
































P�átelské setkání Lou �e� 
 
  Ve dnech 22. - 23.6.1994 prob �hla již tradi �ní akce �eského výrobce 
sv �telných zdroj � Tesly Holešovice, nazvaná P �átelské setkání na zámku v 
Lou�eni. Setkání se uskute �nilo pod patronací Ing. Františka Balouna, �editele 
závodu Praha, organisaci zajiš �ovaly OTS TeHo. 
 Této propaga �ní a informa �ní akce spojené s výstavkou výrobk � TeHo, 
Elektropodniku Praha a firmy AEG se zú �astnili správci a provozovatelé VO, 
zástupci firem zabývající se výrobou, prodejem a di stribucí svítidel pro VO, 
zástupci firem zabývajících se prodejem sv �telných zdroj � a letos poprvé i firmy 
zabývající se likvidací nefun �ních sv �telných zdroj �. 
 Hlavní temata jednání byla dv �. V prvém bloku byli ú �astníci seznámeni s 
problematikou kontroly a metodikou hodnocení spoleh livosti vysokotlakých 
sodíkových výbojek. Referát na toto tema p �ednesl Ing. Mal �ánek, O �J závodu 
Praha. Protože považujeme za d �ležité, aby se i širší odborná ve �ejnost 
seznámila s touto otázkou, p �etiskujeme tento p �ísp �vek v plném zn �ní na dalších 
stránkách Zpravodaje. Dále v tomto bloku byli ú �astníci setkání seznámeni 
panem �ernohorským - reklamace TeHose zp �sobem vy �izování reklamací v TeHo, 
�etností reklamací na jednotlivé výrobky a dále s pr �b�žnými výsledky 
aplika �ních terénních zkoušek zá �ivek DZ ve VO a sodíkových vysokotlakých 
výbojek se dv �ma ho �áky SHCD. 
 Dále promluvil Ing. Friml - TN záv. Praha o výrobn ích novinkách v 
sortimentu TeHo, závod Praha a zmínil se též o meto dách vyhodnocování života 
sv �telných zdroj � u výrobce Tesla Holešovice. Zkrácené zn �ní t �chto p �ísp �vk � 
naleznete dále.  
 Po diskusi k tomuto bloku p �ednášek následovalo druhé, jist � velmi závažné 
tema: Sv �telné výbojové zdroje a ekologie, likvidace nefuk �ních sv �telných 
zdroj �. 
 Tema uvedl svým p �ísp �vkem pan Saifríd - �eský ekologický ústav. Seznámil 
p�ítomné s akcí Ekologicky šetrný výrobek s vazbou na  elektricky úsporné zdroje 
sv �tla.. 
 V dalším referátu promluvil Ing. Hrn �í � - �editel firmy EKO VUK. Seznámil 
poslucha �e s  funkcí a využitím recykla �ní stanice na likvidaci nefun �ních 
výbojových sv �telných zdroj � (NVSZ) u firmy EKO VUK Panenské B �ežany a s 
aktivitami, kterou vyvíjí tato firma ve spolupráci s Teslou Holešovice pro 
zlepšení služeb zákazník �m. Referát doplnil Ing. Baloun TeHo závod Praha o 
informaci, týkající se p �ipravované spolupráce TeHo a EKO v oblasti prodeje a 
likvidace NVSZ. 
 Protože toto, m �žeme �íci ekologické tema, m �lo v diskusi zna �nou odezvu 
mezi poslucha �i, p �etiskujeme referát Ing. Hrn �í �e v plném zn �ní dopln �ný 
informacemi, které vznikly mezi setkáním a vydáním zpravodaje. Sou �asn � pro 
dopln �ní uvádíme seznam firem, které se problematikou lik vidace zabývaji podle 
podklad �  Ústavu nerostných Surovin Kutná Hora. 
 V Okénku host � p �edstavili svoji práci zástupci Elektropodniku Praha . 
 Organisáto �i tohoto Setkání v ��í, že tato akce, kdy neformální diskuse 
pokra �ovala ješt � dlouho po skon �ení programu, p �isp �la k v �tší informovanosti 
mezi �eským výrobcem sv �telných zdroj � a uživateli jeho výrobk � a k navázání 
nových kontakt �. Za d �ležité považujeme, �e se zde se zde otev �elo nové tema 
Sv�telné zdroje a životní prost �edí. 
 B �hem ve �erního malého pohošt �ní, na které pozval p �ítomné Ing. Baloun, se 
�editel závodu rozlou �il s Ing. Ottou Sofkou, �lov �kem, který celý sv �j život 
pracoval v Tesle Holešovice a má sv �j ohromný podíl na vývoji a zavedení výroby 
sodíkových vysokotlakých výbojek v naší republice a  který odchází do d �chodu. 
Dovoluji si i jménem redakce Zpravodaje mu tímto po d�kovat za jeho dlouholetou 
práci.  
  
                                                                                          
-FLx- 
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Novinky ve výrobním programu TESLA Holešovice 
 
 Alternativou žárovkového osv �tlení se v sou �asné dob �, zcela oprávn �n�, 
stávají kompaktní zá �ivky. Jsou ur �eny p �edevším  pro interiérové osv �tlení, 
avšak jejich u nás dosud zkušební aplikace ve ve �ejném osv �tlení nevykazují 
nikterak špatné výsledky. Jejich život cca 8000 hod  je p �edur �uje i p �es vyšší 
po�izovací náklady k náhrad � žárovek, zejména tam, kde je cena el. energie vyšš í 
než 1 K �/KWh.. Tento zdroj je do jisté míry opravitelný, Te Ho poskytuje tuto 
službu ve své prodejn �.  
 Vedle již zavedené �ady kompakt � se soust �e	ujeme dále na to, aby celková 
délka nep �esahovala rozm �r korespondujicího typu žárovky a abychom zvýšili 
osovou svítivost t �chto zdroj � v podélné ose. V tomto sortimentu jsme schopni 
dodávat i barevné ( �ervená, modrá, zelená, fialová) i ultrafilové prove dení, 
nap�. pro bankovní ú �ely. 
 Pro náhradu žárovek ve stávajících svítidlech pomo cí adapteru jsou 
p�ipraveny zá �ivky DZP 13 a DZP 18. TeHo je p �ipravena tyto typy dodávat.. 
 Pro vestavbu zá �ivek DZP do svítidel typu Penda p �ipravujeme stavebnici s 
elektronickým p �ed�adníkem 18 W, jejich aplikaci prakticky vyzkoušíme s 
Elekropodnikem Praha. 
            Dále pro tandemová zapojení jsou v p �íprav � výroby typy DZT 7 W, 9 W 
a  v další etap � 5 W. 
 Rozsáhlá oblast našeho zájmu je v �nována vysokotlakým sodíkovým výbojkám, 
TeHo jednozna �n� podporuje programy modernisace VO sodíkovými výboj kami, proto 
byla vyvinuta výbojka SHC 100 W .  V roce l994 prob íhá rekonstrukce výbojky 70 W 
s ohledem na mezinárodní unifikaci. Místo eliptické  ba �ky bude tento zdroj v 
ba�ce válcové, což nezm �ní celkovou délku ani posazení sv �telného st �edu. Není 
t �eba nic m �nit na obvodu ani svítidle, jedinou zm �nou bude o n �co málo vyšší 
sv �telný tok. 
 Sou �asn � inovujeme i výrobu zapalova �� sodíkových výbojek. P �icházíme s 
�adou zalévaných zapalova �� TZ-S v hranatém pouzd �e, které jsou pomocí t �men� 
zám�nné za zaplalova �e válcové. Jejich p �edností je impuls v obou p �lperiodách 
(symetrický) . Tyto zapalova �e spolehliv �ji zapalují standardní výbojky naší 
produkce, stejn � jako výbojky korespondující �ady zahrani �ních výrobc �. P �i 
použití dbejte, aby typové ozna �ení zapalova �e odpovídalo p �íkonu výbojky. 
 Pro aplikace, kde není vhodné pomalé rozho �ívání výbojky, nebo pro náhradu 
d�íve používaných vysokovýkonových žárovek, je zavád �n typ halogenových žárovek 
HXTB 300 W a  HXTB 500 W s paticí E 40.  Vn �jší ba �ka je pln �na inertním plynem, 
který zaru �uje  stabilní tepelný režim. V �ad� aplikací, kde je t �eba barevné 
podání žárovkového sv �tla a vysoký sv �telný tok naleznou jist � uplatn �ní.  
 Na zakázku vyrábíme i UV zdroje zá �ení r �zných výkon � pro nejr �zn�jší 
aplikace, nap �. sterilisace vody, vytvrzování apod. 
 V oblasti halogenidových výbojek p �ipravujeme  perspektivn � typ 250 W.  
 
 
       Ing.Leoš Friml (redak �n� upraveno) 
 
Otázka života sv �telného zdroje 
 
 I pro nás, �eského výrobce sv �telných zdroj �, je to otázka citlivá a lehce 
zneužitelná, zejména v konkuren �ním  zápolení o zákazníka. 
 V našem starším katalogu uvádíme, podle naší termi nologie, socialistické 
životnosti, ur �ené tehdejšími normami. P �i kontrole a povolovacím �ízením jsme 
museli prokazovat, že pokles  
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sv �telného toku našich výrobk � po 70 % života není v �tší než  30 %. Z toho 
matematicky vyplynul život našich zdroj �, který podle této metodiky hodnocení 
mohl být pouze 1,43 násobek doby svícení, kdy zdroj e poklesly v hodnot � sv �t. 



toku o 30 %, pochopiteln � na zkušebn � i v aplika �ních zkouškách v terénu stále 
ješt � valná �ást zdroj � svítí. 
 Na rozdíl od této, jak jsme nazvali, socialistické  definice života 
sv �telných zdroj �, je v �tšinou firem vyhlašován katalogový život. To jest, jako 
okamžik, kdy ze zadaného souboru ke  zkouškám svítí  ješt � 50 % souboru. Dovoluji 
si upozornit, že dosud hodnota život sv �telného zdroje není  závazn � ur �en  
mezinárodní normou. 
 Proto i Tesla Holešovice se této situaci p �izp �sobila a v sou �asných 
informa �ních materiálech již mluvíme o život � sv �telného zdroje podle t �chto 
usan �ních kriterií. Neznamená t ale, že spot �ebitel má nárok na tuto hodnotu u 
každého našeho jednotlivého výrobku.  
 Vezm�me nap �. kompaktní zá �ivku na úrovni  8000 hod. M �že se stát, že 
první kus  ze souboru skon �í  funk �ní život po 4000 hod, poslední po 12000 hod., 
ostatní v pr �m�ru. Celý soubor ale má život 8000 hod. 
 Výpadky našich zdroj �, tzv.d �tská úmrtnost se projeví do 500 hod a jsou 
reklamovatelné. 
 
 
      Ing.Leoš Friml  ( upraveno redakcí  FLx ) 
 
 
 
 
Sv�telné výbojové zdroje a ochrana životního prost �edí. 
 
 Jedním z velice citlivých problém � p �i využívání  moderních výbojových 
sv �telných zdroj � je jejich dopad na životní prost �edí. A to jak ve fázi výroby, 
tak po ukon �ení jejich funk �ního života.  
 Je t �eba si uv �domit, že moderní, ve smysly energeticky úsporný, s v�telný 
zdroj, vyzna �ující se vysokou výt �žností sv �telné energie na jednotku elektrické 
energie, je zpravidla zdroj výbojový. Tyto zdroje v e valné v �tšin � ( mimo nap �. 
nízkotlaké sodíkové výbojky ) obsahuje pro svoji fu nkci jisté množství zdraví 
škodlivé rtuti a mnohdy pro zlepšení užitných vlast ností i další zdraví škodlivé  
látky. I když �ádov � n �kolik až n �kolik desítek miligram � rtuti v jednom zdroji 
se na první pohled jeví jako nepatrné množství, je t �eba si uv �domit, že p �i 
objemech spot �eby t �chto zdroj � ve VO není množství rtuti v nefunk �ních zdrojích 
zanedbatelné. 
 Tato �ísla je t �eba mít na mysli  p �i manipulaci s nefunk �ními zdroji. 
Snahou nás všech by m �lo být, s tímto zdraví škodlivým odpadem dále nezam o�ovat 
naše, již beztak zdevastované životní prost �edí. 
 Proto Tesla Holešovice z �ídila ve svém závod � linku na likvidaci svého 
technologického odpadu. Volné kapacity mohou využít  p �ípadní zájemci po 
telefonické domluv � pan Ivan Šedivý tel. 02/8731 linka 500. 
 
 Je proto pot �šitelné, že v �eské republice vzniká již celá �ada firem, 
zabývající se problematikou likvidace nefunk �ních sv �telných zdroj �. Jejich 
p�ehled podle podkladu Ústavu surovin, Kutná Hora zde  uvádíme: 
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Odpad 35326: odpad rtuti, rtu �ové zá �ivky a výbojky: 
 
zpracování: 
 
EKO-VUK s.r.o. Panenské B �ežany 33, 250 70 Odolena Voda, tel.: 02/6857410, 
6857848, Ing.Hrn �í �, Ing. Drašar 



EKOTIP, Pavlíkova 601, 142 00 Praha 4, tel.: 02/471 5528, 4725984, fax: 
02/4725982, Ing.Tichotová 
UNIVERSA RT Centrum v.o.s., Želivského 8, 130 00 Pr aha 3, tel.: 02/277498, 
Ing.Veverka, pí.Vold �ichová 
TESLA HOLEŠOVICE a.s Praha, Jankovcova 15, 170 04 P raha 7,  tel. 02/8731, linka 
500, fax: 02/66710062,  p. Ivan Šedivý 
 
skládkování: 
 
SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU a.s., skládka V šebo �ice, Revolu �ní 86, 444 
32 Ústí nad Labem, tel.: 047/65090, Ing. Jaroš, Ing . �íha 
 
zprost �edkování: 
NATUR s.r.o., Hemy 2, Valašské Mezi �í �í , tel.: 0651/731555, Ing. Palouš 
ODVOZ A ZPRACOVÁNÍ ODPADA, Frýdecká 444, 719 00 Ostrava-Kun �ice, tel.: 
069/351761, 356006, pan Chalupa 
 
 Pro seznámení se s funkcí, možnostmi a výstupem z recykla �ního za �ízení, 
zde otiskujeme referát pana Ing.Hrn �í �e, �editele firmy EKO-VUK, který byl 
p�ednesen na  Setkání  v Lou �eni. 
 
 
Informace o využití recykla �ní stanice na nefunk �ní výbojové sv �telné zdroje 
(NVSZ) p �ipravované aktivity v oblasti zlepšení služeb pro z ákazníky. 
 
 Po ov ��ovacím provozu v roce 1993 byla v lednu t.r. uveden a do trvalého 
provozu recykla �ní stanice, která umož �uje ekologicky nezávadný zp �sob 
zneškodn �ní nefunk �ních výbojových sv �telných zdroj �. Dekontaminace odpadu se 
provádí termickým zp �sobem p �i vysokém stupni využitelnosti získaných produkt � 
jako druhotných surovin. 
 
 1. Produkty úpravy z hlavních technologických �ástí recykla �ní stanice. 
 
a) Za �ízení pro �ízenou destrukci a t �íd �ní produkt � ze zá �ivek o teoretickém 
výkonu 1400 ks/h. 
    Produkty jsou: 
 
    - separované sklo 
    - luminofor 
    - sklo z patic 
    - separované patice 
    - clonky ocelové 
    - clonky GEMEDIS 
 
b) Za �ízení pro �ízenou postupnou destrukci a t �íd �ní produkt � z výbojek o 
výkonu 600 ks/h.  
    Toto za �ízení je v sou �asné dob � ve stadiu projektové dokumentace. V provozu 
je zjednodušený       
    mechanický model s kapacitou cca 100 ks/h. 
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    Produkty úpravy jsou: 
 
    - sklo separované 
    - patice separované (Ms, Ni) 
    - kovové �ásti ho �ák� (Ni na Fe) 
    - ho �áková dr � pro demerkurizaci 
    - ho �áky z halogenidových výbojek 
     
c) Kontinuální demerkuriza �ní pec a dopalovací pec s p �íslušenstvím o výkonu cca 
100 ks/h. 
    Produkty úpravy jsou: 



 
    - demerkurizovaný luminofor 
    - demerkurizované sklo z patic 
    - hliníkové patice 
    - demerkurizované sklo a korund z ho �ák� výbojek 
 
d) Za �ízení pro kondenzaci, filtraci a �išt �ní  
   
    - rtu � technické �istoty 
    - mechanické ne �istoty zachycené na filtrech        
 
 2. Sou �asný stav recyklace 
 
 V roce 1993 bylo zpracováno 93 tun odpadu nefunk �ních zá �ivek a 6 tun 
nefunk �ních výbojek. Z objemu zpracovaných zá �ivek bylo recyklováno jako 
druhotná surovina, t.j. papír, sklo, kovy - 93,5 %.  Nevyužitelné jako druhotné 
suroviny jsou zatím luminofor a sklen �ná dr � po demerkurizaci (6 %) a pásky 
GEMEDIS (0,5 %). Stupe � recyklace nefunk �ních výbojek byl nižší vzhledem k 
do�asnému nezájmu skláren o sklo z halogenidových výbo jek a �inil 85 % 
zpracovaného objemu výbojek. Nevyužitelný podíl nef unk �ních výbojek jako 
druhotné suroviny tvo �í ho �áková dr � po demerkurizaci (sklo, korund), ho �áky z 
halogenidových výbojek a do �asn � i tvrdé sklo z halogenidových výbojek. 
 Za prvnícch 5 m �síc � roku 1994 se odb �r NVSZ zvýšil oproti stejnému 
obdodbí lo �ského roku o 70 %, p �esto dosahuje pouze asi jednu t �etinu provozní 
kapacity recykla �ní stanice. 
 Provozní kapacita je 1500 tis. ks zá �ivek a 600 tis. ks výbojek v jedné 
sm�n� za rok. Ve dvojsm �nném provozu lze zhruba po �ítat s dvojnásobným výkonem. 
Teoreticky lze dosáhnout výkon cca 11200 ks zá �ivek a 4800 ks výbojek za sm �nu, 
t.j. cca o 40 % více než je provozní kapacita stani ce. Vzhledem k ru �ní 
manipulaci s obaly p �i dávkování vyho �elých zdroj � do za �ízení je však dosažení 
teoretického výkonu nereálné. 
 
 3. Aktivity v oblasti zvýšení záchytu vyho �elých sv �telných zdroj �. 
 
 Po založení spole �nosti byla �innost zam ��ena na p �epracování surovin a 
odpad � s obsahem neželezných kov �. Z této �innosti byl také zpo �átku dotován 
provoz recykla �ní stanice. V sou �asné dob � se spole �nost specializuje zejména na 
odpady s obsahem rtuti. Proto je také zvýšené využi tí provozní kapacity 
recykla �ní stanice nezbytným p �edpokladem pro zlepšení služeb, poskytovaným svým 
zákazník �m. Tohoto cíle se snaží dosáhnout: 
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- publika �ní a marketingovou �inností (odborné �lánky, ú �asti na seminá �ích, 
reklama) 
- úzkou spoluprací v oblasti legislativy s orgány s tátní správy (MŽP �R, OÚ, 
�IŽP, MH �R ap.) 
 Do této oblasti spadá vypracování �ásti komoditního programu na pr �myslové 
odpady týkající se odpad � s obsahem rtuti, studie o vlivu skládkování odpadu  s 
obsahem rtuti na ŽP ap. 
- výzkumnou a vývojovou prací na nových typech za �ízení pro p �epracování odpad � 
s obsahem rtuti. 
 V sou �asné dob � je to realizace automatického systému úpravy vyho �elých 
výbojek s t �íd �ním vznikajících meziprodukt � a p �íprava rozší �ení tohoto systému 
na kompaktní zá �ivky. 
- rozší ��ení sortimentu p �epracovaných odpad � s obsahem rtuti. 
 Firma p �epracovává všechny typy a rozm �ry nefunk �ních zá �ivek a výbojek. 
Za�ízení umž �uje rovn �ž p �epracovat knoflíkové baterie s obsahem rtuti, rtu �ové 
teplom �ry ap. 



- dovozem vyho �elých zá �ivek ze zahrani �í 
- p �epravou nefunk �ních zá �ivek a výbojek od zákazník � 
- zvyšováním stupn � recyklace získaných produkt �. 
 Nezbytným p �edpokladem t �chto aktivit je dodržení základních princip � 
zvolené technologie, t.j. kompletní odstran �ní rtuti z odpadu a garantovaná 
kvalita produkt � recyklace. Rozhodujícím faktorem pro zvýšení záchy tu odpad � s 
obsahem rtuti je cena za jejich zneškodn �ní. Aktivity v tomto sm �ru jsou 
sou �ástí spole �ného zám �ru, p �ipravovaného ve spolupráci s výrobcem výbojových 
sv �telných zdroj � - Teslou Holešovice. Tento zám �r by m �l být realizován od 
srpna 1994. 
 Podmínky odb �ru nefun �ních žá �ivek a výbojek, prodeje nových sv �telných 
zdroju spojených s jejich likvidací, sb �rného systému a zajišt �ní dopravy v �etn � 
cen za služby obdržíte na adrese naší firmy.  
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 - Byli jsme p �i tom ...    P �átelské setkání v Lou �eni, propaga �n� 
informa �ní akce Tesly        Holešovice 
 
 - Informujeme vás ...    Výtah z referát � na setkání v Lou �eni 
 
 - Zveme vás ...              Pozvánka na Setkání S RVO v Hradci Králové 
 
 
 
  
 Soub �žn� s tímto �íslem Zpravodaje vychází Zvláštní vydání Zpravodaje  
SRVO, které v širším rozsahu obsahuje pravidelné ru briky tohoto ob �asníku.  
 Zvláštní vydání je ur �eno širší odborné ve �ejnosti, zabývající se 
problematikou VO.  



 
  
 
 
 Výzva redakce: 
 
 Pište nám vaše poznatky a zkušenosti z oblasti ve �ejného osv �tlení. Na 
stránkách Zpravodaje je rádi uve �ejníme. 
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 - Byli jsme p �i tom ...   - Setkání p �átel VO v Hradci Králové 
      - Odborný seminá � Verejné osvetlenie Bratislava 
 
 - Možnost regulace nap �tí VO ...   - P �ísp �vek doc. Ing. K.Sokanského 
 
 - A ješt � n �co k ekologii ...   - Aktualizovaný seznam ekologic kých firem 
 
 - Nabízejí nám ...   - Inzerce 
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MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSP�CH� 
V NOVÉM ROCE 
 
VÁM P�EJE 
 
REDAKCE ZPRAVODAJE SRVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byli jsme p �i tom ... 
 
Setkání p �átel ve �ejného osv �tlení v Hradci Králové SRVO. 
 
 Vážení p �átelé, dámy a pánové, p �átelé ve �ejného osv �tlení. 
Dovoluji si vás oslovit takto v souvislosti se Setk áním Spole �nosti pro rozvoj 
ve�ejného osv �tlení v Hradci Králové, v �nném to m �st � �eských královen. Setkání 
bylo uskute �n�no TS Hradec Králové panem Erno Koš �álem, kterému pat �í pod �kování 
za zajišt �ní a výte �nou organisaci valné hromady SRVO a doprovodného od borného 
seminá �e. Setkání bylo sponzorováno firmami: 
- TS Hradec Králové 
- ERMO Hradec Králové 
- ELIM Hradec Králové 
- KATES Hradec Králové 
 
     Setkání se zú �astnilo podle presen �ní listiny 64 osob, zastupujících 46 
firem v �eské a Slovenské republice, zabývajících se problem atikou ve �ejného 
osv �tlení. 
 
     K vlastnímu pr 	b�hu: Setkání uvád �l a moderoval p �edseda SRVO Ing. Kotek.  
 
 V úvodu zástupci sponzor 	 (Ing. Moupic, �editel TS Hradec Králové, Ing. 
Koutník, �editel ERMO a Ing. Hampl, �editel ELIM) p �edstavili ú �astník 	m své 
firmy. Zástupce fy KATES se omluvil. 
 
 Další pr 	b�h setkání uvádím se �azen podle temat: 
 



1. �innost SRVO:  
  - zpráva o �innosti SRVO od minulého setkání 
                  - zpráva o hospoda �ení 
                  - poplatky za inzerci ve Zpravoda ji a na Setkání 
                  - výše p �ísp �vk 	 pro �innost SRVO 
                  - nákup po �íta �e pro pot �eby zpracování agendy SRVO 
                  - návrh odm �n dobrovolným pracovník 	m Spole �nosti 
Všechny schvalované materiály byly v �tšinou p �ítomných odsouhlaseny. 
 P �ednesené zprávy o pokladním stavu, �lenské základn � jsou v uvedeny ve 
zvláštním �lánku. 
 
2. Odborná �ást 
 
- Technické služby Hradec Králové pan Koš �ál: 
 Ve svém vystoupení seznámil p �ítomné se stavem VO v m �st �. Z hlediska 
energetických úspor se zde poda �ilo vymýtit výbojky SHC 400 W z osv �tlení 
komunikací p �i dodržení požadavk 	 �SN pro ve �ejné osv �tlení. Technické služby 
Hradce Králové obhospoda �ují i slavnostní osv �tlení. V této oblasti se 
realisovalo osv �tlení chrámu Svatého ducha a Bílé v �že sodíkovými výbojkami SHC 
400 a 250 W Tesla. V historické �ásti m �sta byly použity 4 ramenné stožáry se 
svítidly firmy BEGA, rozvad �� Elektropodnik Praha. Za velmi d 	ležitou podmínku 
provozu a sv �telné pohody pan Koš �ál považuje regulaci ve �ejného osv �tlení, v 
p�ípad � tohoto m �sta pomocí rozvad ��	 CONCIGLIA, kdy po snížení nap �tí v no �ních 
hodinách na 170 V bylo dosaženo úspory el.energie 2 0 - 22 %. 
 
- Tesla Holešovice a.s. Praha, Ing. Luxa 
 Ve svém vystoupení seznámil p �ítomné s výrobním programem firmy, upozornil 
na novinky z výrobního programu, s výrobky pro ve �. osv �tlení, nap �. sodíková 
výbojka SHC 70 W ve válcové ba Ace, dvouho �ákové sodíkové výbojky, aplikaci 
zá�ivek DZE ve VO a zp 	sobu ov ��ování zdroj 	 v terénních zkouškách. 
- Firma TRIMER Ostrava, doc. Sokanský 
 Seznámil p �ítomné s  novým regula �ním za �ízením pro VO. Podrobn � uvedeno v 
samostatném �lánku. 
- Firma DEREK, pan Pr 	ša 
 P �edvedl a pohovo �il o laminátových paticích pro stožáry VO, vyráb �ných 
touto firmou, možnosti provedení a dodávek. 
- Elektropodnik Praha, pan Brýdl 
 Promluvil o úspo �e el. energie v souvislosti s pražským programem 
snižování instalovaného p �íkonu zavedením výbojek SHC 100 W (grafy úspor ener gie 
zpracované podle podklad 	 Elektropodniku jsou k disposici v redakci Zpravoda je). 
Dále p �edstavil svítidla pro VO vyráb �ná v licenci fy Schréder a poznatky z 
jejich využití v Praze. 
- Osram s.r.o, Ing. Voz Aák 
 P �edstavil sortiment firmy v oblasti sodíkových, rtu �ových a 
halogenidových výbojek, sv �telných zdroj 	 vhodných pro ve �ejné osv �tlení. 
- Firma Electrosun Cheb, pan Šuk 
 Tato firma zde p �edstavila v našem regionu nezvyklou záležitost, sví tidlo 
pro nízkotlaké sodíkové výbojky 2 x 35 W s možností  vypnutí jedné výbojky, 
ozna �ené SVS 235. 
- Elekrosvit Nové Zámky, Ing. Décsi 
 P �edstavil výrobní program firmy, jejíž sortiment je široce využíván, a 
upozornil na p �ipravovanou výrobu svítidel pro nízkotlaké sodíkové  výbojky. 
- Artechnik, Ing. Houska 
  Upozornil a p �edvedl p �ítomným svítidla firmy Schréder, seznámil s 
výrobním programem a doporu �il školení pro výpo �et osv �tlení ve spolupráci s 
Elektropodnikem Praha 
- Gadone Brno, Ing. Humpola 
 Autorisovaný dovozce fy Tungsram - p �edstavil výrobní program firmy s 
d	razem na výrobky pro VO. 
 



 Tohoto setkání se zú �astnili také zástupci Zväzu organizácií 
verejnoprospešných záujmov (ZOVPZ) ze Slovenské rep ubliky i zástupci firem, 
zabývající se problematikou VO. 
 Ing. Hollý jako p �edstavitel ZOVPZ, sekce VO na Slovensku, vyslovil p �ání 
navázat spolupráci  slovenské sekce VO s �eským SRVO. Ing. Decsi p �islíbil 
zorganizovat spole �né zasedání �len 	 obou organizací v pr 	b�hu p �íštího roku na 
Slovensku. 
     Ing. Luxa za redakci Zpravodaje SRVO informova l p �ítomné o �innosti 
redakce a vyzval všechny, aby svými p �ísp �vky napomohli tento ob �asník vytvá �et. 
N�kolik �len 	 p �islíbilo tyto �lánky do p �íštího vydání dodat. 
     V ��íme, že toto setkání bylo pro všechny zú �astn �né p �ínosem, o �emž 
sv �d�í i neobvykle vysoká ú �ast �len 	 SRVO. To také dokazuje význam SRVO pro 
naši odbornou ve �ejnost. 
   T �šíme se na s Vámi na p �íští setkání, které se uskute �ní v dubnu p �íštího 
roku v Karlových Varech. 
 
                                    - FLx - 
 
 
Pokladní zpráva SRVO za období leden - listopad 199 4 
 
P�íjmy:  
- za p �ísp �vky: ................................  26.545,30 K � 
- za inzerci ve Zpravodaji ...............  41.000, - K � 
 
P�íjmy celkem ................................  67.54 5,30 K � 
 
Výdaje:  
- da A z odm �n ..............................             745,50  K � 
- ob �erstvení Valné hromady ........          4.671,50 K � 
- kancelá �ské pot �eby ...................             120,10 K � 
- poplatky spo �iteln � ....................              232,50 K � 
 
Výdaje celkem .............................           5.769,60 K � 
 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
Celkový zisk SRVO za sledované období .... 51.775,7 0 K � 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
 
Celkové jm �ní SRVO ke dni 14.11.1994 .... 104.965,80 K � 
 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
 
     Vzhledem k mimo �ádným p �íjm 	m za inzerci v zvláštním vydání Zpravodaje 
navrhujeme zakoupit pro ú �ely SRVO po �íta � do celkové hodnoty 41.000 K �. 
 
     Výše �lenských p �ísp �vk 	 pro rok 1995 se nem �ní - fyzické osoby 100,- K �, 
právnické osoby 1000,- K �.  
 
 Žádáme všechny �leny, aby své �lenské p �ísp �vky na rok 1995 poukázali 
nejpozd �ji do 31. b �ezna 1995 na �íslo ú �tu 1371153-078/0800 u �eské spo �itelny 
Praha 7. 
 
Návrh poplatk 	: 
Inzerce - jednostránková - �leni -  500,- K � 
                                   - ne �leni - 2500,- K � 
 
Prezentace firem: garant a �len -  0,- K � 
                                ne �len - 2000,- K � 
 
Návrh odm �n dobrovolným pracovník 	m SRVO: 



        Ing. Horák - tajemník - 12.000 K � 
        Ing. Luxa - šéfredaktor Zpravodaje - 4.000 K� 
        Ing. Kotek - p �edseda SRVO - 4.000 K � 
        hospodá � - 5% z p �íjm 	, tj. 3.000 K � 
 
    Placení �lenských p �ísp �vk 	 v minulém období a aktualizovaný seznam �len 	 je 
v p �íloze. 
 
Rozpo�et na rok 1995: 
 
P�íjmy: - �lenské p �ísp �vky ......  30.000,- K � 
            - inzertní �innost .......       5.000,- K � 
--------------------------------------------------- ------- 
P�íjmy celkem: ...................       35.000,- K � 
 
Výdaje: - odm �ny za práci ........ 20.000,- K � 
             - p �ísp �vek na akce ...... 10.000,- K � 
             - ostatní výdaje .........       5.000 ,- K � 
--------------------------------------------------- ------- 
Výdaje celkem: ...................       35.000,- K � 
 
                                                         - JHr - 
 
 
Odborný seminá � "Verejné osvetlenie  a jeho acionalizácia" 
- Bratislava ZOVPZ, Sekce VO 
 
     Dne 29.11.1994 se v Bratislav � v Domu odborov Istropolis konal odborný 
seminá � Verejné osvetlenie. Na seminá � byli pozváni Ing. Hollým zástupci našeho 
SRVO - Ing. Kotek a Ing. Luxa. Po �ádající organizací byl Zväz organizácií 
verejnoprospešných záujmov, sekce VO. Seminá �e se zú �astnilo 46 ú �astník 	. 
     Na seminá �i byla proslovena �ada podn �tných p �ednášek, ve kterých 
promluvili mimo jiné Ing. Ölvecký z a.s. Tesla Nové  Zámky o progresivních 
sv �telných zdrojích, Ing. Bernard Hollý z Osvetlenia B ratislava o 
racionaliza �ních zám �rech VO v Bratislav �, Ing. Stanislav Križan z SÚTN 
Bratislava o normalizaci elektrotechnických p �edpis 	, Ing. Luxa z a.s. Tesla 
Holešovice s jejím výrobním programem a zneškod Aováním nefunk �ních sv �telných 
zdroj 	 s poukazem na firmy, provád �jící zneškod Aování a o �innosti redak �ní rady 
Zpravodaje SRVO. Pro zájemce je sborník možno získa t na sekretariátu ZOVPZ, SR 
Ing. Frolkovi � tel. 07/5223011. 
 P �edseda SRVO Ing. Kotek ú �astníky informoval o historii vzniku SRVO jako 
následnické organizace tématické skupiny CIE/ �SVTS pro ve �ejné osv �tlení a o 
�innosti SRVO. Vyslovil se také k užite �nosti spolupráce se slovenskou stranou. 
    Dalším bodem programu byla presentace 11 firem,  které p �ijaly pozvání na 
tento seminá �, ze kterých 9 vystoupilo na seminá �i a 7 vystavovalo své výrobky. 
- ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, Ing . Lajcha 
- S POWER PRODUKT s.r.o., Odborárska 52, 833 03 Bra tislava, p. Zúbek 
- Philips Lighting Slovakia s.r.o., Škultétyho 1, 8 31 02 Bratislava 
- EMFA, Hlavná 69, 900 29 Nová Dedinka, Ing. Mú �ka 
- OSVO comp.s.r.o., Strojnická 18, 080 06 Prešov, p . Balún 
- Siemens I-Center, Stará Vajnorská 15, 832 74 Brat islava, p. Costábel 
- Elektrosvit a.s., Komár Aanská cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Ing.Vasnovský 
- Elektrosvit Svatobo �ice a.s., 696 04 Svatobo �ice-Mist �ín, Ing. Podveská 
- Tesla Holešovice a.s. Praha, Jankovcova 15, 170 0 4 Praha 7, Ing. Luxa 
- Osram s.r.o., Rumunská 15, 120 00 Praha 2, Ing.Vo zAák 
     Ze záv �r 	 seminá �e je pot �šitelné, že i p �es rozpad spole �ného státu trvá 
vzájemná spolupráce obou republik v oblasti ve �ejného osv �tlení. První spole �né 
setkání �len 	 SRVO a ZOVPZ se uskute �ní v pr 	b�hu roku 1995 na Slovensku. 
                                                     - 
FLx - 
Možnosti regulace nap �tí ve �ejného osv �tlení ... 



 
1. Úvod. 
     Osv �tlovací soustavy ve �ejného osv �tlení (dále VO) jsou napájeny z 
distribu �ní sít �, která je hlavn � v no �ních hodinách odleh �ena, což vede k 
p�ep�tí. Je všeobecn � známo, že toto p �ep�tí negativn � ovliv Auje život p �edevším 
sodíkových výbojek. Regulace nap �tí VO tento jev eliminuje, a navíc tam, kde je 
možno snížit hodnoty jas 	 povrch 	 komunikací z d 	vod 	 výrazného poklesu 
intenzity dopravy, lze docílit p �i provozu výbojek p �i sníženém nap �tí i 
energetických úspor. 
 
2. Rozbor problému. 
     Vlivem p �ep�tí te �e sodíkovou výbojkou v �tší proud než jmenovitý, což vede 
k jejímu p �ed�asnému opot �ebení. Dochází k r 	stu nap �tí na výboji a k cyklování, 
to znamená k pravidelnému zhasínání a rozsv �cení výbojky. Žádný výrobce však 
neuvádí, o kolik procent se sníží jejich život v zá vislosti na procentní zm �n� 
nap�tí, jak se to nap �. pomocí k �ížových charakteristik zobrazuje u žárovek. 
     Z k �ížových charakteristik viz obr.1 lze vy �íst, že jednoprocentní zm �na 
nap�tí vede k zm �n� sv �telného toku o t �i procenta. Normy �SN 360410 p �ipouští 
p�i výrazn � snížené doprav �, což v �tšinou  platí v období mezi 23.00 a 03.00 
hod. pro v �tšinu komunikací snížení jas 	 až o dva stupn �. 
     Nap �tí u našich výbojek je možno snížit až na 180 V. To  p �edstavuje 18 % 
snížení nap �tí a tomu by m �lo odpovídat zhruba 50 % snížení sv �telného toku. Z 
k�ížové charakteristiky lze rovn �ž vy �íst, že p �íkon osv �tlovací soustavy klesne 
asi o 40 %. Energetické úspory, vzniklé "stmíváním"  osv �tlovacích soustav jsou 
tedy z �ejmé. 
 
3. Popis nového typu rozvad ��e pro stmívání ve �ejného osv �tlení. 
     V rámci spolupráce mezi firmami TRIMR, MERCOS a VŠB TU FEI byl 
zkonstruován rozvad �� pro stmívání a regulaci nap �tí VO, který pracuje na 
pon�kud jiném principu, než ostatní, vyplývající z obr. 2. V sérii se soustavou 
VO je zapojeno sekundární vinutí regula �ního transformátoru. Toto vinutí 
indukuje do soustavy VO nap �tí, které se bu B p �i �ítá nebo od �ítá (podle pot �eby) 
k nap �tí sít �, napájející VO. P �epínáním odbo �ek na primáru transformátoru 
pomocí styka �	 lze regulovat sekundární nap �tí od 0 do 30 V s krokem 7,5 V. 
Regulace nap �tí se provádí automaticky pomocí �ídící jednotky pro osv �tlení RJO-
1/5. Tím je nap �tí stabilizováno na požadovanou hodnotu. Sekundární  vinutí je 
možno vyzkratovat styka �em. Ve spojení se spínacími hodinami, kterými je 
rozvad �� vybaven, je možno provád �t mezi 23.00 a 03.00 hodinou stmívání. P �i 
p�erušení nap �tí si �ídící jednotka z d 	vod 	 snadného startu výbojek vyreguluje 
nap�tí na jmenovitou hodnotu. P �i poklesu nap �tí nedovolí �ídící jednotky, aby 
toto nap �tí pokleslo pod 180 V. Vše se d �je zcela automaticky. 
     Rozvad �� je celoplechový, krytí IP44, p 	dorysné rozm �ry 1160 x 300 mm. 
Rozvad �� se postaví a upevní na stávající rozvad �� VO. Celá instalace netrvá 
déle než p 	l sm �ny. Prototyp tohoto rozvad ��e o výkonu 10 kW, 380/220 V, 16 A je 
v provozu v Ostrav � - Hrab 	vce dva m �síce. Na obr.3 je �asový snímek pr 	b�hu 
regulovaného nap �tí v soustav � VO za 24 hod. 
 
4. Záv �r. 
     Nový typ koncepce regulace nap �tí umož Auje to, že cena bez DPH nep �ekro �í 
hodnotu 35.000 K �. Tato cena je ve srovnání se stávajícími typy na n ašem trhu 
bezkonkuren �ní. 
   Doc. Ing. Karel Sokanský, VŠB - Technická univer zita Ostrava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ješt � n �co k ekologii ... 
 
Sv�telné výbojové zdroje a ochrana životního prost �edí 
 
     Ve Zpravodaji 2/94 jsme uvedli �lánek o energeticky úsporných sv �telných 
zdrojích a jejich dopadu na životní prost �edí s d 	razem na ekologické 
zneškodn �ní tohoto, podle Zákona o odpadech nebezpe �ného, odpadu. 
     Seznam firem, zabývajících se likvidací nefunk �ních výbojových zdroj 	, se 
nám na naši výzvu ve Zpravodaji poda �ilo doplnit o následující firmy, které 
bohužel nemáme dosud za �azené podle zpracování, skládkování, zprost �edkování: 
 
LIKSVIT Dlouhá Lomnice 25, 364 71 Bochov, tel. 017/ 901 88-9 
 
EKO LUX Nekleš 1, 628 00 Brno, tel. 05/529361,44212 729, Ing.Michálek, 
pí.Kalendová 
 
ARGUS s.r.o., nám.Vajnorské 8, PO Box 226, 814 99 B ratislava, 
tel. 07/29259086, RNDr Chovanec 
 
TS m�sta Skalice (Vepos), 909 01 Skalice, tel. 0801/9443 54, Ing.Zelenková 
 
FITE, Výstavní 8, 709 51 Ostrava, tel.069/6626451, fax.069/51056, p.Tekele 
 
     Pro dopln �ní znovu uvádíme firmy zabývající se touto �inností, uvedené již 
v minulém �ísle Zpravodaje: 
 
zpracování: 
 



EKO-VUK s.r.o. Panenské B �ežany 33, 250 70 Odolena Voda, tel.: 02/6857410, 
6857848, Ing.Hrn �í �, Ing. Drašar 
 
EKOTIP, Pavlíkova 601, 142 00 Praha 4, tel.: 02/471 5528, 4725984, 
fax: 02/4725982, Ing.Tichotová 
 
UNIVERSA RT Centrum v.o.s., Želivského 8, 130 00 Pr aha 3, tel.: 02/277498, 
Ing.Veverka, pí.Vold �ichová 
 
TESLA HOLEŠOVICE a.s Praha, Jankovcova 15, 170 04 P raha 7, tel. 02/8731, linka 
500, fax: 02/66710062, p. Ivan Šedivý 
 
skládkování: 
 
SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU a.s., skládka V šebo �ice, Revolu �ní 86, 444 
32 Ústí nad Labem, tel.: 047/65090, Ing. Jaroš, Ing . �íha 
 
zprost �edkování: 
 
NATUR s.r.o., Hemy 2, Valašské Mezi �í �í , tel.: 0651/731555, Ing. Palouš 
ODVOZ A ZPRACOVÁNÍ ODPAD�, Frýdecká 444, 719 00 Ostrava-Kun �ice,  
tel.: 069/351761, 356006, pan Chalupa 
 
     Pro podrobn �jší informace se obra �te p �ímo na uvedené firmy. 
 
 V ��íme, že uvedené informace Vám pomohou vy �ešit Vaše problémy s likvidací 
nefunk �ních sv �telných zdroj 	 - tedy jak pravil �eský klasik - KAM S NÍM. 
 
     Rádi bychom zmapovali celou tuto oblast, která  zdánliv � okrajov �, ale z 
pohledu na naše životní prost �edí podstatn �, souvisí i s ve �ejným osv �tlením. 
Pokud víte n �co o další firm �, která se touto problematikou zabývá, Vaše 
informace uvítáme. 
 
                                                            - 
FLx - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabízejí nám ... 
 
 
 
 
 
 
ELECTROSUN - Ji �í Šuk 
 
nabízí 
 
SVÍTIDLO SVS 235 
 
svítidlo pro široké použití ve venkovním prost �edí s úsporným režimem 
 
 
 
Charakteristika: 
 V t �lese, odlitém z hliníku, je umíst �n reflektor z lešt �ného ocelového 
plechu, na kterém je p �ipevn �na veškerá elektrovýbava. Pro snadnou montáž k 
p�ívodním vodi �	m na stožár je tento reflektor výklopný. Svítidlo j e osazeno 
úspornými sv �telnými zdroji - dvojicí nízkotlakých sodíkových vý bojek OSRAM SOX 
35 W. Svítidlo je možno zapojit dvouokruhov � s možností zhášení jedné výbojky. 
Svým sv �telným výkonem nahrazuje svítidlo pro vysokotlakou sodíkovou výbojku 150 
W. Optická �ást svítidla je kryta �irým plastovým krytem. 
 
Použití: 
 Výpadové silnice a dálnice, p �echody pro p �ší, k �ižovatky, vodní cesty a 
plavební komory, hut �, slévárny, št �rkovny, cementárny, tovární dvory, 
parkovišt �, rozvodny, lod �nice, p �ístavy, náb �eží, d 	lní za �ízení, haldy a 
skládky, stavební plochy. 
 
Parametry: 
 Jmenovité nap �tí 230 V/50 Hz, p �íkon jednoho zdroje 35 W, krytí IP 44, 
sv �telný tok jednoho zdroje 4800 lm. Sv �tlo je monochromatické. 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
ELECTROSUN  
Ji �í Šuk 
Svobody 49 
350 02 Cheb 
tel./fax: 0166/31191 
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