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Barevný kód: 
 

  
Požadavek je zásadní, jeho nesplnění je oprávněným důvodem k nepřijetí 
osvětlení do správy 

  
Požadavek je podstatný, po přechodnou dobu nebo za určitých specifických 
podmínek instalace či okolností lze povolit výjimku 

  

Požadavek je pouze doporučení. Uvedená vlastnost svítidla snižuje nároky na 
servis a náhradní díly, a v konečném důsledku šetří náklady i životní prostředí. 
Výrobky s uvedenými vlastnostmi však zatím nejsou na trhu standardem, a tudíž 
je nelze striktně vyžadovat.  

 
 
Standard je definován pro svítidla veřejného osvětlení (VO): 

- svítidlo pro základní osvětlení komunikace (zpravidla technického designu, s upevněním na 
stožár, na výložník) 

  - svítidlo pro osvětlení komunikace z převěsového lana 
  - svítidlo pro přisvětlení přechodu pro chodce 

- svítidlo pro osvětlení pěších a parkových cest ("sadové svítidlo") 
- svítidlo pod přístřešek (podloubí, průchody, pasáže, pod mosty,...) 
- svítidlo pro tunely pro pěší a podchody 

Pokud není uvedeno jinak, platí požadavky uvedené v tabulce pro všechny výše uvedené kategorie 
svítidel. 
Standard lze v hlavních bodech aplikovat i na svítidla slavnostního osvětlení, i když na ně je kladeno 
množství dalších specifických požadavků. Proto technické požadavky na svítidla slavnostního 
osvětlení se definují a posuzují vždy individuálně. 
 
 
Použité pojmy a zkratky 
 
VO - veřejné osvětlení 
 
SO – slavnostní osvětlení – podrobně viz tabulka na str. 1 
 
DALI – digitální individuálně adresovatelné rozhraní /specifikováno v IEC 62386 a IEC 60929/ 
 
DALI2 – digitální individuálně adresovatelné rozhraní - novější definice rozhraní  v IEC 62386 part 103 
– zaručuje vyšší vzájemnou kompatibilitu zařízení různých výrobců; sjednocuje řízení barvy světla u 
svítidel, která to umožňují (např. RGB); umožňuje Multi Master řízení. Výrobky podléhají povinné 
certifikaci 
 
RGB – barevný model (červená-zelená-modrá), též označení svítidel, které umožňují nastavení barvy 
světla 
 
Světelný zdroj /elektrický/- zařízení přeměňující elektrickou energii na světlo 
 
Elektroluminiscenční světlený zdroj – mj. LED, OLED, … 
 
LED = světlo emitující dioda – elektroluminiscenční zdroj světla, polovodičová součástka (čip) 
obsahující PN přechod, který emituje optické záření – viditelné světlo, je-li buzen průchodem 
elektrického proudu.  
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LED světelný zdroj – je určený k montáži do svítidla a zpravidla sestává z jedné nebo více LED 
součástek, může mít podobu LED modulu (deska plošných spojů osazená LED součástkami) nebo LED 
zdroje (světelný zdroj opatřený paticí a navržený tak, aby ho byl schopen vyměnit běžný uživatel) 
 
LED retrofit – je LED zdroj, který je svým tvarem, vnějšími rozměry, vestavěným předřadníkem a 
normalizovanou paticí přizpůsoben žárovkám nebo výbojovým zdrojům a je určen pro jejich přímou 
náhradu ve svítidlech pro ně konstruovaných. Světelnětechnické vlastnosti retrofitu, zejména 
směrovost, často nejsou ekvivalentní nahrazovanému zdroji 
 
Svítidlo – elektrické zařízení, které slouží k upevnění světelného zdroje (zdrojů), jejich ochranu před 
vlivy okolního prostředí a usměrňuje, rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzářené světelnými zdroji a 
obsahuje i nezbytné předřadné přístroje /předřadník/ pro připojení světelných zdrojů k elektrické síti 
a zajištění jejich optimálních provozních podmínek a případně jejich regulaci 
 
Předřadník – část svítidla, která slouží pro připojení světelných zdrojů k elektrické síti a zajištění jejich 
optimálních provozních podmínek a případně i jejich regulaci a ochraně 
 
Předřadník LED - zařízení, které obsahuje stejnosměrný napájecí zdroj (proudový zdroj, méně často 
též napěťový zdroj) a případně i řídicí jednotku. S řídící jednotkou může napájecí jednotka tvořit jedno 
zařízení nebo může být fyzicky oddělená. Předřadníky se vyrábějí v provedení pro zabudování do 
svítidel nebo jako samostatné pro montáž mimo svítidlo. 
 
DALI předřadník - elektronický předřadník, který umožnuje stmívání připojeného světelného zdroje a 
adresný monitoring svítidla prostřednictvím standardizovaného protokolu DALI  
 
Programovatelný DALI předřadník - elektronický předřadník se vstupem pro řízení protokolem DALI, 
který umožnuje stmívání připojeného světelného zdroje, umožňuje autonomní řízení, nastavení 
denního harmonogramu svícení, umožňuje nastavení chování svítidla po výpadku napájení a další 
funkce. Programováním předřadníku se rozumí - nastavení světelného toku svítidla, změna či 
nastavení harmonogramu stmívání, aktivace/deaktivace přednastavených funkcí, … 
 
Stožár – svislá nosná konstrukce, jejímž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel a která 
sestává z jedné nebo více částí: dříku, případně nástavce a umožňuje upevnění svítidla přímo na vrchol 
nebo pomocí výložníku 
 
Výložník - nosná konstrukce pro upevnění jednoho nebo několika svítidel na stožár veřejného 
osvětlení nebo na jinou konstrukci či fasádu. 
 
Převěs – vodorovné nosné lano mezi dvěma stavebními objekty nebo konstrukcemi 
Převěsové svítidlo – svítidlo pro závěsnou montáž na převěsové lano 
 
Standardizovaný konektor (zásuvka, angl. receptacle) pro řídící/komunikační modul na svítidle - 
používané standardy NEMA a Zhaga, montáž na vrchní stranu korpusu svítidla. 
 
Lokální řídicí/komunikační modul (node) na svítidle – modul řídicího systému upevněný na těleso 
svítidla pomocí standardizovaného konektoru (NEMA n. Zhaga) a umožňující vzdálené řízení a 
monitoring svítidla. Lze jej ke svítidlu doplnit dodatečně bez nutnosti zásahu do vnitřního zapojení 
svítidla. 
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Barevný 
kód Požadavek 

  Design a mechanické vlastnosti  

  

Konstrukce svítidla má být přiměřená účelu; korpus svítidla jednoduchého 
geometrického tvaru vycházejícího z jeho funkce, bez samoúčelných oblouků, zdobných 
detailů; korpus svítidla bez vystupujících šroubů, s hladkým povrchem bez ostrých hran, 
které mohou způsobit zranění a bez vnějšího žebrování, které by se mohlo zanášet 
nečistotami; chladič svítidla smí být pouze pasivní 

  
Svítidlo nesmí být založeno na principu nepřímého osvětlení, kde veškerý světelný tok 
primárně směřuje vzhůru a odtud je odražen pomocí sekundárního zrcadla směrem 
k vozovce  

  
Svítidlo musí být konstruované pro světelné zdroje na bázi LED technologie, použití tzv. 
LED retrofitů pro náhradu výbojek /tj. LED zdrojů pro přímou náhradu starších typů 
světelných zdrojů/ se nepřipouští 

  
Těleso svítidla musí  být vyrobené z lehkých kovových konstrukčních materiálů vysoké 
kvality a trvanlivosti, s vysokou tepelnou vodivostí (např. ze slitin hliníku) 

  

Svítidla na stožár a převěsová musí mít jako ochranný kryt ploché tvrzené sklo. 
(Kombinace následujících vlastností je považována za ekvivalentní alternativu 
k požadavku na  ploché tvrzené sklo: mechanická odolnost aspoň IK 09 + podíl 
světelného toku do horního poloprostoru 0% + kryt světelných zdrojů nepřesahuje 
v kolmém bočním pohledu obrys neprůsvitného korpusu svítidla) 

  

Ochranný kryt svítidla do podchodů, pod přístřešky a svítidel pro osvětlení pěších a 
parkových cest ("sadová svítidla") má být nejlépe ploché tvrzené sklo, akceptovat lze i 
mechanicky odolný plast odolný vůči UV záření. S ohledem na konkrétní podmínky 
může být provedení jednoznačně specifikováno v zadávací dokumentaci. 

  
U svítidel v historické části města nebo na základě požadavků architekta či orgánů 
památkové péče jsou přípustné designové kryty (např. s gravírováním, …) při dodržení 
ostatních požadavků na kvalitu a bezpečnost  

  Použité optické komponenty, zejména světelně činné kryty a optické čočky, musí být z 
UV-stabilního materiálu 

  Svítidlo na stožár nebo výložník je standardně určeno pro montáž na dřík stožáru nebo 
výložník o průměru 60 mm; ve specifických případech může být v zadávací dokumentaci 
požadován jiný průměr 

  Svítidlo na výložník musí umožnit nastavení úhlu náklonu minimálně v rozsahu ± 5°; 
specifické požadavky mohou být stanoveny v zadávací dokumentaci výběrového řízení 

  Převěsová svítidla musí umožnit upevnění na nosné lano minimálně do průměru 10 mm 
  Převěsová svítidla musí umožňovat přesné nastavení polohy vyrovnáním úhlu náklonu i 

pootočení kolem svislé osy 

  U svítidel do podchodů, pasáží a pod přístřešky přichází v úvahu montáž stropní, 
nástěnná nebo rohová; konkrétní použití musí být vždy v souladu s montážním 
návodem výrobce /tj. svítidlo deklarované jako stropní nelze montovat jako nástěnné 
atp./ Orientační svítidla se světelným středem níže než 1,8 m nad osvětlovanou plochou 
nelze považovat za plnohodnotná svítidla VO 
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Barevný 
kód Požadavek 

  Svítidlo musí z hlediska klimatické odolnosti odpovídat podmínkám v místě instalace,  
z hlediska teploty okolí Ta je minimální požadavek na odolnost v rozsahu -20°C ÷ +35°C 

  Pro svítidlo s montáží na stožár,  výložník  nebo převěsové lano je požadováno 
minimální krytí IP 66 

  Pro svítidla do podchodů a všech prostor pod přístřeškem je požadováno minimální 
krytí IP 65 

  Minimální požadavek na odolnost svítidla VO proti nárazu je IK 08 
  Pro technická svítidla na stožár či výložník se preferuje odolnost proti nárazu min. IK 09   
  Pro svítidla s montážní výškou do 3 m je požadována odolnost proti nárazu min. IK 10 
  Mechanickou odolnost svítidla v dosahu chodce lze zvýšit i doplňkovým drátěným 

košem v aplikacích, kde je to esteticky akceptovatelné (podchody mimo centrum, 
průmyslové zóny, sídliště apod.) 

  Optická a elektrická část svítidla musí být oddělená, nebo krytí LED čipů a optiky musí 
zůstat zachováno i při servisu elektrické části svítidla 

  Požaduje se, aby používaná svítidla byla konstruována jako opravitelná, tj. aby části 
svítidla, které mohou mít poruchu, bylo možno vyměnit. Náhradní díly, kterými tedy  
mohou být např.: světelný zdroj, předřadník, přepěťová ochrana, optika, krycí sklo - 
optický kryt, mechanické části, mají být dostupné na trhu. V rámci zadávací 
dokumentace může být požadována doba, po kterou musí dodavatel dostupnost 
náhradních dílů garantovat. 

  

Svítidlo lze dodatečně doplnit prvky pro clonění světelného toku směřujícího 
nežádoucím směrem (backlight clona  apod.), tyto clony musí být schváleným 
příslušenstvím svítidla. Clony musí být uvnitř krytu svítidla nebo připevněné tak, aby ze 
svítidla nemohly odpadnout. 

  
Povrchová úprava svítidla musí být v odstínu dle lokality nebo dle schváleného 
architektonického řešení, pro barevné odstíny zásadně používáme vzorník RAL, 
požadovaný odstín je vždy specifikován v zadávací dokumentaci 

  
Ve stejném odstínu RAL mají být shodně všechny prvky světelného místa /stožár, 
výložník, patice, svítidlo, doplňky/. Vodítkem může být Manuál tvorby veřejných 
prostranství HMP /IPR/, který uvádí tři doporučené odstíny: 

      RAL 7004 signální šedá popř. přírodní pozink /v modernistickém městě/ 

      RAL 7021 černošedá /v historickém, kompaktním a zahradním městě/ 

      Staropražská zeleň – cca RAL 6009  /specifické požadavky v památkové zóně/ 

  Montáž a údržba 

  
U svítidel na stožár, výložník popř. i na převěsové lano se požaduje beznástrojový vstup 
do předřadníkové části svítidla (klipový uzávěr apod.) 

  
Svorkovnice a předřadník musí být přímo přístupné po otevření svítidla (smí mít vlastní 
doplňkový kryt, přístup ke svorkovnici však nesmí vyžadovat nejprve demontáž jiných 
částí svítidla - předřadníku, optiky, světelného zdroje apod.) 
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Barevný 
kód Požadavek 

  Předřadník  musí být vyměnitelný bez nutnosti demontáže svítidla 

  Světelný zdroj musí být vyměnitelný 

  
Montáž svítidla a výměnu servisovatelných částí lze provést s pomocí běžného ručního 
nářadí (stranový klíč, imbus, šroubovák) 

  
U svítidel v dosahu chodce, kde je riziko vandalismu nebo krádeže, musí být viditelné 
šrouby speciálního typu - na jednotný klíč; typ bude upřesněn v zadávací dokumentaci 

  
Pohyblivé komponenty svítidla musí být mechanicky zajištěny proti pádu (např. pomocí 
pojistného lanka, ...) 

  
Správná poloha svítidla a orientace svítidla vzhledem k ose komunikace musí být 
jednoznačně vyznačeny 

  
Předřadník je možno naprogramovat pomocí HW a SW, které jsou dostupné pro 
uživatelské použití.  

  
Preferuje se konektorové propojení vnitřních komponent svítidla, připouští se i 
šroubové spoje 

  
U svítidel na stožár se preferuje, pokud servisní úkony není nutno provádět ve 
vynucené poloze (nad hlavou) 

  Elektrické vlastnosti 

  Jmenovité napájecí napětí 230V ± 10 %/ 50Hz  

  Účiník aspoň 0,95 (při jmenovitém výkonu předřadníku) 

  
Třída ochrany I (ve zvláštních případech tř. II, např. trakce, mosty, podchody,...), zvláštní 
požadavky budou vždy upřesněny v zadávací dokumentaci 

  
Přepěťová ochrana musí být adekvátní podmínkám instalace; pro svítidla na stožáru a 
převěsová je požadována minimálně 10 kV přepěťová ochrana ve svítidle  

  
Svítidla v podchodech a prostorách pod přístřeškem musí být vybavena DALI 
předřadníkem s řízením protokolem DALI2 nebo novějším 

  
Svítidla na stožár, na výložník, na převěsové lano a svítidla přisvětlení přechodů musí 
být vybavena programovatelným DALI předřadníkem s řízením protokolem DALI2 nebo 
novějším 

  

Svítidlo na stožár, výložník a převěsové lano musí být připravené pro nasazení systému 
dálkového řízení a monitoringu osvětlení libovolného výrobce.  To může být provedeno  
osazením univerzálního konektoru NEMA 7p (standard ANSI C136.41-2013 nebo 
novější) nebo konektoru Zhaga dle standardu Zhaga Book 18 (či novější) zpravidla na 
vrchní straně svítidla. Odlišné požadavky mohou být specifikovány v zadávací 
dokumentaci výběrového řízení 

  
Příprava pro bezdrátové řízení může být požadována v zadávací dokumentaci i u svítidel 
pod přístřešek nebo u svítidel slavnostního osvětlení za předpokladu, že taková svítidla 
jsou na trhu dostupná 
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Barevný 
kód Požadavek 

  Světelnětechnické vlastnosti 

  
Minimální požadavek  na dobu života LED - min. 100 000 h L70  při 25° pro všechna 
svítidla 

  
Doba života LED  pro svítidla základního osvětlení komunikace na stožáru/výložníku i 
svítidla převěsová je požadována min. 100 000 h L90  při 25°  

  
Křivka svítivosti vhodná pro daný účel tj. dosažení požadované osvětlenosti n. jasu, 
rovnoměrnosti a omezení svícení do nežádoucích směrů 

  

Pro přisvětlení přechodů pro chodce - křivka svítivosti asymetrická v rovině C0-C180, 
levá i pravá varianta, rozložení svítivosti přizpůsobené pro dosažení požadovaných 
světelnětechnických parametrů dle platných ČSN a TKP 15 pro obvyklá uspořádání 
přechodů pro chodce 

  
Požaduje se clonění odpovídající třídě minimálně G3 nebo lepší (G4 - G6) dle ČSN EN 13 
201-2 

  ULOR - podíl světelného toku svítidla do horního poloprostoru 0 % v základní poloze 

  

Standardem je náhradní teplota chromatičnosti 3000 K (± 5%), kromě přisvětlení 
přechodů pro chodce a dalších specifických případů.  Dále se vyhrazuje možnost 
požadovat i náhradní teplotu chromatičnosti 4000 K (± 5%) u osvětlení frekventovaných 
rychlostních komunikací s důrazem na bezpečnost dopravy. Odlišné požadavky pro 
odůvodněné případy mohou být specifikovány v zadávací dokumentaci 

  

Pro svítidla přisvětlení přechodů pro chodce je požadována náhradní teplota 
chromatičnosti v intervalu 4000 K až 5700 K (± 5%) pro dosažení předepsaného 
kontrastu s barevným tónem základního osvětlení komunikace.  Odlišné požadavky pro 
specifické případy mohou být definovány v zadávací dokumentaci 

  Index podání barev Ra min. 70, ve specifických případech mohou být požadavky vyšší 

  
Při výpadku jednotlivého světelného zdroje (LED čipu) nesmí dojít k deformaci tvaru 
křivky svítivosti svítidla nebo výpadku celého svítidla 

  
Počáteční stupeň sladění barev min. 5 st McAdam, ve specifických případech může být v 
zadávací dokumentaci požadován stupeň vyšší  

  Garance 

  
Svítidlo je opatřeno značkou CE, tj. výrobce či dodavatel splnil všechny zákonné 
požadavky pro uvedení svítidla na trh /zahrnuje i dostupnost montážní návodů a 
manuálů v českém jazyce/ 

  
Snadná přesná identifikace instalovaného svítidla a jednoduché vyhledání vhodného 
náhradního dílu /např. identifikace pomocí číselných nebo QR kódů/ 

  
Preferuje se certifikace svítidla ENEC (celoevropská značka označující shodu výrobku s 
evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků) 

  
Preferuje se certifikace LED ENEC+ (certifikace výkonnostních charakteristik LED svítidel 
a LED modulů) 
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