  vodiče typu CYA , s barevným značením

černá , hnědá, šedá– fázové vodiče
modrá – nulovaní vodiče
zelenožlutá – zemnící vodiče, vodiče pro ochranné pospojování
červená – ovládací vodiče

- pro uzemnění se použije železná žárově pozinkovaná pásovina FeZn 30x4 nebo drát 
FeZn žárově pozinkovaný 8mm, minimální tloušťkou pozinkování 30 mikrometrů

-

5.2 uložení kabelů
Kabely se standardně ukládají do země, vzdušné vedení je možno použít pouze jako vyjímku ze 
standardů.
Uložení kabelů musí plně odpovídat příslušné ČSN a požadavkům standardu viz.výkres 5.2.1
Jakékoliv náhrady pískového lože za štěrk, recykláty či jinými materiály není možné.
Pro uložení kabelů se používá kabelová chránička nebo kabelový žlab.
Parametry  a požadavky na kabelové chráničky uložené v zemi:
- pro standardní uložení kabelů do země není dovoleno použití materiálů PE a PVC
- Standardní je použití  hladkých vysoko pevnostních ohebných trubek (hadic),  použitý 

materiál  je  vysokohustotní  polyetylén,  vnitřní  povrchovou  úpravou  silikonovým 
materiálem  či  jiný  se  stejnými  vlastnostmi,  které  jsou  pevně  spojeny  s pláštěm, 
náhradou není trubka či hadice ze stejného materiálu, ale bez vnitřní povrchové úpravy

- Technické požadavky :
- vnitřní koeficient tření        0,1
- vzpěrová tuhost min. 1800kPa
- smrštění        max.  3%
- provozní teplotní rozsah        -40 až  +70 ºC

- kabelové chráničky se pokládají dvojmo, jedna jako záložní kabelové chráničky jsou 
označeny pruhy používá se barevný odstín dle stupnice RAL 2002
-jeden pruh kabelové vedení
-dva pruhy náhradní chránička

- kabelové  chráničky  jsou  potištěny  nápisem  stejné  barvy  jako  označovací  pruhy 
„VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTO HAVÍŘOV“

Parametry a požadavky na kabelové žlaby uložené v zemi:
- materiál plast v provedení termoset
- rozměry musí být voleny s reservou  50% , proti průřezu ukládaného kabelu
- žlab se skládá ze dvou částí  -  samotný žlab a víko, které musí  mít  potisk „POZOR 

ELEKTRICKÝ KABEL“
- spojování a ukončování žlabu se prování výhradně originálními díly výrobce, pro tuto 

operaci určenými
Při pracích, které se jakýmkoliv způsobem dotknou veřejného osvětlení, příslušných kabelů a 
jejich uložení se provedou následující operace :

Fáze Barva
1. fáze L1 černá
2. fáze L2 hnědá
3. fáze L3 černá 
4. PEN zelenožlutá
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- v případě,  že  již  uložený  kabel  je  bez  chráničky  nebo  při  pracích  je  chránička 
poškozena,  je  odkrytá  část  kabelu  uložena  do  dělené  chráničky  z materiálu  HDPE 
(tvrzený polypropylén)

- při zásypu se obnoví pískové lože, případně se vytvoří nové
- trasa uložení kabelu se vyznačí dle příslušné normy červenou výstražnou fólií určenou 

k tomuto účelu výrobcem
- organizace provádějící výše uvedené činnosti povolá ke kontrole správnosti a dodržení 

všech  standardů  pracovníka  provozovatele,  který  o  této  kontrole  vyhotoví  zápis  do 
stavebního deníku a další zápis pro správce veřejného osvětlení, bez tohoto zápisu není 
možné převzít stavbu

Jestliže je nutné vést kabel vnitřní části sloupu pro jiné účely než pro připojení svítidla, musí 
být jeho průchod přes stěnu sloupu řešen pomocí průchodky.
Při  vedení  kabelu  pod  komunikací  je  použit  betonový  kabelový  žlab  nebo  je  chránička 
zpevněna betonovou mazaninou.
Pro potisk kabelových chrániček a žlabů se používá barevný odstín dle stupnice RAL 2002

5.3 vzdušné vedení
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.
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.
Vzdušné vedení se používá výhradně jako provizorní pro zajištění provozu veřejného osvětlení 
při  odstraňování  poruch  nebo  pro  zajištění  společenských  a  sportovních  akcí.  Zřízení 
vzdušného vedení se realizuje výhradně s písemným souhlasem správce veřejného osvětlení ve 
formě vyjádření nebo objednávky. Písemný souhlas není platný, jestliže neobsahuje datum, do 
kterého bude vzdušné vedení demontováno.
Pro vzdušné vedení se používají výhradně kabely, u kterých výrobce výslovně deklaruje toto 
použití.  Ocelová  ochrana  jádra  je  vždy  pevně  spojena  a  zajištěna  na  obou  koncích  trasy, 
upevnění se provádí výhradně materiálem a zařízením k tomuto účelu určeným.
Pro vzdušné vedení není možné za žádných okolností použít jakýmkoliv způsobem spojované 
kabely.
Při délce překračující 20m je instalována podpěra tak, aby byla zajištěna její stabilita a nemohla 
ohrozit  zdraví  ani  majetek.  Za  instalaci,  upevnění,  zajištění  všech  parametrů  vedoucích 
k bezpečného provozu a následné demontáži plně odpovídá osoba nebo organizace, žádající o 
zřízení vzdušného vedení.

5.4 spojování kabelů
Kabely se standardně používají tak, aby v průběhu kabelové trasy nebyly spojovány.
Spojky uložené v zemi je možné použít jen v případě poškození kabelu a pokud není možné 
vyměnit  celý kabel.  V případě poškození se použije kabelová spojka s pryžovým pouzdrem 
v krytí minimálně IP67. Použití spojky uložené v zemi povoluje osoba oprávněná.
Připojování  kabelů  na  elektrická  zařízení  je  možné  provádět  výhradně  přes  připojovací 
svorkovnice,  nebo řadové svorky,  které  po otevření  nebo odkrytování  zařízení  splňují  krytí 
IP40.  Svorkovnice  jsou  řádně  označeny  tak,  aby  toto  značení  bylo  trvanlivé  a  čitelné  i 
dlouhodobě. Je zakázáno pro popis a značení používat papír, či materiál na bázi papíru bez 
náležité ochrany proti povětrnostním vlivům (foliování, plast apod.).
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5.5 kabelové vývody
Vývody kabelů z kabelových tras a elektrických zařízení se realizují tak, aby byla zachována 
funkčnost  trasy  z hlediska  ochrany  kabelů  proti  poškození,  což  znamená  použití  prvků  a 
materiálů,  které  jsou shodné s provedením kabelové  trasy.  Dále  musí  být  zajištěna  plynulá 
návaznost  na  použitý  materiál  při  pokládce  trasy.  Vývody  z elektrických  zařízení  jsou 
provedeny přes kabelové průchodky, oboustranně zajištěné maticí v krytí odpovídajícím krytí 
zařízení minimálně pak IP54.

6. PROVÁDĚNÍ REVIZÍ A BEZPEČNOSTNÍCH PROHLÍDEK

6.1 definice a termíny
- elektrické  zařízení  pro potřeby těchto standardů je definováno jako zařízení  sloužící 

k provozu nebo zajištění  veřejného osvětlení,  v tomto  případě se jedná především o 
sloupy veřejného osvětlení, elektroměrové i podružné rozvaděče veřejného osvětlení a 
kabelové trasy

- revize elektrického zařízení je proces, jehož minimální obsah definuje ČSN 332000 a 
jeho obsah upřesňují tyto standardy

- bezpečnostní prohlídka je proces, jehož náplň a četnost definuje oprávněná osoba a je 
založen  především  na  vizuální  kontrole  daného  elektrického  zařízení,  bezpečnostní 
prohlídka je prováděna na elektrickém zařízení 1x ročně, přesný popis stanovuje ČSN 
332000-6-61 čl.611

- údržbou se rozumí pravidelná činnost směřující k prodloužení bezporuchovosti a 
životnosti elektrického zařízení, údržba elektrického zařízení je prováděna 1x ročně

6.2 rozsah prací
- rozsah  revize  je  dán  ČSN 332000,  mimo  práce  a  měření  daná  normou  se  provádí 

zhodnocení  přístupu  k zařízení,  především  vzhledem  k porostu  (nálety)  a  okolnímu 
terénu,  součástí  revize je vždy kontrola požadované dokumentace,  včetně dokladu o 
provádění bezpečnostních prohlídek a prací na údržbě

- revize nesmí být oprávněnou osobou převzata bez dokumentace viz 6.3 
- bezpečnostní prohlídka obsahuje :

-vizuální kontrolu celistvosti a stavu povrchu elektrického zařízení
-v případě kabelových tras se prověřují oba konce kabelu se zaměřením na stav izolace
-kontrola zabezpečení přístupu do zařízení (dveře rozvaděče, uchycení dvířek sloupu)
-kontrola venkovního značení
-vizuální kontrola připojení zemnícího a ochranného vodiče

- při údržbě se provádí 
-ošetření svorek a svorkovnic příslušnými prostředky určenými k této činnosti  ( kontox 
apod.)
-dotažení všech šroubových spojů
-promazání zámků a pantů elektrického zařízení
-proměření ochranného uzemnění

6.3 požadovaná dokumentace o revizích, údržbě a bezpečnostních prohlídkách
- doklady pro provedení revize:

o schéma elektrického zařízení odpovídající skutečnému stavu
o protokol o určení prostředí
o záznam o provedených bezpečnostních prohlídkách a pracích při údržbě
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o blokové zapojení kaskády s výrazným vyznačením dotčeného zařízení
- revize  musí  obsahovat  mimo  skutečnosti  uvedených  v ČSN  i  stav  a  zhodnocení 

dokumentace a seznamů definovaných těmito standardy
- bezpečnostní prohlídka vždy vychází z porovnání skutečného a zakresleného stavu a její 

provedení  je zaznačeno výrazně v zařízení  (nálepka  nebo seznam)  a musí  obsahovat 
datum  a  jméno  nebo  jednoznačnou  značku  prokazující  identifikaci  osoby,  která 
prohlídku provedla

- při  údržbě  je  činnost  mimo  předepsaných  prací  zaměřena  na  kontrolu  a  případnou 
opravu značení přístrojů a svorkovnic a jejich soulad s předepsanými seznamy

7. ZÁVAZNÉ ZNAČENÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ, JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A 
DOKUMENTACE

7.1         koncepce značení
- veškeré značení musí být specifikováno takovým způsobem, aby označení pro každý 

kabel, sloup, RVO či jakékoliv další připojené zařízení včetně přístrojů a výzbroje, v 
nich obsažených

- značení je provedeno takovým technologickým způsobem (barva, štítek apod.), který 
zaručí  odolnost  proti  povětrnostním  vlivům  a  alespoň  částečnou  odolnost  proti 
vandalům, značení je odolné i proti vyblednutí a UV záření

7.2         značení RVO
- elektroměrové  RVO  jsou  značeny  číselnou  řadou   001  až  XXX,  seznam  těchto 

rozvaděčů spravuje správce veřejného osvětlení a je k dispozici všem dotčeným osobám
- každý z elektroměrových rozvaděčů je tedy vně, zpravidla na dvířkách označen  „RVO 

XXX“
- podružné  RVO  jsou  značeny  RVOO,  číslem  RVO,  ke  kterému  jsou  připojeny  a 

samotným pořadovým číslem
- značení podružného RVO je tedy  „RVOO XXX / YY
- rozvaděč je označen na dvířkách  a na stříšce buď barvou dle šablony nebo štítkem 

odolným proti povětrnostním vlivům
- výška písma označení je 150 až 200mm, barva písma dle stupnice RAL 2002, 4007, 

5002 se volí dle barvy podkladu
7.3          značení kabelů a vodičů

- všechny kabely a vodiče (i v rozvaděčích) musí být označeny na obou koncích svého 
připojení k zařízení nebo přístroji

- značení kabelů a vodičů je provedeno vždy tiskem na bužírku nebo kabelový štítek
- kabely  a  vodiče  vystavené  povětrnostním  vlivům  nebo  uložené  v zemi  mají  své 

označení navíc chráněno doplňkovou ochranou (slída,volná bužírka apod.)
- z konkrétního označení  musí  být jednoznačně zřejmé místo připojení,  ať se již bude 

jednat o svorkovnici nebo přístroj
- pokud je nutné při opravě kabelové trasy použít kabelovou spojku, je i tato označena 

číslem kabelu

7.4         značení sloupů veřejného osvětlení
- každý ze sloupů veřejného osvětlení je označen dvojím způsobem
- označení pro jeho identifikaci je provedeno barvou ve výšce minimálně 1500mm a je 

složeno ze dvou čísel
- první číslo je trojciferné a označuje ulici, dle přílohy těchto standardů, druhé číslo je 

pořadové číslo sloupu v ulici jednotlivé strany ulice jsou odlišeny použitím sudých a 
lichých čísel

- výška písma na sloupech je 80 – 120mm
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- výrazně je označena fáze, ze které je napájen světelný zdroj
- druhým způsobem značení je plastový štítek pevně umístěný uvnitř sloupu, na vnitřní 

straně dvířek a obsahující tyto údaje :
o číslo sloupu (viz číslo vně)
o označení RVO v jehož smyčce je zapojen
o označení RVOO kterým je napájen
o typ světelného zdroje ve svítidle umístěném na sloupu

7.5         značení přístrojů a výzbroje
- veškeré  značení  přístrojů a  výzbroje  v daném zařízení  musí  být  zřetelné,  provedené 

tiskem a na nevlhnoucím materiálu
- umístění  značení  buď přímo  na přístroji  nebo tak,  aby bylo  jednoznačně  patrné,  ke 

kterému přístroji náleží
- konkrétní značení přístrojů a svorkovnic

o označení písmeny je použito standardního značení např. FA pojistkový odpínač, X 
svorkovnice apod.

o pro vstupní  přístroje  a svorkovnice  je vždy požito  číselné  značení  01,  například 
svorkovnice X01.1 ,X01.2 , přístroj FA01 ,KM01

o pro výstup na regulaci platí vždy číselné označení 02-XX
o samotné vývody na spotřebiče a zařízení se použije číselná kombinace 10, 20, 30 – 

XX, přičemž dodatečné označení XX není, pokud to situace dovolí, např. u RVOO 
nutné použít

- seznamy vodičů, svorkovnic a přístrojů jsou zataveny ve foliovém obalu a umístěny u 
dokumentace v rozvaděči a tvoří nedílnou část rozvaděče

7.6         Dokumentace
Dokumentace je vedena ve třech tištěných souborech a jednou je uložena v elektronické 
podobě.  Soubor  obsahuje  dokumentaci,  kterou  nařizuje  příslušná  ČSN  nebo  je 
požadována těmito standardy, případně oprávněnou osobou

- umístění souborů dokumentace
-správce majetku tištěný a elektronický soubor
-provozovatel veřejného osvětlení
-dokumentace uložená v rozvaděči

- změny v dokumentaci se provádějí výhradně se souhlasem oprávněné osoby na návrh 
provozovatele, projektanta nebo jiné dotčené osoby

- změna  se  provede  ve  všech  souborech  v co  nejkratší  době,  za  změny  odpovídá 
oprávněná osoba u souborů které spravuje a provozovatel u svého souboru a souboru 
umístěného v rozvaděči

- veškeré změny jsou jednou za tři měsíce vyznačeny do pasportu veřejného osvětlení, 
odpovídá oprávněná osoba

Seznam požadované dokumentace:
1) technický výkres se zakreslením skutečného stavu
2) protokol o určení prostředí
3) výchozí, nebo periodická revize
4) seznam přístrojů, včetně jejich označení, které koresponduje se skutečným stavem
5) seznam svorek s jejich označením a popisem (názvem, označením) připojeného zařízení
6) u rozvaděče seznam připojených zařízení, včetně rozdělení fází viz.příloha
7) soupis bezpečnostních prohlídek a údržby
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8. ZÁSADY PŘI DOTČENÍ PŮSOBNOSTI TŘETÍCH OSOB
 

Tyto  zásady  mohou  být  upřesněny  projektovou  dokumentací  nebo  písemným  vyjádřením 
příslušné třetí osoby.

8.1 Podmínky  pro  umístění  inženýrských  sítí  v chodnících,  vozovkách  a  jejich  součástech  a 
příslušenstvích, příp. v jejich blízkosti
8.1.1 výkopové práce obecně
-   výkopovými  pracemi  nesmí  dojít  k  dotčení  dešťové  kanalizace  (uličních  vpustí  a  jejich 
přípojek,  příkopů,  žlabů,  apod.).  V případě  jejího  obnažení  nebo  poškození  bude  přizván  její 
správce  (pracovník  OKS  tel.  596803326,329).  Po  ukončení,  při  přejímce  dotčeného  úseku, 
provede žadatel zkoušku funkčnosti uličních vpustí
-     min. krytí 0,6m pod vozovkou nebo chodníkem (příp. silničním příkopem, žlabem)
-   v případě podélných výkopů nesmí být výkopek nesmí být ukládán na vozovky nebo chodníky, 
bude ihned odvážen na skládku
- výkopy v chodnících, vozovkách nebo podél vozovek a chodníků nesmí být otevřeny déle než 
10 dnů, nebo budou náležitě zabezpečeny.
- v průběhu  prací  nesmí  být  chodníky ani  vozovky znečišťovány,  případná  znečištění  budou 
odstraňována průběžně, včetně čištění uličních vpustí
- chodníky nebudou pojížděny motorovými vozidly a stavebními stroji a používány ke skládkám 
materiálu.
- pracemi nesmí dojít ke změně nivelety vozovky a chodníků, příp. přilehlé zeleně
- záruka činí 36 měsíců od protokolárního předání
- před zahájením a po ukončení prací vyzve žadatel zástupce odboru komunálních služeb (tel. 
596803326) k přejímce 
8.1.2 překopy chodníků a vozovky
Překop chodníku  -  kolmý:
- zásyp výkopové jámy bude proveden struskou nebo drceným kamenivem frakce 64 – 128mm, 
hutněným po 20cm
- výkopek nebude použit na opětovný zásyp, ale bude ihned odvážen na skládku
- před pokládkou dlažby chodníku budou obnoveny všechny konstrukční vrstvy chodníku, budou 
použity  nepoškozené  dlaždice  a  obruby shodného typu  jako okolní,  obruby budou uloženy do 
betonového lože s boční opěrou

Překop vozovky (příp. živičného chodníku) - kolmý:
- povrch vozovky  bude zařezán v pravidelném tvaru (kolmé hrany) s přesahem 1m (u chodníku 
0,5m) na obě strany za hranu výkopu a vyfrézován do hloubky 50mm, zásyp výkopové jámy bude 
proveden struskou nebo drceným kamenivem frakce  32-64 mm,  hutněným po 20cm,  pokládka 
povrchu vozovky bude provedena ve dvou vrstvách, každá o tloušťce 50mm, vrchní vrstva bude 
přesahovat okraje výkopu o 1m (u chodníku 0,5m) na obě strany 
- pracovní spáry budou zality modifikovanou zálivkou
- výkopek nebude použit na opětovný zásyp, ale bude ihned odvážen na skládku
- výkopové práce budou realizovány na dvě etapy,  překop bude řešen jako částečná uzávěra 
komunikace

Překop vozovky nebo chodníku – podélný:
- Pouze  v řádně  zdůvodněných  případech  a  s předchozím  rozhodnutím  silničního  správního 
úřadu. 
- Platí stejné podmínky jako u kolmých překopů, avšak  s tím rozdílem, že vrchní vrstva bude 
provedena v celé délce a šířce dotřeného úseku.
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Protlaky vozovek, chodníků
- Výkop zápichové jámy bude proveden ve vzdálenosti min.1 m až za  hranou (obrub) vozovky 
nebo přilehlých chodníků
- výkopek nebude použit na opětovný zásyp, ale bude ihned odvážen na skládku
- zásyp výkopových jam bude proveden drceným kamenivem nebo struskou frakce 64 – 128mm 
s hutněním po 20cm, na vrchní vrstvu (min. 15cm) bude použita kvalitní ornice a provedeno osetí 
travním semenem (ve vhodném technologickém období)
- zápichové jámy budou provedeny mimo vozovky a chodníky
8.1.3 umístění v zeleni, podél chodníku nebo vozovky
- výkop bude proveden ve  vzdálenosti  větší  než  1 metr  u  vozovek (a  jejího odvodňovacího 
zařízení)  a větší než  0,5m u chodníků

8.2 podmínky pro práce v zeleni

-    veškeré práce dotýkající se zeleně musí být předem projednány s odborem životního prostředí a 
zhotovitel je povinen se řídit jeho stanoviskem
-    pokud je požadavek na kácení stromů a keřů při údržbě a rekonstrukci VO – vždy to musí být 
projednáno  s odborem  životního  prostředí,  který  vydává  povolení  kácení  a  také  to  musí  být 
oznámeno  správci zeleně odboru komunálních služeb
-     pokud se jedná o ořezy kvůli VO, které nebude provádět společnost,  která udržuje zeleň ve 
městě, tak tyto musí být projednány vždy správci zeleně odboru komunálních služeb a odborem 
životního prostředí   a pokud to bude provádět společnost, která udržuje zeleň ve městě, tak tyto 
musí být správci zeleně odboru komunálních služeb alespoň oznámeny.
-     nové sloupy VO nesmí být umisťovány do stávající zeleně zejména stromů tak, aby muselo 
docházet k ořezům z důvodu svítivosti, nebo údržbě apod.  
-     Pokud  bylo  provedeno  kácení  stromů  z důvodu  VO,  musí  být  vyměňované  sloupy  VO 
umístěny ve stejném místě, jako ty původní.  
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9. ZÁSADY KONTROLNÍ ČINNOSTI PŘI REKONSTRUKCÍCH, OPRAVÁCH A 
STAVBÁCH

9.1 kontrolní činnost je prováděna takovým způsobem, aby byla možná plynulá realizace stavby, či 
rekonstrukce a aby nebyla narušována logistika zhotovitele

9.2 v případě nutnosti dílčího přebírání díla je zhotovitel povinen oznámit termín dílčího dokončení 
a možnosti převzetí nejméně 2 pracovní dny předem

9.3 pokud dojde k dotčení působnosti správců jiného majetku nebo jiné organizace, je zhotovitel 
povinen převzít a následně předat tuto část díla příslušnému správci (viz. protokol o předání a 
převzetí v příloze )

9.4 fakturace je možná po splnění dokumentu „Podmínky pro fakturaci“, který tvoří přílohu této 
smlouvy

9.5 možné dotčené osoby a správci majetku
• ČSAD Havířov a.s. zastávky MHD
• ŘSDČR komunikace I třídy
• SSMSK komunikace II a III třídy
• Správce komunikací MMH  OKS komunikace ve správě města
• Správce zeleně MMH  OKS veškerá zeleň (travnaté plochy,  stromy apod.)
• Správce komunikací, chodníků MMH  OKS chodníky
• Správce dopravního značení MMH  OKS dopravní značení
• Správce veřejného osvětlení MMH  OKS VO, osvětlení přechodů, světelná 

signalizace
• Správce kanalizace MMH  OKS kanalizační vpusti apod.

Před zahájením prací je zhotovitel konzultovat se správcem VO, které dotčené osoby je  nutné 
kontaktovat.

10. JINÁ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÁ NA SYSTÉM VO

K sítím veřejného osvětlení mohou být připojena zařízení třetích osob, sloužících taktéž k osvětlení 
(např.osvětlení reklam, dopravního značení apod.).
Jelikož tato zařízení nejsou ve správě správce majetku, neodpovídá tento za jejich provoz, údržbu 
ani bezpečnost.
Pokud se na těchto zařízeních provádějí jakékoliv plánované práce v elektrické části nebo práce, 
při kterých může dojít k narušení uzemnění nebo ochranného pospojování, je provozovatel o této 
skutečnosti  povinen  uvědomit  provozovatele  veřejného  osvětlení  nejméně  dva  pracovní  dny 
předem.  Oznámení  musí  obsahovat  den,  časové  rozpětí,  přesnou  specifikaci  místa  a  jméno 
pracovníka pověřeného prováděním prací vč.telefonního kontaktu. V případě havarijního stavu je 
možno tento stav operativně řešit se správcem majetku magistrátu města Havířov .
Správce  majetku  je  povinen  majitelům,  provozovatelům  nebo  správcům  jiných  zařízení  výše 
uvedený požadavek prokazatelně oznámit.
Tento požadavek není možné z důvodu dodržení bezpečnosti obcházet !
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