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Pozvánka ... 

Jarní setkání p(átel ve(ejného osv#tlení 

Ve dnech 17. a 18. dubna letošního roku se uskute ní již tradi ní Jarní setkání p#átel ve#ejného 
osv%tlení, tentokrát v Podbo#anech, pod patronací VOS Rostislav Horský. Bližší informace a 
závaznou p#ihlášku budeme posílat na za átku b#ezna. 

 

Svetlo 96 - 6. medzinárodná svetelnotechnická konferencia a špecialisovaná 
výstava svetelnej  a osvet*ovacej  techniky. 

Usporiadate' výstavy: Slovenská svetelnotechnická spolo nos( 
Dom techniky ZS VTS Bratislava 

)as konania: 26. - 28. 3. 1996 - výstava 
27. - 28. 3. 1996 - konferencia 

Gescia: Ministerstvo hospodárstva SR 
Miesto konania: Dom techniky ZS VTS Bratislava s.r.o. 
Informácie: Dom techniky ZS VTS Bratislava s.r.o., 

Škultétyho 1, 832 27 Bratislava 
tel.:07/5662213, 213502 - Ing, Trangoš, Ing. Liška 

 
Konferencia si kladie za cie' prezentova( najnovšie trendy vývoja a výroby prostriedkov sve-
telnej techniky u nás a v zahrani í. Na základe objektivných analýz stavu navrhovania a využi-
vania  svetelnej techniky vo všetkých odvetviach spolo nosti konferencia ukáže nové možnosti 
využitia perspektivných, racionálných svetelných zdrojov, svietidel a osvet'ovacích sústav s 
akcentom na znižovanie spotreby elekrickej energie, tvorbu, ochranu a udržiavanie životného 
prostredia v krajine, estetické a +alšie aspekty aplikácií. Sú as(ou konferencie budú aj pred-
nášky z oblasti merania a hodnotenia svetelných zdrojov, skúšobníctva, kalibrácie vo fotomet-
rii, skúsenosti zo získavania certifikátu kvality ako aj denného osvetlenia. 

Na konferencii o akávame  ú as( cca 200  našich a zahrani ných odborníkov, z toho 30 aktív-
nych prednášate'ov. Sme presved ení, že sa tu naskytne možnos( pre efektívny dialóg medzi 
výskumnou, výrobnou a užívate'skou sférou. 

Na medzinárodnej špecializovanej výstave svete'nej a osvet'ovacej techniky sa predstavia vy-
stavovatelia z radov domácich firiem s ukážkami prakticky kompletného vyrábaného sortimen-
tu svetelnej a osvet'ovacej techniky. Záujem, aký vystavovatelia prejavili  o SVETLO 95, dava 
záruku kvality tejto akcie a ú as( 50 - 60 vystavovate'ov. 

Medzinárodná konferencia a výstava svete'nej a osvet'ovacej techniky SVETLO 96 naväzuje 
na akcie, ktoré sme usporiadali v spolupráci so Slovenskou svetelnotechnickou spolo nos(ou, 
Združením organizácií verejnoprospešných záujmov SR a Domom techniky Bratislava 

Preto Vás v mene usporiadate'ov  o najsrde nejšie pozývame na SVETLO 96 a tešíme sa na 
Vašu aktívnu ú as(. 

                                                 Ing. Bernard Hollý 
                       OSVETLENIE s.r.o. Bratislava 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 3

         
Podzimní setkání p(átel ve(ejného osv#tlení 

P#ipravuje se na  Slovensku v zá#í nebo #íjnu 1996 pod patronací firmy Osvetlenie s.r.o. Brati-
slava, odborný garant Ing. Bernard Hollý, #editel. V rámci setkání je plánována exkurze u n%-
kterého slovenského výrobce komponent,  ve#ejného osv%tlení. Naší snahou bude vás podrob-
n%ji informovat už na jarním setkání v Podbo#anech. Bližší informace a p#ihlášku vám v as 
zašleme. 

 

Protože se zde na zna né ploše zabýváme a( už hodnocením prob%hlých akcí  i upozorn%ním 
na akce nové, pokusili  jsme se sestavit p#ehled nejd,ležit%jších akcí z oboru z nám dostupných 
pramen,. Pokud p#ipravujete nebo víte o odborné akci dotýkající se našeho zájmového oboru, 
by( regionálního významu, zašlete nám informaci. 

 

Kalendá( akcí s tematem ve(ejné osv#tlení a sv#telná technika. 

Setkání, konference, seminá(e 

26. - 28. 3. 1996 Bratislava SVETLO 96 - 6. mezinárodní sv%teln% technická konference 
a specializovaná výstava sv%telné a osv%tlovací techniky. 
Po#adatel: Slovenská sv%teln% technická spole nost, D,m 
techniky Bratislava 

17. - 18. 4. 1996 Podbo#any Jarní setkání p#átel ve#ejného osv%tlení 
Po#adatel: SRVO, Rostislav Horský 

4. - 6. 6. 1996 Brno Celostátní konference sv%telné techniky s mezinárodní ú astí. 
Garant: Doc. Ing. J.Plch, VUT Brno 

Zá#í, #íjen 1996 Slovensko Podzimní setkání p#átel ve#ejného osv%tlení. 
Po#adatel: Osvetlenie s.r.o. Bratislava, Ing. Hollý 

  
Výstavy, veletrhy 

7. - 8. 2. 1996 Olomouc, kulturní d,m Sili a Elektra 96 
6. - 9. 3. 1996 Praha, Výstavišt% Svítidla 96 
7. - 10. 3. 1996 Praha, Veletržní palác Salon energie, Candela 96 
26. - 29. 3. 1996 Praha, Výstavišt% Strahov Amper 96 
26. - 28. 3. 1996 Bratislava, D,m techniky Svetlo 96 
27. - 30. 3. 1996 Praha, Výstavišt% Comma 96 
1. - 4. 4. 1996 Brno, Výstavišt% Cibex, Urbis - technika pro m%sta a obce 
16. - 20. 4. 1996 Brno, Výstavišt% Domo 96 
21. - 27. 4. 1996 Hannover Hannover Messe - sv%tová pr,m. výstava 
23. - 25. 4. 1996 Hradec Králové, stadion Elektra 96 
21. - 23. 4. 1996 Brno, Výstavišt% Cepex - energetická výstava 
24. - 28. 9. 1996 Praha, Výstavišt% Strahov For Arch 96 
5. - 7. 11. 1996 Plze/ Elektra 96 
5. - 7. 11. 1996 Praha, Palác kultury EEBW 96 - výstava úspor energie 
26. - 28. 11. 1996 Ostrava, KD Vítkovice Elektrotechnika 96 
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Zprávy ze Slovenské republiky. 

Dominantnou akciou v roku 1995 v oblasti svetelnej techniky bola 5. medzinárodná výstava a 
konferencia svetelnej a osvet'ovacej techniky SVETLO 95, ktorá sa uskute nila v d/och 21.3.-
23.3.1995 v Dome techniky Bratislava. Hlavným usporidate'om bola Slovenská svetelnotech-
nická spolo nost ZS VTS. Na výstave  sa zú astnilo 40 vystavovate'ov z oblasti výroby sve-
telných zdrojov, svietidiel, káblových rozvodov a inštala ných systémov. Hlavným cie'om vý-
stavy bola popularizácia využitia najmodernejšej svetelnej techniky so znižováním náro nosti 
osvet'ovacích sústav vo všetkých priestoroch vrátane špecifických prostredí. 

Sú asne prebiehala medzinárodná konferencia, ktorá nadviazala na organizáciu celoštátných 
konferencií ešte v spolo nonom štáte )echov a Slovákov. V dvojd/ovom programe vystúpilo 
30 prednášate'ov z oblasti výroby, výskumu, zhodnocovania i využitia svetelnej techniky zo 
Slovenska a zahrani ia. 

V priebehu roku 1995 sa uskute nili  i +alšie akcie, ktorými sme zvýšili  dobrú spoluprácu  es-
kých a slovenských odborníkov a podnokate'ov v oblasti svetelnej techniky. 

Jednou z akcií boli Dni novej techniky spojené s výstavou strojov a zariadení pre verejnopro-
spešné práce a služby v d/och 12.-14.6.1995 v Nových Zámkoch. Poriadate' - 
NOVOKOMEKO - plánuje organizovanie podobnej akcie aj v roku 1996 - júnovom termíne. 

1alšiou akciou, ktorú sme usporiadali, bol seminár Modernizácia a racionalizácia verejného 
osv%tlenia v Bratislave d/a 25.10.1995, sú as(ou ktorého bola expozícia výrobcov osvet'ova-
cích stožiarov, svietidel a svetelných zdrojov. Zámerom seminára bolo oboznámi( zástupcov 
mestských orgánov, zastupite'stev mesta a mestských  astí s históriou, sú asným stavom, ako 
aj so zámermi koncepcie sanácie verejného osv%tlenia v hlavnom meste SR Bratislave. V od-
borných prednáškách vystúpili  slovenskí a  eskí odborníci z oblasti prevádzky a údržby verej-
ného a slávnostného osvetlenia. 

V d/och 25.-26. januára 1996 bola usporiadaná podobná akcia v Prešove, ktorá mala podobný 
cie' - oboznámi( primátorov a starostov miest a obcí prešovského okresu o možnostiach pro-
gresu v oblasti verejného osvetlenia. Sú as(ou akcie bola taktiež špecializovaná výstava svetel-
nej techniky.           
                               Ing. Peter Janošovi  

 

Naši slovenští kolegové z firmy Osvetlenie s.r.o. Bratislava nám zaslali uvedený p#ehled zají-
mavých akcí z oboru, které prob%hly na Slovensku. Z uvedeného p#ísp%vku je patrno, že se  ve 
Slovenské republice odehrává #ada zajímavých akcí z oboru sv%telné techniky a osv%tlování. 
Pokud máte zájem o bližší informace o d%ní u našich východních soused,, kontaktujte Ing. 
Janošovi e, Osvetlenie s.r.o., Mlynské nivy 37, 821 09 Bratislava, tel. 07/5266752-4. 

Uvedli jsme, co se d%je na Slovensku a je toho hodn%.  SRVO proto považuje za vhodné op%t 
navázat kontakty mezi  eskými a slovenskými odborníky  v oboru sv%telné techniky, porušené 
rozpadem federace, mezi Spole ností pro rozvoj ve#ejného osv%telní a  Slovenskou sv%teln%-
technickou spole ností. A( už se bude jednat o získání poznatk, ze Slovenska v provozu, 
údržb%, financování, tak seznámení se s výrobci a jejich výrobky po obou stranách spole né 
hranice obou republik. První vlaštovkou v obnovení vzájemných kontakt, je zasílání Zpravoda-
je SRVO pro informování slovenské odborné ve#ejnosti. I proto se podzimní setkání p#ipravuje 
na Slovensku, organizátor Osvetlenie s.r.o. Bratislava, odborný garant Ing. Bernard Hollý. 
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                                                                                                                       - FLx - 

V minulém  ísle Zpravodaje jsme zmínili  publikaci Ji#í Habel a kolektiv: Sv%telná technika a 
osv%tlování. Ing Jaroslav Kotek z autorského kolektivu nám poskytl k uve#ejn%ní autorskou 
verzi kapitoly Osv%tlování venkovních prostor,, která se zabývá komplexn% touto problemati-
kou, v etn% uvedení všech souvisejících norem. S laskavým svolením autora v tomto  ísle otis-
kujeme první  ást, zabývající se ve#ejným osv%tlením. V dalším  ísle uvedeme pokra ování se 
seznamem použité literatury. 
                                                                                                                                   - FLx - 
 

                                                                                                                             
Osv#tlování venkovních prostor% 

Ing. Jaroslav Kotek. 

Osv%tlování všech druh, venkovních prostor, má spole ného jmenovatele, jímž je vedle p#í-
mého p,sobení atmosférických a klimatických podmínek na osv%tlovací za#ízení p#edevším 
skute nost, že se zde obvykle uplat/uje pouze sv%telný tok sm%#ující ze svítidel p#ímo na 
osv%tlované plochy, takže zde nedochází k mnohonásobným odraz,m sv%tla jako ve vnit#ních 
prostorech. 

Z umíst%ní ve venkovním prost#edí vyplývají vyšší základní požadavky na stupe/ krytí za#ízení 
(nejmén% IP 23), na odolnost v, i agresivnímu prost#edí (kyselé dešt% apod.), na odolnost sví-
tidla i upev/ovacích a nosných prvk, v, i p,sobení v%trných poryv, a zm%n teplot. V p#ípad% 
umíst%ní osv%tlovacích prost#edk, na ve#ejn% p#ístupných místech dále existuje zvýšené nebez-
pe í, že se stanou ter em vandalského po ínání nebo p#edm%tem krádeže. Pak je zvláš( d,leži-
tá mechanická odolnost a nesnadná možnost otev#ení nebo demontáže za#ízení bez použití 
speciálních nástroj,. 

Na druhé stran% musí  konstruk ní #ešení použitých za#ízení umož/ovat snadnou a rychlou 
údržbu. V p#ípad% svítidel jde o vým%nu vyho#elých sv%telných zdroj,,  išt%ní sv%teln%  inných 
 ástí, preventivní prohlídky, revize a opravy elektrických nebo mechanických  ástí.  

Vzhledem k tomu, že se ve venkovních prostorech v%tšinou nemohou uplatnit p#ísp%vky mno-
honásobných odraz, sv%tla, je p#i použití svítidel se shodnými sv%teln% technickými vlastnostmi 
v porovnání s interiéry nutno ve venkovních prostorech po ítat s horším využitím instalované-
ho sv%telného toku. 

Obvyklá absence ohrani ení osv%tlovaného prostoru st%nami a stropem je také p#í inou v%tších 
problém, s oslnivostí osv%tlovacích soustav (zrak je adaptován na nízké úrovn% jasu okolí a 
kontrast jasu svítidla v, i temné obloze je velký). 

Sv%telný tok vyza#ovaný svítidly do nežádoucích sm%r, je ztracený a navíc p,sobí rušiv%. Pro-
blémy s ním mají nap#. astronomové p#i pozorováních no ní oblohy. Sv%tlo unikající do atmo-
sféry zp,sobuje vytvo#ení „sv%telného závoje“, který zhoršuje viditelnost kosmických t%les a 
jev, ve vesmíru. Tento závoj známe v podob% zá#ící oblohy v širokém okolí velkých m%st.  
Problémem rušení astronomických pozorování se zabývá tým odborník, i v rámci Mezinárodní 
komise pro osv%tlování CIE. 

Svítidla se ve venkovních prostorech nej ast%ji instalují na zvláštních nosných konstrukcích, 
jako jsou osv%tlovací stožáry (s výložníkem nebo bez výložníku), osv%tlovací v%že, samostatné 
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výložníky, p#ev%sy apod. Cena vlastních svítidel bývá zlomkem ceny ostatních položek, k nimž 
pat#í p#edevším zmín%né nosné prvky a dále napájecí a ovládací systém. 

Obecným úkolem osv%tlení je zajistit dostate nou viditelnost detail,, jejichž rozlišování je 
p#edm%tem vykonávané zrakové  innosti. V p#ípad% otev#ených venkovních prostor, se p#i 
denním osv%tlení dosahuje hodnot osv%tlenosti až okolo 100.000 lx. Um%lým osv%tlením se 
v období s nedostate ným denním osv%tlením (cca 45 % roku) dociluje hodnot osv%tlenosti 
podstatn% nižších, obvykle v rozsahu jednotek až desítek lux,, pouze výjime n% stovek 
až tisíc, lux,. Zrakov% náro n%jší  innosti se, pokud možno, vykonávají b%hem dne, nebo, je-li 
to možné, se p#esouvají do vnit#ních prostor,.  Aby bylo dosaženo co nejlepšího využití insta-
lovaného sv%telného toku a zabránilo se rušivým únik,m sv%tla, je nutno volit svítidla s optima-
lizovanými optickými systémy, nejlépe svítidla clon%ná, s kvalitními reflektory nebo refraktory. 
Nemén% d,ležité je rovn%ž správné umíst%ní svítidel a u sv%tlomet, jejich vhodné nasm%rování. 

Všeobecnou snahou je využívat klimaticky odolných svítidel s vysokou užitnou hodnotou, s 
dlouhodobou stálostí fotometrických parametr,, s vysokou ú inností a provozní spolehlivostí. 
Tuto snahu podporuje též rostoucí cena el. energie a zvyšující se náklady na údržbu. Doporu-
 uje se, aby optická  ást svítidel m%la krytí IP 54 nebo až IP 65. Hospodárnost dále zásadní 
m%rou ovliv/uje použitý typ sv%telného zdroje, speciáln% jeho m%rný výkon a délka života. 
Proto se ve venkovním osv%tlení nejvíce využívá svítidel osazených vysokotlakými sodíkovými, 
pop#ípad% halogenidovými výbojkami. Pro zajišt%ní dlouhodobé spolehlivosti provozu je d,le-
žitá kvalita sv%telných zdroj, a p#ed#adných za#ízení, tj. p#edevším tlumivek a zapalova ,. 

Osv%tlovací soustavy venkovních prostor, zajiš(ují  zejména osv%tlení:  

- v doprav% (pozemní, vodní, letecké), 

- venkovních pracoviš( (staveniš(, skladiš( a skládek, dol,, dok,, nakládacích ramp, rozvoden, 
železni ních  a pr,myslových prostranství, apod.), 

- sportoviš( (h#iš(, stadión,, závodních tratí, atd.), 

- architektonicko - dekorativní (osv%cování staveb, architektonických památek, výtvarných d%l, 
kašen, fontán, atd.),         

- reklamní (reklamních tabulí, firemních štít,,  výklad,  atd.). 

Osv%tlení míst p#ístupných ve#ejnosti zabezpe uje tzv. ve#ejné osv%tlení. 
  
1. Ve(ejné osv#tlení 

Pod pojmem ve#ejné osv%tlení se rozumí osv%tlení ve#ejných komunikací a prostranství (míst-
ních komunikací, silnic, dálnic, komunikací pro p%ší a cyklistickou dopravu, v etn% tunel,, 
podjezd,, podchod,, most,, lávek, k#ižovatek, p#echod,, nám%stí, park,, p%ších a obytných 
zón, zastávek m%stské hromadné dopravy, parkoviš( atd.), významných budov, architektonic-
kých památek, výtvarných d%l apod., ve m%stech, v obcích i mimo n%. 

Ve#ejné osv%tlení pat#í mezi tzv. neplacené služby obyvatelstvu hrazené z obecních rozpo t,. 
Má za úkol umožnit uživatel,m spole ných venkovních prostor, pohyb za tmy p#i zajišt%ní 
obdobné bezpe nosti a pohody jako ve dne.  

Ve#ejné osv%tlení je d,ležitou sou ástí životního prost#edí a podstatn% ovliv/uje bezpe nost 
dopravy, osob a majetku i atraktivnost m%st a obcí.  

Pro navrhování, udržování, provoz a kontrolu ve#ejného osv%tlení platí soubor norem, který 
nabyl ú innosti 1.10.1985. Soubor tvo#í kmenová norma )SN 36 0400 "Ve#ejné osv%tlení" a k 
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ní p#idružené normy )SN 36 0410 "Osv%tlení místních komunikací" a )SN 36 0411 "Osv%tlení 
silnic a dálnic". Kmenová norma má obecný charakter, zatímco p#idružené normy stanoví kon-
krétní požadavky na osv%tlení ve vymezené oblasti. P#i#azení p#íslušného stupn% osv%tlení se 
provádí na základ%  zat#íd%ní komunikací podle normy )SN 73 6110 "Projektování místních 
komunikací", resp. podle )SN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic".  

V p#ípad% komunikací pro motorovou dopravu se uplat/ují jasové požadavky, umož/ující re-
spektovat reálné odrazné vlastnosti silni ních povrch,. Výpo et jasu povrchu vozovky je kom-
plikovan%jší než výpo et osv%tlenosti tohoto povrchu, protože jas závisí nejen na sm%ru dopa-
du sv%tla, ale i na sm%ru pohledu a na jejich vzájemné orientaci, viz obr. 1. 

 
Základním podkladem pro výpo et jasu povrchu vozovky jsou odrazné vlastnosti p#íslušného 
povrchu komunikace a  fotometrické vlastnosti instalovaných svítidel. Odrazné vlastnosti se 
vyjad#ují v podob% tzv. r-tabulek, obsahujících hodnoty redukovaného sou initele jasu r povr-
chu pro r,zné úhly dopadu sv%tla a r,zné sm%ry pohledu. Odrazné vlastnosti se zjiš(ují m%#e-
ním odebraných vzork, obrusných vrstev v laborato#i nebo lépe p#ímo v terénu pomocí speci-
álních mobilních m%#icích za#ízení. V souladu s doporu ením Mezinárodní komise pro osv%tlo-
vání CIE se v norm% )SN 36 0400 [27] rozlišují t#ídy povrchu silni ních komunikací CI a CII . 
Tím se zjednodušuje výpo et jasu. V literatu#e [27] je navíc uvedena možnost p#i#azení t#ídy 
povrchu vozovky podle použité technologie úpravy obrusné vrstvy vozovky.  

Dalšími parametry, vstupujícími do výpo tu jasu vozovky jsou už jen geometrické údaje - ší#ka 
vozovky, záv%sná výška, rozte , p#esah, uspo#ádání svítidel apod. Nej ast%ji používané druhy 
osv%tlovacích soustav na sm%rov% rozd%lených a nerozd%lených komunikacích jsou uvedeny 
na obr. 2. 

K odrazným vlastnostem povrch, vozovek a jasovým požadavk,m našich norem je pot#eba 
p#ipomenout, že platí pro suché komunikace, nejmén% po jednom roce provozu, kdy už jsou  
odrazné vlastnosti ustálené. Teprve po roce je tedy možno m%#it jas vozovky. V novém stavu 
je možno m%#it pouze intenzitu osv%tlení a jas ur it nep#ímo, p#epo tem s využitím pom%ru 
vypo tených pr,m%rných hodnot osv%tlenosti Ep a jasu Lp vozovky, tj. tzv. jasového sou inite-
le osv%tlení EL = Ep/Lp  (viz [27]). 

Základní sv%teln% technické požadavky podle norem )SN 36 0410 [28] a )SN 36 0411 [29] 
jsou uvedeny v tab. 1 a tab. 2. 

Tab. 1  Základní sv%teln% technické požadavky na osv%tlení místních komunikací 

Stupe/ 
osv%tle-

ní 

Komunikace 
funk ní 
t#ídy *) 

Jas povrchu 
vozovky 

Lpk 
(cd.m-2) 

Osv%tlenost 
povrchu 
vozovky 
Ep (lx) 

Celková 
rovnom%rnost 

Lmin : Lp 
(Emin : Ep) 

Podélná 
rovnom%rnost 

Lmin : Lmax 
****) 

Stupe/ 
osln%ní 

I  A2 - rychlostní 
sm%r. nerozd%lené 
B1 - sb%rné 
C1 - obslužné 

1,6 - 1:2,5 1:1,4 1 

II  A1 - rychlostní 
A2 - rychlostní 
sm%r. rozd%lené 
B2 - sb%rné 
sm%r. nerozd%lené 

0,8 - 1:2,5 1:1,4 1 

III  B2 - sb%rné 
sm%r. rozd%lené 
C2 - obslužné 

0,4 - 1:2,5 1:2 2 
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sm%r. nerozd%lené 
IV  C2 - obslužné 

sm%r. rozd%lené 
C3 - obslužné 

- 4 (1:5) - 2 

V D1 - nemotorické 
zklidn%né komu-
nikace 
D2 - nemotorické 
cykli stické **) 

- 2 (1:10) - - 

VI  D3 - nemotorické 
pro p%ší 

- 0,1 ***) - - - 

      *)   Zat#íd%ní komunikací do funk ních t#íd podle )SN 736110 Projektování místních komunikací 
    **)   Zklidn%né komunikace v obytných zónách lze #ešit individuáln% podle místních podmínek 
  ***)   Minimální hodnota osv%tlenosti v ose komunikace 
****)   Hodnoty doporu ené 

Tab. 2  Základní sv%teln% technické požadavky na osv%tlení silnic a dálnic          

Stupe/ 
osv%tle-

ní 

Komunikace 
funk ní 
t#ídy *) 

Jas povrchu 
Lpk (cd.m-2) 

Celková 
rovnom%rnost 

Lmin : Lp 
(Emin : Ep) 

Podélná 
rovnom%rnost 
Lmin : Lmax **) 

Stupe/ 
osln%ní 

I Zvláš( nebezpe né 
úseky silni ní komuni-
kace 

1,6 1:2,5 1:1,4 1 

II  Dálnice a silnice I. t#ídy 0,8 1:2,5 1:1,4 1 

III  Silnice II . t#ídy 0,4 1:2,5 1:2 2 

IV  Silnice III . t#ídy 0,2 1:4 1:4 2 

  *)   Zat#íd%ní komunikací do funk ních t#íd podle )SN 73601 Projektování silnic a dálnic 
**)   Hodnoty doporu ené 

Vedle zajišt%ní uvedených hodnot sv%teln% technických parametr, má osv%tlení komunikace 
ú inn% p#ispívat k viditelnosti a rozlišitelnosti horizontálního a vertikálního dopravního zna ení. 
Velmi d,ležité je zajistit vhodným geometrickým uspo#ádáním sv%telných míst i optické vedení 
#idi e po komunikaci. 3idi  totiž podle uspo#ádání svítidel m,že s daleko v%tším p#edstihem 
odhadovat další pr,b%h trasy, výskyt dopravn% nebezpe ných míst apod. Nesprávné uspo#ádání 
sv%telných míst m,že vést k závažným dopravním nehodám. V norm% )SN 36 0400 [27] je 
podrobn%ji popsáno uspo#ádání sv%telných míst v p#ípadech oblouk, komunikací, k#ižovatek a 
p#echod, pro chodce. Je zde #ešeno i provedení adapta ních pásem, z#izovaných, jestliže 
osv%tlení kon í mimo zastav%nou oblast a pr,m%rný jas povrchu osv%tlované komunikace Lpk 
je   alespo/ 0,8 cd.m-2, nebo v  p#ípad% k#ížení komunikací, jejichž jasy jsou v pom%ru v%tším 
než 1 : 10.  

Omezení osln%ní se ve ve#ejném osv%tlení zajiš(uje p#edevším volbou vhodných svítidel a 
správným geometrickým uspo#ádáním osv%tlovací soustavy. V pravidelných soustavách ve#ej-
ného osv%tlení pro motorovou dopravu  (viz obr. 2) se osln%ní hodnotí podle svítivosti svítidel 
v rozsahu polorovin fotometrického systému C0 až C15 a C165 až C180 [31]. 

Ve zvláštních p#ípadech (nap#. osv%tlení mimoúrov/ových k#ižovatek z vysokých stožár,) se 
stupe/ osln%ní hodnotí podle  tzv. relativního zvýšení prahu rozlišitelnosti kr (viz [27]). 

Pro stanovení stupn% osln%ní platí hodnoty uvedené v tab. 3 
 
Tab. 3  Stupn% omezení osln%ní na silni ních komunikacích 
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Stupe/ 
osln%ní 

Maximální svítivost 
v polorovinách C0 až C15 

a C165 až C180 v úhlu 

Relativní zvýšení prahu 
rozlišitelnosti kr p#i 

 γ = 90o γ = 80o sv%tlém okolí tmavém okolí 

1 10 cd na 1000 lm 
max. 500 cd 

30 cd na 1000 lm 
max. 1000 cd 

10 % 10 % 

2 50 cd na 1000 lm 
max. 1000 cd 

100 cd na 1000 lm 
max. 2000 cd 

20 % 10 % 

 

Z hlediska hospodárnosti a ú elnosti osv%tlení silni ních komunikací má, vedle vlastností pou-
žitých sv%telných zdroj,, svítidel a uspo#ádání sv%telných míst, velký význam i zp,sob ovládání 
osv%tlovacích soustav. 

Spínání osv%tlení se provádí  bu+ ru n% nebo  asovými spína i podle  asového plánu odvoze-
ného od okamžiku západu a východu slunce (viz tab. 4), nebo lépe s využitím fotoelektrických 
spína ,, umož/ujících respektovat skute nou úrove/ denního osv%tlení. 
 
Tab. 4  )asové spínání ve#ejného osv%tlení 

Období Zapnutí Vypnutí 

zimní  23. 9. - 20. 3. 1/2 hod. po západu Slunce 1/2 hod. p#ed východem Slunce 

letní  21. 3. - 22. 9. 3/4 hod. po západu Slunce 3/4 hod. p#ed východem Slunce 

 

Spínání pomocí fotoelektrických spína , se podle )SN 36 0400 [27] provádí p#i následujících 
úrovních horizontální intenzity denního osv%tlení Eh ve volném (nezastín%ném) terénu: 

1. V oblastech husté zástavby a v místech s vysoce náro nými dopravními podmínkami 

- zapínání p#i Eh =  80 lx, 
- vypínání p#i Eh = 40 lx. 

2. V oblastech mimo zástavbu 

- zapínání p#i Eh = 40 lx, 
- vypínání p#i Eh = 20 lx. 

Pod pojem ovládání osv%tlení se zahrnuje i regulace osv%tlení. Podle normy [27] se v místech, 
kde b%hem provozu osv%tlení dochází k výraznému poklesu intenzity dopravy, snižují hodnoty 
osv%tlenosti, resp. jasu povrchu vozovky nejvýše o dva stupn% (viz tab. 1 a 2). Zvolený zp,sob 
regulace osv%tlení musí zajistit dodržení požadavk, zmín%ných norem na rovnom%rnost. Z toho 
d,vodu je nep#ípustná regulace, jejímž výsledkem je, že z,stávají v provozu svítidla na každém 
druhém, pop#ípad% t#etím osv%tlovacím stožáru. 

Další podrobnosti o um%lém osv%tlení silni ních komunikací jsou uvedeny v publikacích  
CIE [5] až [10],  [13], [16], [22] a [24]. 

                                                                                                  Pokra ování v p%íštím  ísle. 

                      

Cesta k úsporám elektr ické energie ve venkovním osv#tlení. 

Elektropodnik a.s., Josef Brýdl 
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Statisíce svítidel v ulicích m%st a obcí a tisíce venkovních svítidel v uzav#ených areálech jsou na 
hranici své životnosti a svými sv%teln% technickými parametry nespl/ují základní funkci svítidla, 
tj. ú eln% osv%tlit co nejv%tší plochu. 

Spot#eba t%chto svítidel je v%tšinou od 150 W do 400 W, což celostátn% p#edstavuje desítky 
vlak,  s uhlím pro tepelnou elektrárnu. 

Sou asné neekonomické a neekologické ve#ejné a venkovní osv%tlení by nem%lo nechat bez 
povšimnutí majitele tohoto za#ízení. U ve#ejného osv%tlení m%st a obcí jde o nevhodn% „prosví-
cené peníze“  z kapes da/ových poplatník,. 

Zkušenosti z Prahy: 

V Praze je instalováno 131 000 svítidel, které má ve správ% rozpo tová organizace Magistrátu, 
Správa ve#ejného osv%tlení Praha a údržbu a provoz zajiš(uje Elektropodnik a.s. Praha. 

Za rok 1994 zaplatila SVO za spot#ebu elektrické energie 82 mil. K  p#i sou asné cen% 1,32 
K /kWh, to znamená, že spot#eba byla 62.132 MWh a pr,m%r na svítidlo je p#ibližn% 120 W. 
Tento pr,m%r na 1 svítidlo pat#í k nejnižším ze všech m%st v )R. 

Instalovaný p#íkon se snižoval v pr,b%hu n%kolika let. Po átek byl v roce 1980, kdy se za ínaly 
vym%/ovat zdroje rtu(ové RVL za sodíkové SHC, které dnes v Praze tvo#í cca 96 % všech 
zdroj,. 

V letech 1991 až 1993 ke snižování p#íkonu docházelo zavedením 100 W výbojky SHC z Tes-
ly Holešovice. V Praze se v t%chto letech instalovalo formou renovace svítidel typu 4442315 a 
4442316 z Elektrosvitu Nové Zámky 50.000 kus,. 

Obm%na svítidel se provád%la v cyklech, kdy svítidla 250 W z komunikací t#. A se demontova-
la, upravovala se na 100 W a takto upravená se následn% instalovala na komunikace t#. B a C. 
Demontovaná svítidla 150 W z t%chto ulic se zrenovovala a zam%/ovala se za svítidla 250 W 
na komunikace t#ídy A. T%chto cykl, bylo provedeno 24.000. 

S p#íchodem západních firem do )eské republiky se za ínali u správc, a provozovatel, ve#ej-
ného osv%tlení m%st a obcí objevovat zástupci výrobc, svítidel z celé Evropy. 

Do této doby byla v našich ulicích, parcích, ale i v továrních objektech svítidla od jediného 
výrobce - Elektrosvitu Nové Zámky. 

V sou asné dob% si m,že zákazník vybrat svítidlo z velmi široké nabídky, v r,zném provedení, 
s rozdílnými technickými parametry i v rozdílné cen%. 3ada dealer, a zástupc, spole ností re-
prezentující známé i mén% známé výrobce, nabízí svoje výrobky po celé republice. Mnozí zá-
stupci m%st mají s t%mito obchodníky svoje rozdílné poznatky. 

Zkušenosti z ve#ejného osv%tlení v Praze mohou být pro mnohé správce a provozovatele p#í-
nosem v rozhodování jak #ešit vlastní osv%tlení m%sta a obce. 

3editel rozpo tové organizace - Správy ve#ejného osv%tlení v Praze - se vzhledem k rozsahu 
osv%tlení hlavního m%sta  mnohokrát setkal s nejr,zn%jšími nabídkami na dodávky svítidel. Na-
vštívil i #adu  továren, výrobních provoz, a zkušeben. 

Ze zkušenosti z provozu osv%tlení v Praze byla p#i výb%ru svítidel pro Prahu hlavní kritéria 
zam%#ena na dlouhodobou kvalitu ve#ejného osv%tlení s nízkou energetickou náro ností a níz-
kými náklady na údržbu. S t%mito požadavky se bude asi shodovat každý správce osv%tlení, 
kterému záleží na ú elném vynaložení m%stských nebo obecních pen%z. 
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Po zvážení všech poznatk, a nabídek byla jako nejkvalitn%jší vybrána svítidla belgické firmy 
Schréder. Z tohoto d,vodu projednal Elektropodnik  s firmou Schréder spolupráci ve výrob% a 
od roku 1994 vyrábí svítidla #ady MC v kooperaci. 

Svítidla #ady MC v sob% zahrnují modely: 

- MC 12 se zdrojem 70 W SHC 
- MC 2 se zdrojem 100 a 150 W SHC 

(na požadavek zákazníka je možné dodávat i MC 12 50W SHC a MC 2 70 W a 250 W SHC). 

Nejv%tší p#edností svítidel #ady MC je hermeticky uzav#ená optická  ást svítidla (IP66). Tím je 
zaru ena dlouhodobá životnost svítidla bez nárok, na vnit#ní  išt%ní. Prach, voda a hmyz toto 
svítidlo již neohrožuje. 

Další p#edností svítidla je jednoduché nastavení fotometrických parametr, podle požadovaného 
charakteru svícení, v závislosti na ší#ce vozovky. Toto umož/uje držák objímky zdroje, umís-
t%ný v posuvném krytu. Optické  ásti svítidlel #ady MC mohou být vybavena r,znými ochran-
nými kryty. 

P#ednosti svítidel Schréder lze všechny vy íslit v pen%zích. 

P#i výstavb% nového ve#ejného osv%tlení vznikají velké materiálové úspory ve vzdálenostech 
nosných sloup,, které p#i použití krytu optické  ásti svítidla s refraktorem mohou mít vzájem-
nou vzdálenost až 6x výška použitého stožáru. 

Údržba u svítidel se omezuje pouze na vým%ny vadných  ástí u p#ed#adník, a zdroj,. Všechny 
použité prvky jsou ve zkušebn% firmy Schréder podrobeny zkouškám a mohou se do svítidla 
používat pouze ty, které zkušebna odsouhlasí. Konstruk n% má svítidlo vysokou mechanickou 
odolnost. 

Základní deska svítidla je provedena z tlakov% odlité slitiny, optická  ást má polykarbonátový 
kryt a odolný plast tvo#í vrchní kryt svítidla. 

Úspory energie jsou p#i každém použití svítidla, které jsou vypo teny u dvou konkrétních akcí, 
bylo dosaženo p#i zachování sv%teln% technických požadavk,, daných souborem norem )SN 
360400. 

Zavedením výroby svítidel Schréder v Elektropodniku se od roku 1994 nainstalovalo v Praze  
4.527 ks svítidel v tomto složení: 

-    445 ks svítidel MC 12(2) 50 W a 70 W 
-    749 ks svítidel MC 2 100 W 
- 3.271 ks svítidel MC 2 150 W 
-     92  ks svítidel MC 2 250 W. 

Krom% 415 kus, svítidel MC 12 byla všechna svítidla instalována na rychlostních komunika-
cích, kde byla p,vodní svítidla se zdrojem 250 W a posledních 40 kus, svítídel 400 W. 

Konkrétní p#íklad úspory energie je vy íslen na dvou úsecích: 

1. Úsek dálnice D1 od Jižního M%sta k Nuselskému mostu, v etn% sjezd, a nájezd,.  

Bylo použito : 

- MC 2-   70 W    30 ks (atypická úprava objímky pro tento typ) 
- MC 2 - 100 W    45 ks 
- MC 2 - 150 W  528 ks 
- MC 2 - 250 W    92 ks (kryt z polykarbonátu) 
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Celkem              695 ks 

P,vodní osazení: Svítidla Elektrosvit N.Z., typ 444 23 16 - SHC 250 W 

Na p#íjezdu do Prahy byla provedena náb%hová zóna (adapta ní pásmo) instalací svítidel s 
menším p#íkonem, tj. 70 a 100 W. P#evážná  ást komunikace je osv%tlena zdrojem 150 W a v 
úseku p#ed Nuselským mostem s hustou zástavbou a úsekem zvýšené nehodovosti jsou zdroje 
250 W. Celý dálni ní úsek je z d,vodu estetického osazen jedním typem svítidla, které má pro-
vedené úpravy u svítidel se zdroje 70 a 250 W. 

P,vodní instalovaný p#íkon  173,7 kW, tj. 250 W na 1 svítidlo. 
Nový instalovaný p#íkon      108,8 kW, tj. 156 W na 1 svítidlo. 

(hodnoty instalovaného p#íkonu jsou uvedeny bez ztrát na p#ed#adníku) 

Úspora  64,9 kWh x 4000 hod./rok = 259.600 kWh/rok 
1 kWh = 1,32 K  tj. 342.672,- K  

2. Jižní spojka od Barrandovského mostu do Strašnic 

Bylo použito :      MC2  -  150 W ...   981 ks 

P,vodní osazení: Svítidla Elektrosvit N.Z., typ 444 15 16, 444 15 17, 444 23 16  

SHC 250 W    ...   941 ks 
SHC 400 W  ...     40 ks 

P,vodní instalovaný p#íkon   251,25 kW, tj. 256,1 W na 1 svítidlo. 
Nový instalovaný p#íkon  147,15 kW, tj. 150 W na 1 svítidlo. 

(hodnoty instalovaného p#íkonu jsou uvedeny bez ztrát na p#ed#adníku) 

Úspora 104,1 kWh x 4000 hod./rok = 416.400 kWh/rok 
1 kWh = 1,32 K , tj.  549.648,-  K /rok. 

Všechny komunika ní úseky osv%tlené svítidly Schréder vycházejí ze sv%teln% technického vý-
po tu, který firma Schréder prost#ednictvím své dce#inné spole nosti Artechnik -  Schréder 
Praha p#edává zájemc,m zdarma na disket%.  

Svítidla nevyžadují žádnou údržbu a jejich životnost je 25 rok,. 
 
 

 

Diagnostika, posouzení a sanace ocelových stožár% ve(ejného 
osv#tlení. 

Doc. RNDr. Ing. Petr Št%pánek, CSc., Fakulta stavební VUT Brno, Ústav betonových a zd%-
ných konstrukcí 

Návrh nových stožár, na trasách VO se provádí pomocí srovnání vrcholového a jmenovitého 
vrcholového tahu. Tohoto posouzení není však možno použít u stožár,, které jsou již delší 
dobu užívány. Pro posouzení aktuálního stavu, tj. pro stanovení okamžité spolehlivosti stožáru, 
je nutno použít metody mezních stav, a stanovit kritickou tlouš(ku st%ny pro dané zatížení, 
resp. stanovit aktuální vrcholový tah, odpovídající stavu stožáru a jeho zatížení. 
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V Brn% je na n%kterých ulicích VO umíst%no na stožárech 20 a více let starých. Na tyto stožáry 
jsou  asto umís(ovány reklamní tabule, které podstatným zp,sobem zvyšují náv%trnou plochu 
stožáru. Tím dochází i ke zvyšování zatížení, které musí stožáry VO p#enést. V blízkosti kri-
tického pr,#ezu stožáru (kritický pr,#ez stožáru je pr,#ez v míst% styku stožáru se zeminou, 
litým asfaltem, resp. betonem, jde o místo teoretického vetknutí stožáru do základu) dochází v 
d,sledku existence trvalé vlhkosti na styku trubky stožáru a okolního prost#edí ke korozi sto-
žáru - st%na je oslabena. Vznikají tak pochybnosti o statické spolehlivosti konstrukce. Tyto 
pochybnosti jsou zejména opodstatn%né u starších typ, stožár,, které neobsahují v patní  ásti 
zesílení. 

Vzhledem k možnému nakorodování st%ny stožáru je  p#i v%tší tlouš(ce odkorodované vrstvy  
ohrožena statická spolehlivost stožáru, nebo( v narušeném patním pr,#ezu vznikají extrémní 
ohybové momenty. Proto byl ve spolupráci s pracovníky Technických sítí Brno vypracován 
následující systém opat#ení, který již prokázal svoji životnost a funk nost v praxi. Je provád%no 
experimentální zjiš(ování stavu konkrétních sloup, pr,zkumem in situ a následné vyhodnoco-
vání jejich statické spolehlivosti. 

P#i kontrole je provád%no: 
- obnažení a perfektní o išt%ní stožáru v oblasti kritického pr,#ezu. Je o išt%na oblast o celko-
vé výšce cca 500 mm (z toho 150 mm nad úrovní terénu a 350 mm pod terénem). O išt%ní je 
provedeno až do kovového lesku, 
- m%#ení tlouš(ky trubky stožáru v oblasti kritického pr,#ezu ultrazvukem. Provádí se minimál-
n% ve t#ech výškových úrovních a v každé úrovni alespo/ na šesti místech. P#esnost m%#ení 
tlouš(ky je +/- 0,05 mm, 
- ošet#ení o išt%ného stožáru v okolí kritického pr,#ezu p#ípravky zamezujícími korozi, 
- uvedení okolí stožáru do p,vodního stavu (v etn% odvozu a uložení výkopku na skládce). 
O kontrole každého stožáru je po#ízen protokol, který obsahuje všechny zjišt%né skute nosti, 
p#ípadn% i fotodokumentaci zjišt%ných poruch. Dále je v protokolu uvedeno, zda stožár ze sta-
tického hlediska vyhovuje  i nikoliv. Na provedené práce, spojené s provedením antikorozní 
ochrany stožáru, je poskytována záruka v délce 60 m%síc,. 

Všechny materiály, které jsou používány k provád%ní prací podle schváleného technologického 
postupu, jsou ekologicky nezávadné a jsou pro používání schváleny Hlavním hygienikem )R. 

Vyhodnocení spolehlivosti stožáru, tj. statický p#epo et, bylo p,vodn% provád%no pro každý 
typ stožáru ru n% v závislosti na: 
- délce volné  ásti sloupu nad terénem a jejím geometrickém  len%ní po výšce stožáru, 
- rozm%rech pr,#ezu stožáru a druhu použitého materiálu, 
- zatížení stožáru vlastními svítidly (po et svítidel, jejich tíha, délka a tíha výložníku ap.), 
- p#ípadném dalším p,sobícím zatížení (nap#. na tíze cizích za#ízení, zvýšení plochy stožáru pro 
ú inek v%tru nap#. p#idáním reklamních štít, aj.) 

Vzhledem ke zna nému množství r,zných variant výpo t, byl vyvinut a v sou asné dob% je ve 
zkušebním provozu program pro posuzování ocelových stožár,. Sestavený program vychází 
p#i posuzování konstrukce stožáru z ustanovení norem )SN 73 0035 „Zatížení stavebních 
konstrukcí“, )SN 73 1401 „Navrhování ocelových konstrukcí stožár,“ a )SN 34 8340 
„Osv%tlovací stožáry“. 

Jak vyplynulo z p#em%#ení a posouzení zhruba 450 kus, stožár, staršího typu (stožár,, které 
nem%ly v patním pr,#ezu zesílení), nevyhovuje ze statického hlediska cca 20 %. 

Výhodou popsaného systému kontroly je, že krom% vyhodnocení okamžité funk ní spolehli-
vosti konkrétní konstrukce a zvýšení její životnosti umož/uje získat p#ehled o stavu stožár, v 
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dané lokalit % (ve vztahu k jejich stá#í). Toho lze využít i p#i hospodárném plánování finan ních 
prost#edk, pro údržbu ve#ejného osv%tlení. 

Redakce se omlouvá autor,m: naše reproduk ní technika nedovoluje p#etisknout ilustra ní 
obrázek. 
 
 
P(ij íma e FMX - HDO pro ve(ejné osv#tlení. 

Josef Pauzar, ZPA CZ s.r.o. Trutnov 

Dovolte, vážení dodavatelé a odb%ratelé komponent, pro VO, abychom navázali na  lánek o 
HDO ze Zpravodaje  . 1/95 a p#iblížili  užitné vlastnosti jednotlivých typ, p#ijíma , #ady FMX 
460 - 490. Aplikovatelnost p#i #ízení osv%tlení ze zapínacích míst ;anebo p#ímo konkrétního 
sv%telného místa p#i soumraku a svítání, p#ípadn% v no ní výse i, spolehliv% i bez p#ítomnosti 
vstupního signálu HDO zajistí dnes již pln% programovatelný p#ijíma  z uvedené #ady. 

Jednotlivá provedení se liší p#edevším velikostí a po tem výstupních ovládaných relé: 

FMX 461-4, nabízí nezávislé ovládání až 4 okruh, spot#ebi , v r,zných pracovních režimech, 
také montáž na DIN lištu anebo kryt svorkovnice elektrom%ru. 

FMX 471-2, s jedním anebo dv%ma výstupy je ur en pro umíst%ní p#edevším ve stožárech VO 
anebo aplikace ve ztíženém prost#edí s požadavkem krytí IP 52. Umož/uje montáž i na DIN 
lištu. 

FMX 491-2, s jedním p#epínacím anebo dv%ma zapínacími výstupy. Univerzální p#ijíma , také 
jako p#ímá náhrada  asového spína e SPHQ anebo podobných spínacích prvk,. 

Použití mikropo íta e s modifikovatelnou pam%tí a v neposlední #ad% i technologie povrchové 
montáže sou ástek umožnila nap#íklad: 

- v širokých mezích volit funkci p#ijíma e podle povelových kód,, p#i výpadku a op%tovném 
náb%hu napájecího nap%tí, ovládací kmito et a citlivost, funk nost p#ijíma e pak jednoduše 
ov%#it (tla ítko „SELFTEST“), 
- programovatelné zpožd%ní synchroniza ního povelu, všech  asových funkcí, jejich zastavení 
 i op%tovné spušt%ní, 
- realizaci u ící funkce pro p#ípad, že pot#ebný signál HDO nebyl vyslán anebo nem%l pot#eb-
nou nap%(ovou úrove/, potvrzování polohy výstupních relé ve správné poloze, 
- ve spojení s po íta em monitorovat p#ijímané signály HDO a s  asovými údaji je ukládat pro 
dokladování  i rozbor, 
- ú innou filtraci rušení ovládacího signálu s programov% nastavitelnými parametry, zvýšenou 
odolnost proti atmosférickým vliv,m, 
- ve vnit#ní pam%ti p#ijíma e uchovat také poznámku  i kód uživatele (32 znak,) pro vedení 
evidence o zp,sobu a datu programování, výrobní  íslo a kód výroby, datum posledního na-
programování, celkovou dobu p#ipojení k síti a po et výpadk, napájecího nap%tí. 

P#ijíma e FMX 460 - 490 lze programovat i  íst z obsahu pam%ti p#i p#ipojeném i odpojeném 
sí(ovém nap%tí, v%tší množství p#ijíma , pak programovat p#es adaptér IF 460, resp. IF 490 a 
záložní zdroj 14 Vss. Vestav%ná LED dioda informuje o  innosti a provozních stavech p#ijí-
ma e. 

Lze také uvést informaci o p#ipravovaném typu FMX 480, který je ur en pro vestav%ní p#ímo 
do svítidla. Bude záležet p#edevším na zájmu výrobc, sv%telné techniky. Práv% dnes, p#i v%tši-
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novém pokrytí území )R signálem HDO a s programovatelnými p#ijíma i FMX, se otevírají 
možnosti širokého využití také pro ovládání osv%tlení v r,zných aplikacích. Bez pot#eby insta-
lace ovládacího vedení, s funk ními vlastnostmi a komfortem použití umož/ují p#ijíma e FMX 
racionáln% ovládat VO s nezanedbatelnými úsporami elektrické energie. P#ijíma e dodává vý-
robce ZPA CZ s.r.o. Trutnov naprogramované. Zajistí i technickou pomoc p#i využití p#ijíma , 
HDO s ohledem na konkrétní aplikaci. 

Podrobn%jší informace jsou uvedeny v p#íslušné obchodn% technické dokumentaci, kterou na 
vyžádání zašleme. Jsme p#ipraveni poskytnout i další dopl/ující informace. 

Zapojení p#ijíma e FMX je na obr. 1, p#íklad ovládání p#i soumraku, svítání a v no ní výse i v 
závislosti na konkrétním naprogramování znázor/uje  asový diagram na obr. 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontaktní adresa:  ZPA CZ s.r.o., Prodej HDO 
   Komenského 821, 541 35 Trutnov 
   tel.: 0439/807367  fax.: 0439/811386 

 

Slovník sv#teln# technických pojm% - pokra ování 

V minulém  ísle Zpravodaje jsme za ali uve#ej/ovat defini ní a výkladový slovník n%kterých 
sv%teln% technických pojm,, opíraje se o p#ipravovanou normu )SN IEC 50(845). 

Cht%l bych se ješt% vrátit k uvedenému heslu ŽIVOT ve všech jeho modifikacích. Jak jste si 
jist% povšimli, tato hodnota, tak vehementn% uvád%ná výrobci sv%telných zdroj, jako hledisko 
posouzení kvality užitných vlastností zdroje, je v norm%  definována velmi voln%. Stanovení  
„ur itých podmínek“ a „stanovení kritérií“ event. „stanovené meze“, to jest termíny vyskytující 
se ve veškerých definicích života v norm%, záleží tedy pouze na tom kterém výrobci, jeho zku-
šební metodice. 
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Možno tedy soudit, že definice života sv%telného zdroje ve všech jeho modifikacích uvedených 
ve slovníku je možno chápat stejn% jako hodnotu technickou  i obchodní a to práv% podle 
on%ch stanovených kritérií, které si m,že zvolit výrobce. 

V tomto pokra ování vás chceme seznámit s dalšími pojmy popisujícími jak samotný zdroj 
sv%tla, tak osv%tlený prostor. U t%chto pojm, se chceme zdržet pon%kud déle, pro jejich lepší 
pochopení uvádíme heslo z )SN IEC 50(845) - ozna eno )SN IEC, definici a výklad z publi-
kace Ji#í Habel a kol. „Sv%telná technika a osv%tlování“ - ozna eno ST a pokud to považujeme 
za nutné i výklad konzultovaný s p#edními odborníky v oboru. 

Svítivost ()SN IEC) - podíl sv%telného toku dΦ, který zdroj vyza#uje ve sm%ru elementu pro-
storového úhlu  dΩ, a velikosti tohoto prostorového úhlu. 

Svítivost (ST) - bodového zdroje ve sm%ru ur eném daným úhlem je rovna sv%telnému toku 
obsaženému v jednotkovém prostorovém úhlu. 

P#i nerovnom%rném rozložení sv%telného toku zdroje  i svítidla je t#eba krom% úhrnného sv%-
telného toku znát ješt% prostorovou hustotu sv%telného toku v r,zných sm%rech, tj. svítivost 
zdroje  i svítidla v t%chto sm%rech. 

Jednotkou svítivosti je candela (cd). 1 cd = 1 lm/sr.Pat#í mezi základní jednotky v soustav% SI. 
Candela je rovna svítivosti zdroje, který vyza#uje v ur itém sm%ru monochromatické zá#ení o 
frekvenci 540,1012 Hz, p#i emž intenzita vyza#ování v tomto sm%ru je 1/683 W/sr. Etalon kan-
dely je technicky popsán v ST a definován na základ% teploty tuhnoucí platiny. 

Jas ()SN IEC) - (v ur itém sm%ru, na daném míst% reálného nebo fiktivního povrchu). 

Je sv%telný tok p#enášený elementárním svazkem procházejícím daným bodem a ší#ícím se da-
ným prostorovým úhlem d5 67který obsahuje daný sm%r, dA je plocha p#í ného #ezu svazkem, 
který obsahuje daný bod.78 7je úhel mezi normálou plochy #ezu a sm%rem svazku. 

Jas (svazku sv%telných paprsk,)  (ST) - Je veli ina, na kterou bezprost#edn% reaguje zrakový 
orgán. Vymezí - li se  svazek paprsk, dv%ma otvory dA1 a dA2 v libovoln% umíst%ných stínít-
kách A1 a A2, je jas tohoto svazku ve sm%ru osy otvor, (v nerozptylujícím a nepohlcujícím 
prost#edí) roven podílu sv%telného toku d2Φ procházejícího uvažovaným #ezem svazku paprs-
k, a geometrické velikosti d2G svazku paprsk,. Jednotkou je cd/m2. 

Tyto definice je v nejbližším p#iblížení možno chápat jako plošná a prostorová hustota sv%tel-
ného zá#ení zdroje sv%tla, vnímaná okem pozorovatele v ur itém míst% a pod ur itým úhlem v 
nepohlcujícím a nerozptylujícím prost#edí. Nebo lze jas plochy v n%kterém sm%ru definovat 
jako podíl svítivosti prvku této plochy v daném sm%ru a plochy prvku promítnutého do roviny, 
která je kolmá ke sm%ru pozorování.  B= dJ.(dS. cos α)-1, stru n% vyjád#eno je to svítivost na 
jednotku pr,m%tu plochy. 

Osv#tlenost , intenzita osv#tlení ()SN IEC ) - (ur itého bodu na daném povrchu): Podíl sv%-
telného toku dΦ , dopadajícího na elementární plošku dA obsahující daný  bod a velikost dA 
této plochy. E = dΦ/dA. 

Osv#tlenost (ST) - (intenzita osv%tlení )  rovinné plošky dA je plošná hustota sv%telného toku 
dΦ dopadlého na plošku dA. 

Jednotkou osv%tlenosti je lux (lx), 1 lx = 1 lm/m2. 

Zde bude vhodné jednodušeji vysv%tlit v  em spo ívá zásadní rozdíl mezi intenzitou osv%tlení a 
jasem ur itého povrchu:  
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Intenzita osv%tlení vyjad#uje sv%telný tok dopadlý na ur itou plochu.  Zrak však vnímá i sv%tlo 
odražené od povrchu p#edm%t, ve sm%ru pozorování (sv%telný tok dopadlý na sítnici oka). 
Intenzita zrakového vjemu je úm%rná jasu pozorovaných p#edm%t,. Jas pozorovaného p#edm%-
tu tedy, na rozdíl od intenzity, lépe odpovídá tomu, co vidíme. Nevýhodou je, že v p#ípad% jasu 
musíme definovat sm%r pozorování. Tam, kde jej lze jednoduše stanovit, nap#. na komunika-
cích, se p#edepisují hodnoty jasu. 

Dále bychom cht%li uvést n%které pojmy z nauky o barv%. Je t#eba si uv%domit, že barevné 
vlastnosti sv%tla se ozna ují názvem chromati nost, která je ur ena spektrálním složením zá#ení 
vysílaného primárním sv%telným zdrojem. Barevné vlastnosti p#edm%t, se ozna ují jako kolori-
ta a ta je dána spektrálním složením zá#ení zdroje osv%tlujícího daný p#edm%t a sou asn% spekt-
rální odrazností  i propustností materiálu p#edm%t,. Zjednodušen% lze tedy #íci, že chromati -
nost je barevná vlastnost sv%telného zdroje, zatímco kolorita barevná vlastnost p#edm%t,. 

Všeobecný index barevného podání Ra ()SN IEC)  - St#ední hodnota ze sady osmi zvlášt-
ních index, podání barev CIE 1974 m%#ených pomocí ur ené sady zkušebních barevných vzor-
k,.  

Všeobecný index barevného podání Ra (ST) - vyjad#uje stupe/ shodnosti vjemu barvy p#ed-
m%t, osv%tlených uvažovaným zdrojem sv%tla a barvy týchž p#edm%t, osv%tlených smluvním 
zdrojem sv%tla za stanovených podmínek pozorování. 

Metoda hodnocení je založena na porovnání osmi barevných vzork,, stanoví se výpo tem.  

Teplota chromati nosti Tc ()SN IEC) - Teplota  erného t%lesa, jehož zá#ení má stejnou 
chromati nost jako daný barevný podn%t. 

Teplota chromati nosti Tc (ST) - je rovna teplot%  erného zá#i e, jehož zá#ení má tutéž chro-
mati nost jako uvažované zá#ení. Udává se v kelvinech (K). 

Pro zdroje zá#ení s  árovým nebo jinak nespojitým spektrem, nap#. výbojky, se používá ná-
hradní teplota chromati nosti   Tcp ()SN IEC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízej í nám ... 

CENY SVÍTIDEL EP - SCHRÉDER typ MC 

 

Typ svítidla P#íkon Zdroj Cena K  (bez DPH) 

MC 12 50 W SHC 3 850.- 
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MC 12 70 W SHC 3 850.- 

MC 2 100 W SHC 3 960.- 

MC 2 150 W SHC 3 960.- 

MC 2 250 W SHC 4 480.- 

MC 2 70 W SHC 4 060.- 

 

Množstevní rabaty p#i odb%ru se sjednávají individuáln%. 
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Ohlédnutí za rokem 1996 

Vážení �lenové Spole�nosti pro rozvoj ve�ejného osv�tlení, vážení �tená�i Zpravodaje. 
 
P�ešla doba Váno�ní, �as novoro�ní. Pro n�které doba rozjímání, �as p�edsevzetí a o�eká-
vání. Je to i doba slunovratu, symbol návratu Slunce a s ním i   sv�tla. Je jist� zajímavé si 
p�ipomenout, co tento moment pro celou p�írodu a její sou�ást, �lov�ka, znamená. Vždy� v 
celé kulturní historii lidstva je tento p�írodní fenomén významný. P�es adoraci egyptských 
boh� Slunce, kult Slunce v indiánských kulturách, Budiž sv�tlo, jako vyjád�ení po�átku 
všeho, svátek sv�tla Chanuka až po svíce na hrobech. Sv�tlonoš byl vždy n�kým, kdo svou 
službou osv�tloval nové, kolikrát neznámé a mnohdy nebezpe�né cesty. 
Vždy� nakonec i teorie Velkého t�esku jako po�átku všeho vesmíru je spojena s pojmem 
zá�ivé energie. 
A my dnes pat�íme k t�m, kte�í by m�li  p�inášet trošku toho sv�tla �lov�ku dnešní doby.  
Ohlédn�me se za uplynulým rokem. V roce 1996 byla v rámci Spole�nosti vytvo�ena tema-
tická skupina, která se bude zabývat vztahy m�sta s údržbou ve�ejného osv�tlení. Byly navá-
zány, �i spíše obnoveny, kontakty mezi SRVO a zájmovými skupinami ve Slovenské republi-
ce , zabývajícími se stejnou problematikou. Spole�nost se �ím dál více stává diskusním fo-
rem mezi výrobci a dodavateli komponent� sv�telné techniky a organisacemi zabývajícími 
se provozem a údržbou, forem pro vým�nu zkušeností a názor�. Což ostatn� je jedním z 
poslání Spole�nosti. 
Setkali jsme se na pravidelném Jarním a Podzimním setkání , tentokrát v Podbo�anech a 
na Slovensku v �istej-Píle. Stále více se jeví p�ínosné po�ádání t�chto akcí v regionech pod 
patronací místního provozovatele, seznámení se s prací na míst�, ale i pozvednutí prestiže 
této odborné disciplíny p�ed obecními zastupitelstvími. S pr�b�hem a obsahem Setkání Vás 
pravideln� seznamujeme na stránkách tohoto ob�asníku. Podle Vašich ohlas� se s pot�še-
ním dozvídáme, že úrove� Zpravodaje má zlepšující se nejen grafickou , ale p�edevším ob-
sahovou úrove� a to hlavn� díky Vám, p�isp�vatel�m. V p�íštím roce bychom cht�li zavést 
jakousi Odpov�dnu. To jest rubriku, v které bychom na Vaše dotazy a témata, která Vás 
zajímají a pálí, požádali o vyjád�ení naše odborníky z oblasti sv�telné techniky, ve�ejné 
správy, norem, legislativy �i jiných pro vás zajímavých obor�. Takže s nap�tím o�ekáváme, 
jakými dotazy �i tématy nás p�ekvapíte. 
Je toho dost, je toho málo co naše Spole�nost vykonala v uplynulém roce? Nevím. Ale vím, 
že to, co bylo vykonáno, bylo d�láno s nejlepším v�domím a sv�domím. Nejlépe na to odpo-
víte vy, �lenové Spole�nosti a �tená�i Zpravodaje. 
Nevím, zda není moc odvážná vize, aby pro nás pro všechny kte�í lidem p�inášejí sv�tlo, 
tento obor, �i úkol, �i zam�stnání nebyl pouze prost�edkem p�inášejícím prebendy k udržení 
obživy, ale i �ímsi více, n�co jako posláním. Až se jednou, a pevn� v��ím že zadlouho, se-
jdeme n�kde tam naho�e na oblá�ku a podíváme se dol�, snad si budeme moci s uspokoje-
ním �íci: V��n� sv�tlo jim tam svítí. 
 
                                                                                                          František Luxa    
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Ohlasy... 

... na �lánek Nejúsporn�jší sv�telné zdroje, Zpravodaj 3/96  

Použití nízkotlakých sodíkových výbojek ve ve�ejném osv�tlení 
 
Ing. Josef Polan 
Ing. Polan pat�í mezi naše p�ední odborníky v oboru sv�telná technika, byl dlouholetým kme-
novým zam�stnancem Tesly Holešovice. V sou�asné dob� tento �estný �len SRVO p�sobí jako 
lektor Zpravodaje a náš odborný konzultant. 
Jediná aplikace nízkotlakých sodíkových výbojek ve ve�ejném osv�tlení v obcích byla v Praze 
na B�lohorské ulici od t�icátých do konce padesátých let. V evropských zemích se v sou�asné 
dob� toto osv�tlení využívá p�evážn� na osv�tlování dálnic mimo obce event. dálni�ních par-
koviš�. I zde však jsou postupn� nahrazovány vysokotlakými sodíkovými výbojkami. 
Dnes již p�ijatelný m�rný výkon vysokotlakých ve srovnání s nízkotlakými výbojkami, jejich 
menší rozm�ry a geometricky ur�ité umíst�ní sv�telného st�edu dávají možnost po�íta�ového 
�ešení optického systému svítidel. Svítidla, která jsou proto menší, leh�í, lépe ut�snitelná, se 
díky možnosti variability sv�telného st�edu zdroje v p�esn� navrženém optickém systému sví-
tidla stávají použitelná v r�zných aplikacích. Nemluv� již o barevném podání vysokotlakých 
sodík�., které je podle typ� min. Ra 23, kdežto u nízkotlakého sodíku je Ra vždy 0.  
Znovuzavedení nízkotlakých sodíkových výbojek by zcela ur�it� snížilo již dosažený komfort 
VO v naší republice, který byl umožn�n díky masivnímu a rychlému nasazení vysokotlakých 
rtu�ových a v osmdesátých letech vysokotlakých sodíkových výbojek prakticky ve všech ob-
cích. Do ve�ejného osv�tlení v obcích nízkotlaké sodíky nepat�í a ucelené úseky dálnic se u 
nás neosv�tlují.  
Velký rozm�r nízkotlakých sodíkových výbojek a geometrické �ešení  jejich sv�telného st�edu 
oproti vysokotlakým sodíkovým výbojkám p�i srovnatelném sv�telném toku znamená obtíž-
n�jší optické �ešení svítidel,  jejich v�tší rozm�ry a jejich t�sn�ní, což zhoršuje údržbu VO.  
Z hlediska policie, a bezpe�nosti v�bec, p�i �ešení p�estupk� je monochromatické sv�tlo níz-
kotlakých sodíkových výbojek nevhodné. Možnost ur�it i v noci alespo� barvu auta je jist� 
významné, práv� tak jako kolorita orienta�ních ploch v obci apod., což barevné podání vyso-
kotlakých výbojek alespo� �áste�n� umož�uje. 
 Energetické úspory p�i nasazení nízkotlakých sodíkových výbojek nebudou sta�it na vyvážení 
všech nedostatk� tohoto typu zdroje. 
 
Ing. Jaroslav Kotek, p�edseda SRVO, Thorn Lighting CS s.r.o. 
V návaznosti na �lánek Ing. Ji�ího Stehlíka „Nejúsporn�jší sv�telné zdroje“ (Zpravodaj SRVO 
�íslo 3/96) bych rád uvedl sv�j názor na použití nízkotlakých sodíkových výbojek (NSV) ve 
ve�ejném osv�tlení (VO) m�st a obcí. Už jsem jej n�kolikrát ústn� ventiloval na setkáních 
SRVO, ale všichni jej nemuseli zachytit. 
V �lánku se hovo�í o hojném rozší�ení NSV v zemích Beneluxu a ve Velké Británii. Skute�n� 
byly používány hodn�, ale už �adu let  jsou ve ve�ejném osv�tlení siln� na ústupu. Po dožití 
svítidel se už zpravidla neinstalují nová svítidla pro NSV.  
Výrobci NSV si jsou v�domi omezené použitelnosti t�chto sv�telných zdroj� a z toho vyplývá 
to, že „je nikterak mimo�ádn� nepropagují a orientují se na propagaci vysokotlakých výbo-
jek“. 
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V �lánku Ing. Stehlíka se dále píše, že negativní argumentace firem OSRAM a PHILIPS 
ohledn� použití NSV nevyzní již tak pádn� a zásadn� vzhledem k tomu, že v katalozích je 
uvád�jí jako vhodné pro osv�tlování k�ižovatek. V nov�jších firemních materiálech jsem toto 
použití nenašel. Ale to není podstatné. �eský katalog ´95/96 firmy OSRAM je nap�. uvádí 
jako vhodné k osv�tlení výpadových silnic a dálnic, vodních cest a plavebních komor. Z toho 
tedy vyplývá, že se jejich použití doporu�uje v prostorech bez p�šího provozu. Zkušenosti 
ukazují, že NSV jsou ješt� p�ijatelné pro bezpe�ný automobilový provoz (k zám�n� doprav-
ních zna�ek by nem�lo dojít ani v p�ípad� nulového barevného podání), ale vyložen� nevhod-
né pro místa s v�tší koncentrací chodc�, kde je s ohledem k bezpe�nost nutno vytvo�it pod-
mínky pro rozlišování barev.  Nicmén� i p�i osv�tlování silnic a dálnic (které se dnes v �R 
mimochodem prakticky v�bec neosv�tlují) NSV neustále ubývá. I v �ist� automobilové do-
prav� je dobré, když m�žeme ur�it barvu vozidel atd. 
Neschopnost rozlišování barev v monochromatickém sv�tle NSV není jedinou nevýhodou 
t�chto sv�telných zdroj�. NSV jsou nap�. podstatn� rozm�rn�jší než vysokotlaké sodíkové 
výbojky (VSV). Svítidla pro NSV tedy musejí být delší a h�� se tedy ut�s�ují. Ho�ák NSV 
navíc vypl�uje tém�� celou ba�ku výbojky. Sv�telný tok vyza�ovaný NSV se vzhledem k 
rozm�r�m svítícího t�lesa svítidlem nedá  zdaleka tak ú�inn� usm�rnit do žádoucích sm�r�, 
takže využití sv�telného toku pro vytvo�ení požadovaného jasu vozovky je nižší než m�že být 
u svítidel pro VSV. NSV mají v�tší m�rný výkon, ale svítidla jsou zase z objektivních p�í�in 
mén� ú�inná. Podle zahrani�ních zkušeností je provoz osv�tlení s NSV poruchov�jší a také 
manipulace s nimi p�i údržb� je obtížn�jší. VSV jsou perspektivn�jší i z hlediska technologic-
kého. Výroba NSV je více mén� manufakturou, zatímco VSV se vyráb�jí skute�n� sériov�.  
Podle mého názoru je, nebo by bylo, zavád�ní NSV do ve�ejného osv�tlení v �R krokem zp�t. 
Podobn�, jak se �eskoslovensko v minulosti vyhnulo používání lineárních zá�ivek ve VO, má 
šanci vynechat i etapu používání NSV. 
Pro úplnost a jasnost zbývá dodat, že firma THORN vyrábí svítidla pro VSV i pro NSV, takže 
podez�ení z prosazování firemních zájm� zde nep�ichází v úvahu. 
 
 
....na téma Regulace ve�ejného osv�tlení, Zpravodaj 3/96 

Použití datových p�enos� po silových vedeních k �ízení systém� ve�ejného osv�tlení. 
Ing. Václav Jirovský, CSc. ,  
ATD s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 
 
Sou�asn� s rozvojem technologií pro �ízení se projevuje tendence k distribuci �ízení a �ídící 
technologie v �ízeném prost�edí, ale pro tyto distribuované systémy se zdokonalují i technolo-
gie používané pro p�enosy dat v �ídících sítích. Jednou z posledních technologií, které proniká 
i na �eský trh je technologie LonWorks (LON = Local Operating Network), posunující inteli-
gentní prvek �ídící sít� co nejblíže k ovládanému nebo sledovanému objektu. 
Tyto distribuované �ídící systémy nabízí velmi výkonné prost�edky pro realizaci soustav zajiš-
�ujících snímání nejr�zn�jších veli�in, monitorování stav�, �ízení a ovládání v rozsáhlých 
�ídících soustavách. Stavebnicový hardware dovoluje sestavení systém� pln� postihujících 
požadavky zákazník�. Spolu se zákaznickým software, který využívá prvk� typu CASE, 
umož�uje návrh komunika�ních a interaktivních systém�, které mohou být navzájem propoje-
ny a tak vytvá�í širokou škálu možností od automatizace provozu dom�, továren, stroj� a vo-
zidel až po jednoduché systémy použitelné v rodinných domcích �i domácnostech.  
Zp�sob návrhu systému umož�uje vestav�t "inteligenci" takovým za�ízením jako jsou sníma-
�e nebo ovlada�e, které jsou pak schopny mezi sebou komunikovat prost�ednictvím standard-
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ního protokolu a nezávisle na použitém komunika�ním médiu. V tomto smyslu je používaná 
technologie LonWorks podobná známé technologii výstavby sítí LAN ( Local Area Network ) 
a podporuje všechny druhy komunikace b�žné v sítích LAN - p�ímá komunikace, skupinová 
komunikace, "broadcast" atd. Vzhledem k "inteligenci" jednotlivých uzl� systému je možné 
vestav�t jednotlivým prvk�m systému takové funkce (naprogramovat je), že jednoduché lo-
kální úlohy se �eší v míst� jejich vzniku nebo pot�eby a celek se chová jako výrazn� paralelní 
a distribuovaný systém se všemi atributy, které mu p�ísluší.  
Uzel systému typicky obsahuje: 
- sníma�e a ovlada�e ur�ené pro danou aplikaci, 
- vestav�nou inteligenci �ipu NEURON® (t�i vzájemn� komunikující procesory, zajiš�ující 
spolupráci se sníma�i a ovlada�i na jedné stran� a komunikaci realizovanou prost�ednictvím 
úplné standardní architektury ISO na druhé stran�), 
- p�ístupový modul, transceiver, odpovídající použitému médiu (kroucený pár, radiový kanál, 
silové rozvody atd.) 
Vzájemné propojení systému m�že mít, v závislosti na použitém transceiveru, prakticky  libo-
volnou topologii - hv�zdicovou, sb�rnicovou atd., navrženou s ohledem na optimální podmín-
ky pro funkci systému a m�že obsahovat až cca 32 000 uzl� v jednom segmentu. V této síti 
probíhá vzájemná komunikace mezi uzly s využitím systémových služeb, které podporují spo-
lehlivost a efektivní využití komunika�ního média. Soubor t�chto služeb - protokol, ur�uje 
vlastnosti systému ve všech oblastech.  
Jednou ze zajímavých aplikací je použití sítí LonWorks v oblasti �ízení osv�tlení, a to jak lo-
kálních instalací v budovách tak i v rozlehlejších vn�jších rozvodech. P�itom lze s výhodou 
použít p�enosu dat po kabelech sloužících k napájení osv�tlovacích prvk�. Zvolená technolo-
gie umož�uje bitovou rychlost 5kbit a p�ístupová metoda CSMA/CD dovoluje každému �ídí-
címu nebo monitorovacímu uzlu p�ístup na spole�né p�enosové médium prakticky kdykoliv, 
bez nutnosti �ekat na vyžádání hlavní �ídící stanicí. V p�ípad� ve�ejného osv�tlení je možno 
uzlem chápat vybavení spínacího bodu ve�ejného osv�tlení nebo i jednotlivého svítidla. 
P�i návrhu t�chto monitorovacích a ovládacích prvk� jsme vycházeli ze záv�r� m��ení, které 
jsme podnikli v n�kolika lokalitách v �eské republice a ve Slovenské republice. Základem pro 
tato m��ení bylo zjišt�ní kvality p�enosu dat po vedení 220/380V v rozvodné síti. Pro m��ení 
byly p�ipraveny dva uzly na technologii LonWorks, s využitím p�enosových prvk� pro výše 
uvedené médium. Vysílací uzel generoval fiktivní zprávy maximální rychlostí a odesílal je na 
silové vedení. Ve vzdáleném bod� byl na stejné fázi instalován p�ijímací uzel, který tyto zprá-
vy vyhodnocoval a zjiš�oval zda p�i p�enosu došlo k chyb�. Vyhodnocení celkové chybovosti 
bylo provedeno po sekvenci 500, 1000 a 10 000 vyslaných paket�. P�itom délka paketu byla 
standardní tj. v této technologii dvanáct byt�. 
P�i t�chto m��eních byla zjiš�ována i selektivní úrove� rušení v daném p�enosovém pásmu a 
charakteristiky vedení. Pro m�stské aglomerace, kde se rušení pohybovalo na úrovni až 80 
dBm, bylo dosaženo chybovosti p�enosu na cca sedmikilometrové trase lepší než 2% na fy-
zické úrovni protokolu. Pro relativn� klidné prost�edí soustavy malých sídliš� ve t�icetitisíco-
vém m�st� byly výsledky daleko p�ízniv�jší. Na trase stejné délky byla nam��ena chybovost 
lepší než 0,1% na fyzické úrovni protokolu. Ov��ovali jsme i p�enosy v soustavách s vyšším 
nap�tím (10 kV a 100 kV), kde bylo docíleno až p�tadvacetikilometrové vzdálenosti bez zna-
telného nár�stu chybovosti p�enášených zpráv. Vzhledem k tomu, že LonTalk protokol je 
schopen pracovat až do úrovn� 30% chybovosti na fyzické úrovni, shledali jsme použití všech 
testovaných p�enosových cest jako vyhovující. 
S ohledem na p�íznivé výsledky m��ení byla navržena technologie ur�ená k zabudování do 
zapínacích bod� ve�ejného osv�tlení nebo p�ímo do svítidel. Pokud je �ídící a monitorovací 
prvek - uzel - ur�en k zabudování do zapínacího bodu, je jeho funkce daleko komplexn�jší. 
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Základní struktura �ízení sít� zapínacích bod� ve�ejného osv�tlení vychází ze �len�ní na nezá-
vislé v�tve (viz obr. 1) a vždy maximáln� využívá stávajících technických prost�edk� a kabe-
lových rozvod� s ohledem na minimalizaci náklad� na montážní a servisní práce. Jednotlivé 
zapínací body, vybavené �ídícími jednotkami, (S1 až SN) jsou p�ipojeny prost�ednictvím 
ovládacích kabel� do sb�rnicové sít� p�enosu dat. V místech, kde útlum signálu p�esáhne po-
volenou mez jsou umíst�ny jednotky typu bridge (Bn), které signál obnoví a zajistí i další 
funkce pro bezchybnou práci sít�. Podobný úkol plní i routery Rn. Tato struktura zajiš�uje 
stejnou možnost p�ístupu každé �ídící jednotky na sb�rnici pomocí protokolu typu CSMA/CD. 
Jednotlivé jednotky p�ijímají a vysílají zprávy, které jsou v systému soust�ed�ny na rychlejší 
lokální sb�rnici, ze které jsou data p�edávána prost�ednictvím  adaptéru a speciálního ovláda-
cího programu (driveru) �ídícímu po�íta�i. Ten pomocí speciálního visualiza�ního programu 
umož�uje dispe�erovi jak zjiš�ovat skute�ný stav v každém zapínacím bod�, tak tento zapína-
cí bod dálkov� ovládat. 
�ídící jednotka zapínacího bodu ve�ejného osv�tlení, �ešená na bázi technologie LonWorks s 
použitím p�enos� po silových napájecích kabelech (tzv. ovládací kabely - bez nap�tí nebo pod 
nap�tím), umož�uje: 
- zjistit stav až 16 opticky odd�lených binárních vstup� s pr�razným nap�tím 5 kV. Vstup je 
vyhodnocen jako binární 1, pokud nap�tí na jeho svorkách p�evyšuje 180 Vst�. V opa�ném 
p�ípad� je vyhodnocen jako binární 0, 
 - ovládat 8 binárních výstup�, které mohou být použity pro zapínání styka�� ve zapínacím 
bod�, 
- m��ení hodnot na analogových  vstupech, které umož�ují zjistit hodnotu odebíraného proudu 
v jednotlivých fázích a m��ení zvoleného nap�tí. 
Tato jednotka je p�ipojena prost�ednictvím svých svorek do sít� p�enosu dat, která je vytvo�e-
na pomocí silových kabel� ve�ejného osv�tlení. V p�ípad�, kdy je zapínací bod od sít� odd�-
len, je možno nahradit p�enos nap�. radiovou komunikací nebo telefonním vedením, aniž bude 
nutno náro�n� upravovat sí� p�enosu dat. 
Jednodušší je jednotka pro instalaci do svítidla. Ta obsahuje dva ovládací výstupy (nap�. pro 
zapnutí svítidla v r�zných stupních) a dva opticky odd�lené logické vstupy, které mohou na-
bývat logické hodnoty 1 pro zákazníkem definované hodnoty na t�chto vstupech. Jednotka je 
p�ipojena k p�ívodnímu kabelu svítidla tak, aby p�ípadné induk�nosti byly umíst�ny mezi p�i-
pojovacími body jednotky a vlastním svítidlem. 
Ob� za�ízení jsou ve stadiu p�ípravy výroby a snahou výrobce je i p�ijatelná cena pro aplikace 
na tuzemském trhu. Pro odb�ry OEM (tzn. tisíc kus� a více) se pohybuje cena �ídící jednotky 
zapínacího bodu na úrovni 10000 K�, jednotky pro instalaci do svítidla je asi desetkrát levn�j-
ší. Ceny ovšem nar�stají p�i menších odb�rech až na dvojnásobek. 
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Obr. 1 Struktura sít� �ízení VO 
Komentá� redak�ní rady: 
Tento systém regulace se jeví jako výhodný tím, že podává zp�tné hlášení o funkci ve�ejného 
osv�tlení (stavu svítidla,  zdroje, napájení). P�ivítali  bychom poznatky autora z ov��ení toho-
to systému z praktické aplikace  ve ve�ejném osv�tlení. 

Unikátní zp�sob ovládání ve�ejného osv�tlení 
Ing. Butnikošarovski, Raven Plus s.r.o., Zlín 
 
Pro spínání ve�ejného osv�tlení (dále VO) se obvykle používají mechanické spínací hodiny, 
p�ípadn� se VO zapíná fotobu�kou. Oba tyto systémy mají své nevýhody, zejména v p�ípad� 
použití mechanických spínacích hodin. Tyto je nutno b�hem roku n�kolikrát p�estavovat, 
p�esnost spínání v mezi�ase je malá. 
Firma ALTIS Prievidza proto vyvinula zcela nový �asový spína�, který pracuje zcela automa-
ticky a navíc nepot�ebuje žádná vn�jší �idla. 
Spína� se skládá se samotného spína�e (ozn. UCS-218), který se montuje místo spínacích ho-
din a ovládacího terminálu. V základní verzi je spína� vybaven dv�ma spínacími kanály pro 
ovládání styka��. Uvnit� spína�e je mikropo�íta�, v jehož pam�ti je uložena celoro�ní tabulka 
spínacích �as�. Nastavení spína�e do žádaného režimu (zápis tabulky spínání) se provádí po-
mocí p�enosného ovládacího terminálu (ozn. PT-218). Jeden terminál slouží pro libovolný 
po�et spína��. 
Základem spína�e je mikropo�íta�, vybavený programem, který umí vypo�ítat východ a západ 
slunce pro danou lokalitu a pro každý den v roce. V základním nastavení tedy spína� zapíná 
VO v �ase západu slunce a vypíná p�i východu slunce. Tento vypo�ítaný �as lze dále korigo-
vat takto : 
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- u každého kanálu lze posunout �as zapnutí a vypnutí ve�. osv�tlení o +/- 60 minut oproti 
vypo�tenému �asu. Tak lze upravit spínání na místní podmínky (obec v údolí, frekventované 
místo a pod.) 
- lze nastavit �as zapnutí a vypnutí kanálu �.2 oproti kanálu �.1 (postupné zapínání a vypínání 
VO) 
- u kanálu �.2 lze nastavit interval no�ního vypínání 
Pomocí terminálu lze dále �asy r�zn� editovat a vytvo�it tak zcela specifický pr�b�h ovládání 
VO a to pro celý rok. 
P�enosný terminál umož�uje dále krom� nastavení �as� a korekcí (vytvo�ení tabulek spínání) 
kontrolu jednotlivých spína��, zápis údaj� do spína�� a p�epnutí do režimu ru�ního ovládání 
pro nucené zapnutí VO - nap�. pro kontrolu svítidel VO. 
Nastavení spína�e pomocí terminálu je velmi jednoduché, uživatel prakticky pouze zapíše do 
terminálu zem�pisnou délku a ší�ku ve stupních a další výpo�et probíhá již automaticky. 
Všechny informace jsou zobrazovány na displeji terminálu. 
Výhodou odd�leného nastavování spína�� je mimo nižší ceny soupravy i to, že jednotlivé re-
žimy spínání (až 7 r�zných zp�sob�) lze v klidu p�ipravit v kancelá�i. Na míst� spína�e se 
pouze kabelem propojí terminál se spína�em a p�ipravená data se p�epíší do spína�e. 
Nep�esnost chodu hodin spína�e jsou max. 3 minuty/rok, takže kontrola nastavení spína�e 
jedenkrát za rok je zcela posta�ující. Spína� má vlastní zálohové napájení, p�i výpadku nap�tí 
si uchová všechny pot�ebné údaje po dobu min. 60 dní. Po obnovení sí�ového nap�tí automa-
ticky pokra�uje v �ízení VO. 
Technické údaje UCS-218:       
Jmenovité napájecí nap�tí : 230 V 
P�íkon p�i zapnutí obou kanál� : 6 VA 
Krytí : IP 20 
Stupe� odrušení : RO 2 
Minimální spínací interval : 1 min 
 

Po�et p�epínacích relé : 2 
Zatížení kontakt� : 5A 240V AC/24V DC 
Celkové rozm�ry : 106 x 90 x 57 mm 
Hmotnost : 0.5 kg 
 

Prodej a servis v �R zajiš�uje: 
RAVEN Plus spol. s r.o., 3.kv�tna 3,50763 02 Zlín tel/fax 067-62016 
 
Komentá� redak�ní rady: 
Jak z uvedeného �lánku vyplývá, tento zp�sob regulace, �i spíše  �asového spínání není ve 
ve�ejném osv�tlení žádnou p�evratnou novinkou. Navíc �asové spínání nereaguje pružn� na 
aktuání situaci osv�tlení denním sv�tlem, nap�. siln� podmra�eno, tak jako nap�. spínání po-
mocífotoelektického spina�e .Jedinou výhodu vidíme v tom, že odpadá �asté ru�ní se�ízování 
klasických spínacích hodin.. 
Vážení �tená�i, nalistujte si Zpravodaj 2/96. V n�m na stránce 10 uvádíme p�ísp�vek pana 
Ji�ího Vorá�ka ze Setkání v Podbo�anech: Ve�ejné osv�tlení, podmínky a vazby ve vztahu k 
místním komunikacím, silnicím a dálnicím, prostorové uspo�ádání inženýrských sítí. �lá-
nek velmi podrobn�  upozor�uje na normy �SN 73 6110, �SN 73 6101 �SN 736050 se za-
m��ením na �lánky, týkající se VO, zejména jeho projektování  a tyto �lánky rozebírá a vy-
sv�tluje. 
Le� v praxi bývá všechno jinak. Jak také m�že probíhat dialog mezi projektantem VO, pra-
cujícím podle �SN a investorem- magistrátem resp. p�íslušným ú�adem m�stského obvodu, 
sledujícím svá hlediska p�i návrhu VO, Vám chceme ilustrovat na následujícím p�ísp�vku, 
který se svolením autorky otiskujeme v plném zn�ní: 
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Vyjád�ení projektanta k požadovanému p�emíst�ní stožár� VO 
mimo chodník 
ze strany odboru Obchodu a ve�ejných služeb, odd�lení majetkové správy místních komuni-
kací, Ú�adu m�stského obvodu Ostrava - Jih. 
 
Ing. Alena Muchová, GP stavby VO, firma PTD Ostrava. Listopad 1996 
 
Stavba: Rekonstrukce ve�ejného osv�tlení, komplex ulice Rodimcevova 
Investor: Magistrát m�sta Ostravy, odbor výstavby, investi�ní odd�lení 
Místo:   M�stský obvod Ostrava - Jih 
Ve fázi záv�re�ného dokon�ování stavby, provád�né podle schválené projektové dokumenta-
ce, vyvstal ze strany ÚMOb Ostrava - Jih, odboru OaVS požadavek na zm�nu stavby p�ed 
dokon�ením v tom smyslu, aby stožáry projektantem umíst�né do chodníku na ul. �ujkovové 
v úseku od ul. Kpt. Vajdy po nám. SNP byly p�emíst�ny za chodník do zelen�. Požadavek je 
od�vod�ován tím, že: 
1. Smluvní firmy zimní údržby nebudou moci na odklizení sn�hu s povrchu chodníku nasadit 
po�ízené mechanismy. Ru�ní práce jsou pro m�stský obvod finan�n� nákladn�jší. 
2. Stožáry VO v chodníku a jejich kabelové p�ívody budou p�ekážet plánované celkové rekon-
strukci vozovky a chodník� ul. �ujkovové a dojde k jejich poškození p�i provád�ní prací t�ž-
kými mechanismy. 
3. Správa místních komunikací odboru OaVS požaduje, aby byly postupn� všechny svislé 
p�ekážky (sloupky dopravního zna�ení, stožáry VO) umíst�né v chodníkovém t�lese p�emís-
t�ny mimo chodníky do zelen� a nové do chodník� nebyly projektovány a osazovány. 
 
Stanovisko projektanta rekonstrukce VO: 
Umíst�ní stožár� je provedeno podle PD s tím, že byla projektantem odsouhlesena zm�na u st. 
�. 25 a 26 (p�emíst�ní na druhý chodník) z d�vod� nejlepšího technického �ešení p�i využití 
vhodn�jšího stávajícího postupu. 
K návrhu umíst�ní stožár� do chdníku vedly projektanta následující d�vody a zavazující 
podmínky: 
- odstran�ní stožár� z t�sné blízkosti vzrostlé zelen�, která byla v minulosti nevhodn� a v roz-
poru s normou o prostorovém uspo�ádání sítí vysázena vedle stožár�,  
- metodicky správné osv�tlování oblouk� komunikací umíst�ním stožár� do vn�jší strany ob-
louku komunikace - p�i takovém umíst�ní je �idi� sv�tlem p�irozen� veden, 
- dosažení co nejv�tšího p�esahu výložníku od chodníku nad komunikaci proto, aby bylo do-
saženo co nejlepší osv�tlenosti a rovnom�rnosti osv�tlení dané komunikace, 
- respektování stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem v rámci daných mož-
ností prostorového uspo�ádání komunikace, chodník� a zelen� (plyn, Telecom, VN a NN ka-
bely SME-RZ, vodovodní �ad OVaK), 
- dodržení správného osazení do vyhrazeného pásma pro stožáry VO dle p�ílohy „C“ �SN 73 
6005 v souladu s �l. 4.3.2., �l. 4.10.3., �l. 5.2.6. a), b) závazné �SN 73 6005 p�i dodržení ne-
dotknutelnosti hlavního dopravního prostoru dle �SN 73 6110,  
- dodržení �l. 5.2.11. - „... pozemní sít�, které svojí polohou nevyhovují ustanovením této 
normy, mohou být ponechány ve své poloze tak dlouho, dokud nebrání uložení nových sítí, 
pro které je zabraná poloha vyhrazena. Tyto sít� (krom� stok) musí být p�eloženy do polohy 
stanovené touto normou po skon�ení fyzické životnosti sít�, p�i rekonstrukci sítí nebo komu-
nikace, v jejímž prostoru jsou uloženy, nebo p�i p�estavb� území m�sta nebo její �ásti.“ 
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Z citace �lánku je z�ejmé, že projektant respektoval závaznou �SN a umístil za�ízení VO do 
p�ikázaného vyhrazeného pásma a vy�ešil stávající kolizní umíst�ní stožár� VO se vzrostlou 
zelení a stávajícími podzemními inženýrskými sít�mi. 
 
K d�vod�m požadavku p�emíst�ní: 
ad 1 - ve�ejné osv�tlení je z�izováno zejména a jen pro to, aby byly zajišt�ny nejlepší sv�telné 
podmínky na vozovce a ne na chodníku. Z toho d�vodu je ve�ejnému osv�tlení vyhraženo 
nejbližší pásmo u komunikace. Vytla�ování stožár� VO od komunikace vede bu	 k výrazné-
mu zhoršení kvality osv�tlení komunikace nebo k zvýšení po�izovacích i provozních náklad�. 
Kv�li zasti�ující zeleni se musí zkrátit rozte�e stožár�, kv�li oddálení od komunikace osadit 
výkonn�jší zdroje. Jestliže v chodníku zabra�ují stožáry využití mechanizace p�i zimním úkli-
du sn�hu a ru�ní práce je strašn� drahá, pak stejn� platí, že stožáry v zeleni zabra�ují n�koli-
krát ro�n� v nasazení mechanizace p�i údržb� zelen� (vyhrabávání, kosení) a je nutné ji nahra-
dit ru�ní prací. Ze svého pohledu m�že tedy stejn� oprávn�n� správce zelen� požadovat od-
stran�ní všech p�ekážek, které mu brání v maximálním využití mechanizm�. 
ad 2 - p�i rekonstrukci vozovky a chodník� je investor i zhotovitel povinen pln� respektovat 
stávající inženýrské sít� a za�ízení, které je nedílnou sou�ástí komunikace. V podmínkách 
správc� sítí je p�esn� ur�eno, za jakých podmínek mohou zemní práce probíhat. Není možné, 
aby vlastník sám sob� ni�il sv��ený majetek. 
ad 3 - stejn� striktn� musí správa komunikací požadovat, aby mezi komunikací a chodníkem 
byl vždy metrový odd�lovací pás zelen�, kde budou stožáry VO a sloupky dopravního zna�ení 
umíst�ny. Bude tak navíc zajišt�na v�tší bezpe�nost chodc� a nebude porušována závazná 
�SN.  
Co by se stalo, kdyby stejn� d�razn� a stejn� oprávn�n� požadoval správce ve�ejné zelen� 
odstran�ní všech p�ekážek, které mu brání v maximálním využití mechanizm�. 
                                            

 
 
Pasportizace ve�ejného osv�tlení 
Milan Benda, Technické služby Liberec 
 
1. Úvod 
V sou�asné dob� nabývá dobrá evidence majetku na skute�ném významu. Pasport ve�ejného 
osv�tlení d�íve sloužil pouze pro pracovní pot�ebu provozoven, pov��ených provozem VO v 
m�stech. Do vyšší sféry se dostávaly pouze základní údaje (po�et sv�telných míst, svítidel, 
zdroj�, instalovaný p�íkon ap.), využívané jedenkrát ro�n� do statistiky ap.. V nyn�jší dob� 
však nastupují vyšší pot�eby evidence - ekonomika, geodetické zpracování dat, skute�ná evi-
dence majetku apod. 
Z historie pasportu ve�ejného osv�tlení: 
Zpracování a vedení pasportu ve�ejného pasportu považujeme za jednu z nejd�ležit�jších v�cí 
spojenou s provozem ve�ejného osv�tlení našeho m�sta. P�vodní pasport ve�ejného osv�tlení 
byl veden v knihách, mapových ru�n� kreslených kartách a na stavebních výkresech. Nutnost 
operativn�jšího �ešení nás v roce 1984 „p�inutilo“ p�ijmout nabídku výpo�etního st�ediska v 
Ústí nad Orlicí. Toto �ešení však bylo poplatné tehdejší dob� a úrovni výpo�etní techniky. 
S nástupem a rozvojem osobních po�íta�� se otev�ela možnost realizace skute�n� operativní-
ho vedení pasportu ve�ejného osv�tlení pomocí databázových soubor� p�ímo na provozovn� 
ve�ejného osv�tlení. Vývoj a napln�ní programu p�ímo ur�eného pro zpracovávání a vedení 
pot�ebných dat o ve�ejném osv�tlení našeho m�sta byl realizován v létech 1990-92. Po našich 
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zkušenostech byla zhotovena v roce 1994 druhá verze, zárove� jsme však již za�ali uvažovat 
o možnosti vedení pasportu v grafické úrovni. 
Možnosti �ešení pasportu ve�ejného osv�tlení: 
Možnosti po�íta�ového zpracování pot�ebných údaj� o VO jsou v t�chto úrovních: 
1. Alfanumerická forma 
a) jednoduchá evidence za použití tabulkového editoru 
b) využití p�ímo zhotoveného programu pro VO - t�eba FOXBASE -tuto možnost jme použili 
v Liberci, který umožnil s napln�nými daty skute�n� pracovat. 
2. Grafická forma 
a) zpracování pomocí kreslících program� bez návaznosti na geodetické hodnoty 
b) zpracování pomocí program� s využitím geodetických hodnot 
V našem m�st� jsme v první fázi rozhodli vybrat �ešení využívající systém MICROSTATION 
- tento výb�r je nutný, vzhledem k jednotnému využívání tohoto systému Geodézií v celé �R. 
Po zvážení všech došlých nabídek byla zvolena spolupráce s firmou SPIN Brno, která nabídla 
komplexní �ešení M�stského informa�ního systému. 
 
2. Digitální pasport 
Popis grafického pasportu ve�ejného osv�tlení: 
Pasport VO verze 1.1 je rozd�len na dv� základní �ásti, a m�že pracovat pod následujícími 
softwarovými balíky firmy SPIN s.r.o. :  SPEN ver.3.0., URBAN ver.2.5., SPINVIEW 
ver.1.5. 
 
1. �ást negrafická 
Obsahuje struktury negrafických, tabelárních dat a organizaci vlastního datového modelu. 
Popis datového modelu je proveden na dvou úrovní p�iblížení. Prvním je pohled konceptuální, 
který je všeobecným pohledem na obsah modelu. M�l by sloužit pro jeho p�ehledné zobrazení 
a jednoduché pochopení. Druhý pohled je detailní a slouží již jako výchozí pro implementaci 
struktur do výpo�etní techniky. Tento pohled vzniká detailizací konceptuálního modelu. 
 
2. �ást grafická 
Tato �ást obsahuje systémové tabulky pro implementaci grafických dat o organizaci vlastního 
datového modelu. T�mito systémovými tabulkami jsou tabulka kategorií a tabulka prvk�. Po-
dobn� jako existují entity v negrafické �ásti existují kategorie v �ásti grafické, které se podle 
zp�sobu grafického chování dále d�lí na prvky. Datový model pro grafickou �ást se poté se-
stává ze správného nakonfigurování t�chto tabulek. 
2.1. Datový model negrafické �ásti na konceptuální úrovni 
Tento model zobrazuje strukturu dat na konceptuální úrovni, tj. vyjad�uje model dat v tako-
vém tvaru, aby byl srozumitelný nejen analytik�m, ale i uživatel�m. Sou�ástmi konceptuální-
ho modelu jsou entity a vztahy. Entita je objekt reálného sv�ta, o kterém má smysl uchovávat 
informace. Vztah vyjad�uje reálnou vazbu mezi entitami. Vztah m�že nastat mezi dv�ma enti-
tami, kdy u n�ho bývá ozna�en po�et výskyt� vazebních entit. 
Podle konceptuálních model� lze posléze navrhnout vlastní logický datový model (návrh da-
tabáze). 
2.1.1. Konceptuální datový model ve�ejného osv�tlení 
Popis vztah� mezi entitami: 
V modelu jsou zachyceny vztahy, které jsou dány konstrukcí jednotlivých sv�telných míst. Pro 
zajišt�ní osv�tlení n�jakého prostoru je t�eba umístit konstruk�ní za�ízení, které m�že být r�z-
ného typu. Pro toto za�ízení je t�eba vybudovat základy, na kterých je postaveno. K t�mto zá-
klad�m pak existuje vztah daného za�ízení. Do základ� se zapustí stožár a na n�j se umístí 
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výložník se svítidlem (svítidly), které obsahuje sv�telné zdroje. Takové sv�telné místo je t�eba 
doplnit elektrovýzbrojí, p�ípadn� napojit na rozvad�� a sk�í�. Sv�telným místem m�že být i 
samostatn� umíst�ný výložník nebo p�ev�s, na kterém je svítidlo (�i svítidla) umíst�no. 
Z takto vytvo�ených konstruk�ních za�ízení poté vyplývají vztahy znázorn�né a popsané v 
modelu. 
2.1.2. Datový model na (techno)logické úrovni 
Popis vazeb v logickém datovém modelu: 
Tento datový model obsahuje entity a vazby mezi nimi a lze podle n�ho p�ímo implementovat 
databázi. Entity odpovídající konceptuálnímu modelu jsou zde vyjád�eny pomocí tabulek. 
mimo tyto entity se v logickém datovém modelu nacházejí ješt� tabulky, jež vznikají p�i reali-
zaci modelu. Jedná se p�edevším o �íselníkové tabulky, které bývají nej�ast�ji ozna�eny prefi-
xem C_. Vazby mezi entitami jsou v datových modelech realizovány na úrovni atribut� entit. 
Vazby mezi jednotlivými tabulkami jsou dvojího typu - �íselníkové a ostatní. Vazby do �ísel-
ník� (tab. za�ínající prefixem C_) znamenají, že hodnota v tabulce entity má vytažený textový 
popis do tabulky �íselníkové. Tyto vazby jsou typu 1:N, tzn. že hodnota z �íselníku se m�že v 
tabulce entity vyskytovat opakovan� pro r�zné záznamy. 
 
2.2. Datový model grafické �ásti 
Pro implementaci grafických dat do systému je t�eba naplnit systémové tabulky, podle nichž 
systém p�i�adí ur�itým grafickým prvk�m jejich grafické atributy. T�mito systémovými tabul-
kami jsou tabulka kategorií a tabulka prvk�. Podobn� jako existují entity v negrafické �ásti 
existují kategorie v �ásti grafické, které se podle zp�sobu grafického chová- ní dál d�lí na 
prvky. Datový model pro grafickou �ást pot sestává ze správného nakonfigurování t�chto ta-
bulek. 
2.2.1. Kategorie pasportu VO 
Tabulka kategorií obsahuje seznam všech kategorií v projektu a p�i�azuje �ísl�m kategorií 
slovní názvy. Je referencována z tabulky prvk�. Obsahuje tyto položky: 
mslink - �íslo kategorie (category) 
cname - název kategorie (category name) 
 
Tabulka 1 
Category        Category Name               
301 VO nosné prvky   
302 VO základy   
303 VO optika   
304 VO vedení   
305 VO vedení uložení   
306 VO svítidla   
307 VO spot�ebi�e ost.  
308 VO zap. stanice   
309 VO sv�telný zdroj   
310 VO sv�telné místo   
311 VO ostatní   
 
2.2.2. Prvky pasportu VO 
Tabulka Feature (charakteristik prvk�) obsahuje popis objekt� - prvk�. V této tabulce se ob-
jekt�m p�i�azují všechny grafické atributy (barva, typ �áry, hladina...), tabulky negrafických 
údaj�, vlastnosti objekt� z hlediska chování objekt�, za�azení do kategorie apod.. 
Popis vybraných atribut� prvk� uvedených v následujících tabulkách: 
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fname - název prvku pro komunikaci s uživatelem 
category - �íslo kategorie, do které pat�í daný prvek 
tablename - název databázové tabulky, ve které jsou negrafická data k danému prvku 
ftype - druh objektu z hlediska zacházení 
flevel - fyzická úrove� v DGN. M�la by být jedine�ná v rámci jednoho DGN. 
fcolor - barva objekt� vznikajících v dané vrstv� (krom� zna�ek, které mají typ grafická zna�-
ka 
Položka ftype v tabulce feature charakterizuje prvek z hlediska chování a typu grafické entity, 
kterou je v grafickém systému reprezentován - plocha, linie, zna�ka, text. 
 
Rozvoj digitálního /grafického/ pasportu ve�ejného osv�tlení: 
Po napln�ní všech pot�ebných údaj� do grafického pasportu p�ichází na �adu jeho další rozší-
�ení a zdokonalení. Do pasportu se v sou�asné dob� již p�ipravuje p�ipojování liniových 
schémat ovládání jednotlivých sv�telných míst v závislosti na skute�ném stavu zapojení sou-
stavy ve�ejného osv�tlení. 
Další postupné kroky rozši�ování pasportu ve�ejného osv�tlení jsou p�ipravovány zhruba pod-
le tohoto �len�ní: 
a) technická �ást - zam��ení na liniová schémata ve smyslu stanovení hodnot jišt�ní smyslu 
napájení, schémata jednotlivých napájecích a jistících sk�íní. 
b) ekonomická �ást - zam��ení je na údaje o skute�né �asové cen� souboru ve�ejného osv�tle-
ní, velikosti odpis�, plánování spot�eby el. energie, spot�eby materiál� a práce. Pro tuto �ást 
pasportu jsme provedli jeden z nejd�ležit�jších podklad� - celý soubor VO jsme nechali oce-
nit soudním znalcem, což nám umož�uje zadání skute�né �asové ceny. 
c) dokumenta�ní �ást - je zam��ena na uložení skute�ných dokument� právního charakteru 
(revizní zprávy, p�edávací protokoly, zp�sob nabytí ap.) - tato �ást je již p�ipravena k napln�ní 
a používání. 
d) obrazová (fotografická) �ást - využití hotové �ásti systému - po�ízení vlastních fotografií 
prvk� VO a jejich implantace do programu. Využití není jen pro pot�chu, p�í- nos je nutno 
vid�t v právní �ásti - dokumentování nehod, vandalismu a tím p�ípadné vymáhání náhrady 
škody na VO. 
Poznámka šéfredaktora: 
P�ísp�vek pana Bendy popisuje pasport ve�ejného osv�tlení, který autor používá ke své �in-
nosti. �lánek je napsán velice odborným jazykem, abych se p�iznal, ani m� ne zcela srozumi-
telným. Máte-li zájem o praktické použití tohoto programu, obra�te se s d�v�rou na pana 
Bendu, který Vás seznámí s praktickou aplikací. 
 
 

Placení �lenských p�ísp�vk� na rok 1997 

Jako p�ílohu tohoto �ísla Zpravodaje Vám zasíláme fakturu (pro právnickou osobu) nebo slo-
ženku (pro fyzickou osobu) pro úhradu �lenských p�ísp�vk� na rok 1997. P�ísp�vky �iní pro 
právnickou osobu 1500,- K�, pro fyzickou osobu 150,- K�. Splatnost faktury �i složenky je 
jeden m�síc od vystavení, tj. do poloviny února 1997.  
Upozor�ujeme Vás, že �lenské p�ísp�vky jsou hlavním p�íjmem naší Spole�nosti, ze kterých 
jsou hrazeny náklady na Setkání, na vydávání Zpravodaje ap. V��íme, že tuto skute�nost vez-
mete na v�domí a p�ísp�vky uhradíte všichni a v�as. �len�m, kte�í tyto �lenské p�ísp�vky ne-
uhradí, bude �lenství ve Spole�nosti ukon�eno, nebo� se domníváme, že o naši práci nadále 
nemají zájem. 
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Seznam �len� SRVO 

Jak jsme již p�edeslali ve Zpravodaji �ísle 3/96 uvádíme seznam �len� Spole�nosti pro rozvoj 
ve�ejného osv�tlení, aktuální stav ke konci roku 1996. Zkontrolujte si, prosím, své kontaktní 
adresy, telefonní �ísla, u právnických osob jméno zástupce firmy. P�ípadné zm�ny a dopl�ky 
nahlaste tajemníkovi Ing. Horákovi (adresa v tiráži). 

Právnické osoby: 
 
ARTECHNIC-SCHRÉDER a.s. 
Ing. Ji�í �erný 
1.pluku 12A,  186 00 Praha 8  
tel.: 02/2314794, 2314997 fax: 02/2314794 
BELUX s.r.o. 
Ing. Bernard Hollý 
Ílová 10,  841 07 Bratislava  
tel.: 07/5820151 fax:  
CSAS Inženýring s.r.o. 
Zden�k Topil 
Páte�ní 5,  635 00 Brno  
tel.: 05/46210047 fax: 05/46210047 
DAKOF Elektric s.r.o. 
Antonín Podveský 
696 04 Svatobo�ice-Mist�ín 387  
tel.: 0629/71266 fax: 0629/71266 
DL-SYSTEM s.r.o. 
Ing. Pavel Hran�ík 
nám. Svobody 8,  687 08 Buchlovice  
tel.: 0632/954310-1 fax: 0632/954312 
ELAS - elektro, sv�tlo 
Josef Ho�ák 
Liberecká 1135/70,  405 01 D��ín II  
tel.: 0412/24681, 22475 fax:  
ELECTROSUN - Ji�í Šuk 
Ji�í  Šuk 
Svobody 49,  350 02 Cheb  
tel.: 0166/33589 fax: 0166/33589 
ELEKTRAM - elektrotechnický velkoobchod 
Ing. Miroslav Volf 
Brat�í Štefan� 902,  500 03 Hradec Králové  
tel.: 049/45327 fax: 049/41363 
ELEKTRO - Ing. Klíma 
Ing. Josef Klíma 
Hrotovická 177,  674 01 T�ebí�  
tel.: 0618/6705 fax: 0618/6705 
ELEKTROSLUŽBY-Bílek 
Milan Bílek 
Družstevní 14,  789 85 Mohelnice  
tel.: 0648/51444 fax: 0648/51444 
 

ELEKTROSVIT a.s. 
Ing. František Németh 
Komár�anská 3,  940 37 Nové Zámky  
tel.: 0817/22891-9 fax: 0817/27555 
ELEKTROSVIT SVATOBO �ICE a.s. 
Ing. Jitka Podveská 
696 04 Svatobo�ice - Mist�ín  
tel.: 0629/71221, 71324 fax: 0629/71230 
ELMO 
Václav Škarda 
B�etislavova 99,  344 01 Domažlice  
tel.: 0186/3704, 5542 fax: 0186/3704 
ELMOS Nový Ji�ín s.r.o.                                                
Ing. Jan Heralt 
H�bitovní 22,  741 01 Nový Ji�ín  
tel.: 0656/702022 fax: 0656/702022 
ELOS �eská Lípa SVO 
Otto Žítek 
Rohá�e z Dubé 2900,  470 01 �eská Lípa  
tel.: 0425/23604 fax:  
ELPLAST a.s. 
Ivan Ducho� 
Po�í�í 39,  659 08 Brno  
tel.: 05/43321241/45 fax: 05/43211260 
ELSAZ - Zden�k Halabica 
Zden�k Halabica 
Gen. Hrušky 1210/22, 709 00 Ostrava-Mar. Hory  
tel.: 06994/25110 fax: 069/52810 
ELSTAV 
Vladimír Pavlík 
Provozní ul.,  723 00 Ostrava-Martinov  
tel.: 069/434162 fax: 069/434162 
ELTODO Brno s.r.o. 
Ing. Antonín Havlí�ek 
Biebelova 27,  613 00 Brno  
tel.: 05/521897, 525781 fax: 05/521897 
ELTODO s.r.o. 
Ing. Karel Kraus 
�er�anská 30,  140 00 Praha 4  
tel.: 02/4714521 fax: 02/4721037 
 

 
 
ERMO s.r.o. 
Milan Kasen�ák 
Na St�ezin� 694,  500 03 Hradec Králové  
tel.: 049/45889, 45998 fax: 049/46198 

MP - Servis 
František Kylar 
Na Polá�ku 474,  278 01 Kralupy nad Vltavou III  
tel.: 0205/22053 fax:  
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ETNA s.r.o. 
Ing. Petr Žák 
Újezd 19,  118 00 Praha 1  
tel.: 02/24510693, 94 fax: 02/530589 
GADONE s.r.o. 
Ing. Martin Humpola 
Purky�ova 45,  612 00 Brno  
tel.: 05/41212131 fax: 05/41217638 
GE Lighting Tungsram a.s. 
Ladislav Kro�ek 
Jankovcova 2/1518,  170 88 Praha 7  
tel.: 02/66783790 fax: 02/66783049 
HELIOS Lighting s.r.o. 
Vít Blaha 
Kamenice 3,  625 00 Brno  
tel.: 05/43215294 fax: 05/43216057 
HELLUX Elektra s.r.o. 
Ing. Jan Tauber 
Lannova 16,  370 49 �eské Bud�jovice  
tel.: 038/52222, 7863498 fax: 038/52222, 53119 
JASNO 
Ing. Alena Muchová 
Fri�ova 6,  709 00 Ostrava-Nová Ves  
tel.: 069/6622298, 6625509 fax:  
Ji�í Linka 
Ji�í Linka 
Haškova 314,  251 01 �í�any  
tel.: 0204/3483 fax:  
Kooperativa V.O.D. 
Ing. Zden�k Kunta 
Sázavská 786,  285 04 Uhlí�ské Janovice  
tel.: 0328/2541 fax: 0328/2248 
KTH, v.o.s. 
JUDr. Vladimír Hrdina 
Dvorská 129,  503 11 Hradec Králové  
tel.: 049/38117,38285,31034,35104 fax: 049/35104 
LÍPA s.r.o. 
Pavel Líbal 
Komenského 44/IV,  503 51 Chlumec n.Cidlinou  
tel.: 0448/926737 fax: 0448/926737 
Magistrát m�sta Brna 
Antonín Horá�ek 
Kounicova 67,  601 67 Brno  
tel.: 05/42174513 fax: 05/42174508 
METASPORT a.s. 
Ing. Ivan Chalupa 
Lešetínská 47,  719 00 Ostrava - Kun�ice  
tel.: 069/351321 fax:  
 

Obchodní firma Mucha 
Vladimír Mucha 
Brn�nská 7,  695 01 Hodonín  
tel.: 0628/21959 fax: 0628/321223 
OREM 
Zden�k Keller 
Erbenova 83,  703 00 Ostrava-Vítkovice  
tel.: 069/357114 fax: 069/357114 
OSRAM s.r.o. 
Ing. Martin Voz�ák 
Rumunská 15,  120 00 Praha 2  
tel.: 02/294791, 24912475 fax: 02/291535 
OSV�TLENÍ s.r.o. 
Miroslav Tichý 
Boettingerova 2,  320 15 Plze�  
tel.: 019/275984, 274207 fax: 019/275984 
OSVETLENIE s.r.o. 
 
Mlynské Nivy 37,  821 09 Bratislava  
tel.: 07/5266754 fax: 07/5266219 
OSVIT-Servis, Ing. B. Ottomanský 
Ing. Bohuslav Ottomanský 
Štúrova 569,  293 01 Mladá Boleslav  
tel.: 0326/24876 fax: 0326/28962 
Philips �R s.r.o., AEG Lichttechnik 
Tomáš Krat�na 
Nad Kazankou 172/57,  171 00 Praha 7 - Troja  
tel.: 02/8544493 fax: 02/8544495 
PROMOR E.Kajfosz 
Edward Kajfosz 
Na horkách,  737 01 �eský T�šín  
tel.: 0659/6371634, 55772 fax: 0659/6371634 
PROTO s.r.o. 
Ing. Petr Chrobo�ek 
Kalvodova 2,  709 00 Ostrava 9  
tel.: 069/6626298, 52954 fax: 069/52954 
S PoweR product s.r.o. 
Ing. František Zúbek 
Odborárska 52,  830 03 Bratislava  
tel.: 07/5258319 fax: 07/5257882 
SELIO s.r.o. 
Ing. Jan �eh��ek 
Pražská 4,  678 01 Blansko  
tel.: 0506/3414, 5778 fax: 0506/5778 
Schäfer a Sýkora 
Ing. Karel Fiala 
t�. 9. kv�tna 393,  408 01 Rumburk  
tel.: 0413/5181, 5182, 5290 fax: 0413/5690 
 

 
SIKU s.r.o. 
Ing. Libor Polanský 
Jilemnického 2,  695 03 Hodonín  
tel.: 0628/25511, 26626 fax: 0628/25511 
Služby m�sta 
Ji�í Dostál 
Smetanova 761,  517 21 Týništ� nad Orlicí  
tel.: 0444/7514 fax:  
SPIN s.r.o. 

Služby m�sta s.r.o. 
Josef Veselý 
Domoradice 1,  381 01 �eský Krumlov  
tel.: 0337/711285, 711281 fax:  
Technické služby m. Kolína 
Petr Fomín 
Kmochova 2,  280 01 Kolín III  
tel.: 0321/24011 fax: 0321/25397 
Technické služby m�sta 
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Mgr.Miloslav Kvapil 
t�. Generála Píky 3,  601 97 Brno  
tel.: 05/527181 fax: 05/523856 
Správa ve�ejného osv�tlení 
Ing. Jaroslav Burda 
Novodvorská 14,  142 00 Praha 4  
tel.: 02/61344201 fax: 02/61344205 
Správa ve�ejného statku Plze� 
Josef Hromádko 
Škroupova 5,  301 36 Plze�  
tel.: 019/2163-519 fax:  
Štefl a spol. 
Ing. Ji�í Štefl 
Vide�ská 436,  756 61 Rožnov pod Radhošt�m  
tel.: 0651/55489 fax: 0651/55489 
Technická služba m�sta 
Zden�k Joza 
Plze�ská 333,  364 01 Toužim  
tel.: 0169/2080 fax:  
Technické sít� Brno, st�. 04 VO 
Antonín Koblížek 
Barví�ská 5,  602 00 Brno  
tel.: 05/45321298 fax: 05/45211052 
Technické služby 
V. Eisnerová 
Nejtkova 1709,  274 01 Slaný  
tel.: 0314/2345, 2420 fax:  
Technické služby Frýdek-Místek 
Vladimír Závada 
t�. 17. listopadu 910,  738 02 Frýdek-Místek  
tel.: 0658/34384 fax: 0658/31195 
Technické služby Jeseník 
Pavel Bašo 
O.B�eziny 168,  790 01 Jeseník  
tel.: 0645/3741-3 fax: 0645/3741 
Technické služby Karviná 
Václav Waidlich 
Bohumínská 1878,  735 06 Karviná - Nové M�sto  
tel.: 06993/6312259-62 fax: 06993/6312059 
Technické služby Liberec 
Milan Benda 
Erbenova 376,  460 08 Liberec  
tel.: 048/485808 fax:  
 

Ludvík Morkes 
Královéhradecká 687,  562 01 Ústí nad Orlicí  
tel.: 0465/2579 fax:  
Technické služby m�sta Bíliny 
Pavel Lupták 
Zámecká 32/2,  418 28 Bílina  
tel.: 0417/925429 fax:  
Technické služby m�sta Domažlice 
Old�ich Kade�ka 
Zahradní 513,  344 20 Domažlice  
tel.: 0189/2394 fax: 0189/2394 
Technické služby m�sta Hradce Králové 
František Klicpera 
Na Brn� 362,  500 08 Hradec Králové  
tel.: 049/618595 fax: 049/5210072 
Technické služby m�sta Jablonce 
Antonín Wiener 
Smetanova 89,  466 87 Jablonec nad Nisou  
tel.: 0428/27531 fax: 0428/21752 
Technické služby m�sta Klatov 
Jan Lidmila 
Sadová 362,  339 11 Klatovy  
tel.: 0186/22021, 20377 fax: 0186/22071 
Technické služby m�sta Krnova 
Ing.  Ledvo� 
Stará 11,  794 01 Krnov  
tel.: 0652/2010 fax:  
Technické služby m�sta Litvínova 
Libor Remuta 
Žižkova 658,  436 23 Litvínov  
tel.: 0394/52745/24 fax:  
Technické služby m�sta Mostu 
Jaroslav Piska� 
D�lnická 164,  434 62 Most-Velebudice  
tel.: 035/363254 fax: 035/363223 
Technické služby m�sta Písku 
Ing. Karel Malí�ský 
Pražská 372,  397 11 Písek  
tel.: 0362/4831 fax: 0362/2848 
Technické služby Olomouc 
Josef Nikl 
U botanické zahrady 6,  777 00 Olomouc  
tel.: 068/412548, 412322 fax: 068/412424 
 

 
Technické služby Opava s.r.o. 
Pavel Stuchlík 
T�šínská 71,  746 21 Opava  
tel.: 0653/213420 fax: 0653/214429 
Technické služby Trutnov 
Jaromír T�ma 
Polská 92,  541 50 Trutnov  
tel.: 0439/830085 fax:  
Technické služby T�ebo� 
Václav Suchý 
Novohradská 225,  379 01 T�ebo�  
tel.: 0333/2322 fax: 0333/3093 
Technické služby Zlín 
Ing. Josef Kochá� 

TL-System s.r.o. 
Karel Müller 
Grohova 26,  602 00 Brno  
tel.: 05/41215208 fax: 05/41215208 
Údržba komunikací a VO 
Josef Veselka 
Horní �eská 28,  669 02 Znojmo  
tel.: 0624/33061 fax: 0624/33061 
Ú�ad m�stského obvodu Ostrava-jih 
Zden�k Domes 
Horní 3,  700 45 Ostrava - Hrab�vka  
tel.: 069/3643342 fax: 069/3643340 
Útvar hl. architekta ÚM Hradec Králové 
dpt. Jaroslav Kott 
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Louky 321,  760 31 Zlín  
tel.: 067/63576 fax: 067/63576 
TESLA ECIMEX a.s. 
Miroslav Poul 
Pod plynojemem 17,  180 77 Praha 8  
tel.: 02/66311519 fax: 02/66311546 
TESLA HOLEŠOVICE a.s., Praha 
Ing. Ivan Korda� 
Jankovcova 15,  170 04 Praha 7  
tel.: 02/809312, 8731 fax: 02/66710062 
THORN Lighting CS s.r.o. 
Ing. Jaroslav Kotek 
Lužná 591,  160 00 Praha 6  
tel.: 02/20121205 fax: 02/20121210 
TIMA s.r.o. 
Ing. Jan Diviš 
Krušnohorská 792,  363 01 Ostrov  
tel.: 0164/2451, 3005 fax: 0164/2980 
 

Urlichovo nám. 810,  502 10 Hradec Králové  
tel.: 049/5751/111 fax:  
Ve�ejné osv�tlení - J.Pochman 
Jaroslav Pochman 
Husova 2646,  438 01 Žatec  
tel.: 0397/2668 fax: 0397/3154 
VOS Rostislav Horský 
Rostislav Horský 
Cyrila a Metod�je 870,  441 01 Podbo�any  
tel.: 0399/6246 fax:  
ZPA CZ s.r.o. Trutnov 
Josef Pauzar 
Komenského 821,  541 35 Trutnov  
tel.: 0436/807111, 807367 fax: 0439/811386 
 
 

 

Fyzické osoby: 

 
Josef Brýdl 
privat: Šluknovská 321, 190 00 Praha 9 
 tel.: 02/880127 
zam�st.: Eltodo a.s. 
 Novodvorská 14, 142 00 Praha 4 
 tel.: 02/61343710 
Ing. V�ra Bursíková 
privat: Borošova 631, 149 00 Praha 4-Háje 
 tel.: 02/7919059 
zam�st.: IPB 
 tel.: 02/21671124 
 

Antonín Florián  
privat: t�. �SA 2488, 390 03 Tábor 
 tel.: 0361/33929 
zam�st.:  
 Herlošova 1626, 390 01 Tábor 
 tel.: 0361/254223 
Ing. Ji�í Horák 
privat: U spojky 331, 154 00 Praha - Slivenec 
 tel.: 02/528543 
zam�st.: Tesla Holešovice a.s. 
 Jankovcova 15, 170 04 Praha 7 
 tel.: 02/8731, linka 297 
 

 
Karel Kalandra  
privat: Habr�vka 47, 679 05 K�tiny 
 tel.: 
zam�st.: Adast Adamov 
 tel.: 0506/9531/2490 
Erno Koš	ál 
privat: Baarova 1374, 500 02 Hradec Králové 
 tel.:049/30619 
zam�st.:  
 tel.:  
Ing. Gerard Krupa  
privat: Zahradnická 2281, 734 01 Karviná - Mizerov 
 tel.: 
zam�st.: MÚ �eský T�šín 
 tel.: 6371507 
Ing. Stanislav K�ivý 
privat: Tet�ická 616, 665 01 Rosice u Brna 
 tel.: 0502/2363 
zam�st.: Siemens s.r.o. - I-Center 

dpt. Robert Modlinger 
privat: V h�rkách 2140, 158 00 Praha 5 
 tel.: 
 
Ing.arch. Ladislav Monzer, CSc. 
privat: Mezivrší 1507, 147 00 Praha 4 
 tel.:02/464615 
zam�st.: Atelier AST 
 tel.: 02/464486 
JUDr. Marie Muchová  
privat: Brn�nská 7, 695 01 Hodonín 
 tel.: 0628/21959 
zam�st.: Obchodní firma Mucha 
 tel.:  
Milan Navrátil  
privat: 751 15 �echy 104 
 tel.: 0641/91539 
zam�st.: Navrátil - elektro 
 tel.:  
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 627 00 Brno 
 tel.: 05/45218244 
Ing. Koloman Lagin 
privat: Anglické náb�. 11, 301 50 Plze� 
 tel.: 019/36113 
zam�st.: Atelier A 
 Brojova 16, 307 04 Plze� 
 tel.: 019/42337 
Miloslav Lang 
privat: V�ídelní 57, 360 01 Karlovy Vary 
 tel.: 17/27784 
zam�st.: SVO 
 Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 
 tel.: 017/3118234, 3221454 
Zden�k Ln �ni�ka 
privat: Bellušova 1865, 150 00 Praha 5 
 tel.: 02/6513063 
zam�st.: Eltodo a.s. 
 Novodvorská 14, 142 00 Praha 4 
 tel.: 02/61343711 
Ing. František Luxa 
privat: Kou�imská 22, 130 00 Praha 3 
 tel.: 02/737234 
zam�st.: Tesla Holešovice a.s. 
 Jankovcova 15, 170 04 Praha 7 
 tel.: 02/8731, linka 410 
Josef Madenský 
privat: M. Majerové 1700, 708 00 Ostrava - Poruba 
 tel.: 069/440423 
zam�st.: Magistrát m�sta Ostravy 
 Prokešovo nám. 8, 701 00 Ostrava 
 tel.: 069/628/3374 
  
 

Ing. Tomáš Nosek 
privat: Arbesovo nám. 8, 150 00 Praha 5 
 tel.: 02/530231 
zam�st.: Eltodo a.s. 
 Novodvorská 14, 142 00 Praha 4 
 tel.: 02/61341138 
Tomáš Pitrocha 
privat: 664 83 Domašov 100 
 tel.: 0502/941234 
zam�st.: �D lokomotivní depo 
 Kulkova 1,  Brno 
 tel.: 05/41173213 
Josef Plíhal 
privat: Lu�ní 433, 582 36 Ždírec nad Doubravkou 
 tel.: 
zam�st.: Obecní ú�ad 
 582 36 Ždírec nad Doubravkou 
 tel.: 5233 
Ing. Josef Polan 
privat: Chrudimská 6, 130 00 Praha 3 
 tel.: 02/738527 
Rostislav Prax 
privat: Št�pnická 1065, 686 01 Uherské Hradišt� 
 tel.: 0632/62322 
zam�st.: Technické služby 
 Pr�myslová 1153, 686 01 Uherské Hradišt� 
 tel.: 0632/3422 
Alois Rosecký 
privat: 594 45 Ostrov nad Oslavou 217 
 tel.: 
zam�st.:  
 tel.: 0616/426480 
 

 
 
Doc. Ing. Karel Sokanský, CSc. 
privat: Sokolská 34, 701 00 Ostrava 1 
 tel.: 069/226868 
zam�st.: VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky 
 t�. 17. listopadu, 708 33 Ostrava - Poruba 
 tel.: 069/6995181, 6994109 
Martin Stehlík  
privat: Litvínovská 520, 190 00 Praha 9 
 tel.: 02/883955 
zam�st.:  
 tel.:  
Ing. Blanka Straková 
privat: Emilie Hyblerové 528, 149 00 Praha 4 
 tel.: 
zam�st.: TMVss s.r.o. 
 Nedv�zská 23, 100 00 Praha 10 
 tel.: 02/7819066, 7810049 
 

Ji�í Vorá�ek 
privat: 17. listopadu 642, 708 00 Ostrava - Poruba 
 tel.: 069/473005 
zam�st.: Jasno 
 Fri�ova 6, 709 00 Ostrava-Nová Ves 
 tel.: 069/6625509 
Petra Zatloukalová 
privat: Generála Piky 21, 702 00 Ostrava 1 
 tel.: 069/262431 
zam�st.: ÚM Ostrava - Poruba 
 Klimkovická 55, 708 56 Ostrava - Poruba 
 tel.: 069/6915434 
 
 

 
 
 


