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Požadavky programu EFEKT 

o realizovaná osvětlovací soustava musí splňovat 

požadavky normy ČSN EN 13201 

 

o před realizací se plnění požadavků deklaruje 

výpočtem osvětlení 

 

o po realizaci ověříme plnění požadavků normy 

měřením osvětlení komunikací 
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Požadavky programu EFEKT 

o v rámci dotačního programu musí být po 

realizaci výměny svítidel provedeno měření 

osvětlení (způsobilý výdaj) 

o protokol o měření je součástí závěrečného 

vyhodnocení akce 

o ověření parametrů osvětlení se provádí každé 4 

roky 
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Požadavky programu EFEKT 

o provádí se měření jasů komunikací jasovým 

analyzátorem nebo jasoměrem (jasové třídy M) 

 

o provádí se měření osvětleností v konfliktních 

oblastech (třídy C) 

 

o provádí se měření osvětlení chodníků (třídy P)  
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Výběr referenčních úseků 

o vycházíme s počtu realizovaných světelných 

bodů 

 

o měřené úseky by měly postihnout všechny 

realizované třídy osvětlení dle ČSN EN 13201 

 

o počty referenčních úseků volíme úměrně počtu 

realizovaných úseků – viz. následující tabulka 
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Výběr referenčních úseků 
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Počet světelných bodů: Počet referenčních úseků: 

do 70 5 

71 - 250 15 

251 - 500 30 

501 - 750 45 

751 - 1000 60 



Měření jasů komunikací 

o provádí se na komunikacích jasových tříd M,  

o ověřuje plnění požadavků norem 

o měření se provádí jasoměrem nebo jasovou 

kamerou. 

o nejpřesnější výsledky dává měření jasovou 

kamerou 

o výstupem je protokol o měření jasů 

o pozor na podmínky měření 
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Měření jasů komunikací 
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Měření jasů komunikací 
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Měření osvětlenosti komunikací 

o provádí se na komunikacích třídy C a P  

o ověřuje plnění požadavků norem 

o měření se provádí luxmetrem s fotočlánkem na 

kardanovém závěsu 

o výstupem je protokol o měření osvětlenosti 
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Protokol o měření VO 

Výstupem měření veřejného osvětlení je protokol 

o měření. 

Měření osvětlení se doporučuje po každé realizaci 

veřejného osvětlení. U realizací v rámci dotační 

programu Efekt je dokonce povinné. Je vhodné 

nenechávat zajištění protokolu na dodavateli. Vždy 

je lepší zvolit nezávislou firmu, která měření 

provede. 
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Protokol o měření VO 

Důležité součásti: 

o popis měřené soustavy 

o popis podmínek při měření 

o naměřené hodnoty 

o vyhodnocení měření  

o kalibrační list použitých přístrojů 
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Kontakt: 

 Ing. Tomáš Sousedík 
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