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Podzimní setkání a Valná hromada Spole nosti pro rozvoj ve#ejného
osv%tlení v Žatci
Na Podzimním setkání Spole nosti
pro rozvoj ve%ejného osv#tlení jsme se sešli
tém#% po ro ní p%estávce 12.a 13. %íjna 2000.
Tentokrát ve m#st# Žatci. Žatec nás p%ivítal
velice pohostinn#. Bylo to hlavn# zásluhou
pana Pochmana, který setkání velice dob%e
p%ipravil se svoji firmou Ve%ejné osv#tlení
Jaroslav Pochman a pan Pochman byl
odborným garantem a hostitelem celé akce.
P%ipravil i odbornou ást programu. Ke
zdárnému pr'b#hu p%isp#li sponzo%i setkání:
M#stský ú%ad Žatec, a dále firmy Technické
služby Žatec, Ve%ejné sv#tlení Pochman, MK
Mont Kalina, Janoušek Elektro, Herkul.
Toto Setkání bylo svoláno sou asn# jako Valná hromada SRVO, vrcholný orgán Spole nosti. Na valné
hromad# prob#hly volby nového p%edsednictva a revizní komise.
Vlastní jednání, doprovodná výstava i ve erní raut probíhaly v prostorách restaurace Moskva. Setkání
se zú astnilo 77 osob.
S pot#šením jsme mezi sebou p%ivítali pana starostu m#sta Žatce Ing,Ji%ího Farkotu, který naše setkání
pozdravil v úvodním projevu, dále vedoucího odboru rozvoje m#sta pana Miroslava Vrábíka a %editele TS Žatec
pana Ond%eje Grežu.
V odborném bloku p%ísp#vk' jsme m#li možnost se seznámit se situací ve ve%ejném osv#tlení v regionu.
Své poznatky nám p%edali pánové: Pochman ze Žatce, Brusch z Mostu, Kocek z Klášterce a Hanus z Loun.
P%ipraveny byly dále p%ísp#vky pana Civi e z Kadan# a Dvo%áka z Chomutova, oba se z vážných d'vod'
omluvili.
Na doprovodné výstavce své výrobky prezentovaly firmy Dakof- sotriment zapalova ' a zkouše ek, TsB
Brno - inteligentní rozvad# VO, Akté – regulátory VO firmy Intelux, Mucha - parkové svítidlo s kruhovou
zá%ivkou, Eltodo Power - prospekty sortimentu vyráb#ných svítidel, EN Centrum - diagnostické p%ístroje pro
kabelové poruchy, Artechnik Schréder - sortiment dodávaných svítidel, MK Mont- váno ní osv#tlení a
Rothlehner – teleskopické a kloubové plošiny.
Je pot#šením konstatovat, že lenská základna p%ežila i rozvod *eskoslovenské republiky. I dnes se
ú astní lenové ze SR..
Z pr'b#hu jednání valné hromady bylo možno vysledovat snahu n#kterých len' o nalezení nové,
efektivn#jší nápln# innosti Spole nosti. O toto usiluje p%edsednictvo již delší dobu a je vítané, že nalezlo
podporu v lenské základn#. Mohlo by tomu napomoci i personální obm#n#ní p%edsednictva. Je proto
s podivem, že lenové spole nosti nevyužili možnosti navržení nových kandidát' z plena, kte%í by tak m#li
možnost získat hlasy a být zvoleni do výkonného orgánu p%edsednictva. P%i sestavování kandidátky byli osloveni
n#kte%í lenové, kte%í volají po zefektivn#ní innosti, ale ti kandidaturu odmítli. Kritika innosti a hledání nové
cesty je dobrý sm#r. Ale cožpak lze jen kritizovat? Není to snad obava p%ed zodpov#dností za práci pro tuto
Spole nost?
V diskusi padly i kritické názory na sou asnou formu innost Spole nosti. Ale i tyto názory sv#d í o tom,
že lenové mají zájem na plnohodnotné existenci Spole nosti, která by m#la svým len' p%inášet možnost vým#ny
názor' poznatk' a zkušeností z práce v oboru a je snaha nalézt ješt# n#co navíc, co by dodalo innosti, jak bylo
v diskusi nazváno, š,ávu. I v tom lze vid#t d'kaz životaschopnosti SRVO.
K budoucím jednáním Valných hromad padl zajímavý nám#t: odd#lit tato jednání od odborných
Setkání. Zlepší se tím p%ehled v hlasování, jednání se více bude moci soust%edit na organiza ní záležitosti
spole nosti.
Po uko ení jednání ve velkém sále restaurace Moskva p%ipravil pan Pochman prohlídku ve erního
osv#tlení m#sta Žatce. Ú astníci byli autobusem provezeni po historické ásti m#sta, kde se ve ve%ejném a hlavn#
slavnostním osv#tlení mnohé již poda%ilo. Za povšimnutí stály jist# i isté historizující lampy HL 052 a velice
p'sobivé osv#tlení památek.
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Poté byli ú astníci Setkání pozváni na ve erní raut, neformální posezení p%i kterém se však p%evážn#
%ešily problémy – jak jinak – ve%ejného osv#tlení. Ti, kte%í toužili se p%itom mírn# pohybovat, m#li k dispozici
bowlingové dráhy, což bylo velice p%íjemné zpest%ení.
Na druhý den byla pro zájemce p%ipravena prohlídka vodní elektrárny na Nechranické p%ehrad#.
Zajímavá stavba, umíst#ná v jezeru Nechranické p%ehrady na %ece Oh%i, p%ehrady s jednou s nejdelších
sypaných hrází. Prohlídka byla doprovázena velmi zasv#ceným odborným výkladem a na rekonstruované turbin#
jsme si mohli ud#lat dokonalou p%edstavu o funkci vodní turbiny. Už samotný p%íchod k budov# elektrárny pod
hladinou p%ehradní nádrže je pro laika p'sobivým zážitkem.
Podzimní setkání v Žatci skon ilo. Co dodat. Díky skv#lému týmu organizátor' - pana Jaroslava
Pochmana a všem, kte%í se na p%íprav# a pr'b#hu podíleli - se toto setkání vyda%ilo. A jist# p%ineslo mnoho
podn#t' k další innosti Spole nosti. Ješt# jednou dík všem, kte%í se o pr'b#h Setkání zasloužili.
A nyní záznam vlastního pr'b#hu jednání. Záznam ze Setkání a Valné hromady byl po%ízem dílem
z p%episu ze zvukového záznamu, dílem z tišt#ných materiál' autor'. Programem setkání provázel tajemník
Spole nosti Ing. František Luxa. V úvodu p%ivítal p%ítomné, vyjád%il pod#kování organizátor'm a sponzor'm a
p%edal slovo starostovi m#sta Žatce, který naše jednání pozdravil v úvodním slovu.

Úvodní slovo starosty m%sta Žatce Ing. Ji#ího Farkoty
Srde n# vás všechny vítám v královském m#st# Žatci na b%ehu %eky Oh%e.
N#co z historie m#sta Žatce: první zmínky jsou z roku 1004, kdy vzniklo první
hradišt#, v roce 2004 bude tedy m#sto slavit millenium.
O m#stu Žatci hovo%í kroniky od roku 1260, kdy získalo statut královského
m#sta. V minulosti byl Žatec významným krajským st%ediskem, v sou asné dob# je
se svými 20,5 tis. obyvateli nejv#tší m#sto okresu Louny. V#%íme, že nový význam
dostane po novém uspo%ádání samosprávy. Žatec je dnes nejvýznamn#jším
producentem chmele v Evrop#. V budoucnu chceme ze Žatce vybudovat turisticko
hospodá%ské centrum, pracujeme na obnov# památek a naším p%áním je, aby se
obnova památek pohnula rychleji kup%edu.
Co se tý e oblasti osv#tlení jsem úplný laik. Ale p%esto si dovoluji tvrdit: když jdu ve er m#stem jsem
pot#šen, když vidím místa, která jsou krásn# osv#tlena a podtrhují krásu našeho m#sta .
P%eji hodn# zdaru vašemu jednání a v#%ím že se vám v Žatci bude líbit.

Odborná ást Setkání
Údržba ve#ejného osv%tlení v Žatci
Jaroslav Pochman, Firma Ve%ejné osv#tlení, Jaroslav Pochman, Žatec
Firma Ve%ejné osv#tlení, Jaroslav Pochman je firmou, která provádí zhotovení elektroinstalací a údržbu
tohoto za%ízení. Její hlavní náplní je správa, údržba a provoz ve%ejného osv#tlení pro m#sto Žatec a integrované
obce. Firma vznikla v roce 1991 po transformaci Technických služeb Žatec, kde byla do té doby zam#stnána
v#tšina pracovník' firmy.
Dnes je mezi touto firmou a M#stským ú%adem Žatec sepsána mandátní smlouva o správ#, provozu a
opravách ve%ejného osv#tlení. Dekádn# vykazujeme provedené práce na údržb# a fakturujeme M#stskému ú%adu
dle sazebníku firmy. Ohledn# investic na ve%ejné osv#tlení jsou nejd%íve zpracovány požadavky vycházející od
ob an', z revizních správ a generelu. Tyto požadavky jsou zahrnuty do plánu rozpo tu m#sta. Po schválení
nových akcí jako správci VO zajiš*ujeme projektovou dokumentaci a další jednání prakticky až po výchozí
revizní správy, p%edávací protokoly a p%ipojení na sí* S+E.
Dále bych vás cht#l seznámit s ve%ejným osv#tlením v Žatci. Firma má 5 stálých pracovník' a 3
zam#stnance na dobu ur itou z Ú%adu práce. Tito pracovníci s mechaniza ními prost%edky se starají o provoz VO
v našem m#st#. V sou asné dob# jsou v Žatci pouze sodíkové vysokotlaké zdroje. Vým#na svítidel byla
dokon ena v roce 1989. +ást vým#ny byla provedena novými svítidly a u provozuschopných svítidel byly
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vym#n#ny p%ed%adníky. Poda%ilo se snížit p%íkon z 505 kW na 220 kW. V sou asné dob# dalších úspor
dosahujeme pomocí regulátor' a stabilizátor'. Máme instalovány 4 regulátory firmy Orem Ostrava a jsou to
typy RSVO 1 a 2, prvá instalace mimo Ostravu. Tyto rozvad# e, zabudované v roce 1994 a 1996 jsou již
úsporami el. energie zaplacené. V minulém roce jsme zabudovali nový regulátor Regos v etn# rozvad# e RVO.
Návratnost této investice je p%edpokládána 7 let. Zásadn# používáme regulátory eské výroby.
Po delší p%estávce byly letos op#t zapo aty nát#ry sloup' na barvy dohodnuté s architektem m#sta.
Barvy byly rozd#leny na 3 okruhy a to historická ást, pr'jezdní komunikace a ostatní. Sou asn# jsou sloupy
íslovány.
Dále jen ve zkratce o dalších v#tších úkolech, které jsme na VO v Žatci provedli:
-

montáž nových svítidel MC (Schréder) a Lunoide na sloupy J8 a J10
osv#tlení m#stských park' (hrazené z fondu prevence kriminality)
montáž historizujících svítidel (repliky plynových lamp) ve st%edu m#sta na nové fasády. V budoucnu se
podle názoru architekt' bude osv#tlovat každé nám#stí jinými svítidly
zhotovení nového osv#tlení p%i investi ních výstavbách a demontáži vrchního vedení S+E
zhotovení nového osv#tlení Kruhového nám#stí
váno ní výzdoba

Ješt# bych se cht#l zvláš* zmínit o osv#tlení historické ásti m#sta. Toto osv#tlení máme rozd#leno na
osv#tlení podloubí, m#stských hradeb a slavnostní osv#tlení. Zatím se nám nepoda%ilo dokon it nové osv#tlení
Hlavního nám#stí, kde je již vypracován návrh a akce je za%azena do investic 2001.
Pro osv#tlení podloubí je použita nep%ímá osv#tlovací soustava, kterou tvo%í svítidla Fluospot 4 x 9W pro
kompaktní zá%ivky, celkem 65 ks o p%íkonu 2,7 kW. Svítidla jsou umíst#na na pilí%e mezi oblouky. Výška je
nepravidelná vzhledem k uspo%ádání podloubí. P%ed radnicí jsou použity zá%ivky s chladn#jším barevným
podáním, vzhledem k barv# fasády.
Osv#tlení hradeb – zde jsou použity reflektory Comet s halogenidovými výbojkami 70 a 150W ve výšce 5
m, celkem 28 svítidel o celkovém p%íkonu 2,8 kW. Na stožárech jsou sou asn# umíst#na svítidla pro osv#tlení
p#ší komunikace. Délka osv#tlených hradeb je 580 m.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pro osv#tlení je použito 9 sv#tlomet' Lingotto osazených sodíkovou
vysokotlakou výbojkou 400 a 250 W pro osv#tlení budovy, st%echy a v#ží.
Žatecká radnice se nachází v pr' elí nám#stí a tvo%í jeho dominantu. Na osv#tlení šedobílé fasády jsou
požity halogenidová výbojky 400 a 250 W, barva teple bílá v 6 sv#tlometech Lingotto
Morový sloup, který je vzty en v jižní polovin# nám#stí, je osv#tlen ze t%ech sm#r' zapušt#nými zemními
reflektory se sodíkovou vysokotlakou výbojkou 70 W.
Ješt# bych se cht#l zmínit o zp'sobu získávání finan ních prost%edk' na slavnostní osv#tlení. V roce 1993
propukla v Žatci mánie stavby benzinových pump. Jako správci sít# jsme jim dali takové podmínky, že nám
vytvo%ili hodnotu díla za 450 – 500 000 K . Vybudovali osv#tlení na svoje náklady a z takto ušet%ených pen#z
z pokladny m#sta mohlo být vybudováno historické osv#tlení.
Budete-li mít zájem, rád se s vámi pod#lím o své zkušenosti.

Ve#ejné osv%tlení v Most%
Jaroslav Brush, Technické služby , a.s. Most
Ve svém p%ísp#vku si vás dovolím seznámit s provozem ve%ejného osv#tlení m#sta Mostu. V prvé ásti
s technickými údaji, systémem správy a údržby VO, ve druhé ásti se zajímavými nabídkami firem na správu a
údržbu v Most#.
Technické služby a.s. provád#jí na základ# mandátní smlouvy uzav%ené s M#stem Most již dlouhá léta
správu a údržbu VO a SSZ. P%ed dv#ma lety bylo vedením TSM Mostu rozhodnuto, že bude vyhlášeno výb#rové
%ízení na provád#ní údržby soukromou firmou. Osloveno bylo n#kolik místních soukromých firem. Vít#zem
výb#rového %ízení se stala firma MOLUX s.r.o. Tato firma si p%evedla všechny zam#stnance ze st%ediska VO do
pracovního pom#ru a za ala provád#t na základ# smlouvy údržbu VO a SSZ. TS Most pronajaly firm# Molux t%i
montážní plošiny a firma si odkoupila od TSM ostatní za%ízení pot%ebná k zajišt#ní prací. Na základ# smlouvy
provádí Molux pro TSM Most údržbu VO, zajiš*uje pohotovost a udržuje SSZ. M#sto je i nadále vlastníkem
VO, provozovatelem TS Most a zhotovitelem prací pak firma Molux. Financování za provád#nou pravidelnou
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údržbu je ohodnoceno paušální ástkou za jeden sv#telný bod. Opravy na napájecích rozvodech VO, montáž
nového VO, pohotovostní služba a zajišt#ní SSZ je hrazeno samostatn#. Rozsah provád#ných prací je
každodenn# ráno nahlášen a konzultován s provozovatelem VO. V odpoledních hodinách je vyhodnocení a
zadány práce na druhý den. Ve ve erních hodinách je provád#na kontrola.
Na údržb# a opravách se podílí 8 pracovník' z toho 2 THP. Ke své innosti využívá firma Molux t%i MP
a jeden technologický v'z, který je vybaven m#%ící soupravou na vyhledávání kabelových poruch. Pasportizace a
tech. dokumentace je vedena v digitální podob#. M#sto si nechalo leteckým snímkováním ur it polohu stožár',
které byly p%evedeny do programu GIS. Dodate n# byly ke každému stožáru p%i%azeny technické údaje.
V sou asné dob# zadáváme do mapy propojení napájecími kabely z podkladové dokumentace.
Ve%ejné osv#tlení v Most# ítá 6760 stožár', 7411 svítidel, 279 km napájecích kabel', 106 rozvad# '
VO a 3 sv#telné k%ižovatky osazené %adi i MR.
Dále bych vás cht#l seznámit s n#kolika zajímavými nabídkami soukromých firem, které m#stu u inily
vst%ícné návrhy na provedení rekonstrukce a celkové údržby.
M#sto Most, stejn# jako v#tšina m#st, nedisponuje dostatkem finan ních prost%edk' na provedení
rekonstrukce a obm#ny VO s výrazn# prošlou dobou životnosti. Jedna zahrani ní firma u inila m#stu nabídku, že
v hodnot# cca 200 mil K provede v pr'b#hu dvou let vým#nu 80% stožár', svítidel, kabel', rozvad# ' a
zhodnotí tak majetek m#sta. Úv#r byl již p%edem vy%ízen u fina ního ústavu s dobou splatnosti 15 let.
Ušet%enými pen#zi za elektrickou energii a minimalizací náklad' na údržbu by se splácel úv#r.
Další tuzemská firma p%išla s klasickou nabídkou našemu m#stu, že bude provád#t komplexní údržbu
VO a každým rokem bude snižovat spot%ebu el. energie postupnou modernizací.
Vedení m#sta po velmi d'kladném a dlouhém rozhodování neakceptovalo žádnou z nabídek. Nicmén#
v poslední dob#, z%ejm# na základ# t#chto nabídek, se za alo vedení m#sta zajímat, jak zlepšit stav VO. Zajímalo
se, jak efektivn# je provád#na správa a údržba VO v ostatních m#stech. Na základ# zjišt#ných poznatk' za ali
p%edstavitelé m#sta uvažovat o dvou variantách zp'sobu údržby a správy VO. První varianta uvažuje, že si m#sto
ponechá VO ve svém vlastnictví, ale správu pro n#ho bude vykonávat jiný subjekt. Druhá varianta uvažuje
s vložením VO do majetku Technických služeb m#sta Mostu.

VO Klášterec n.O.
p.Kocek , vedoucí údržby, Bytový podnik Klášterec nad Oh%í
V roce 1995 dostal Bytový podnik od tehdejších Ve%ejných služeb do správy VO. Celou údržbu VO
zajiš*ují 2 zam#stnanci s 1 plošinou. Je zde asi 1530 sv#telných míst v Klášterci i v n#kolika okolních obcích.
V roce 1996 elektrárna p%islíbila p%isp#t na modernizaci VO z titulu úspory elektrické energie. V té dob# se
naskytla nabídka nízkotlakých sodíkových výbojek a elektronických p%ed%adník' z Proluxu Zlín. Zakoupili jsme
asi 160 komplet', kterými jsme rekonstruovali p'vodní svítidla – „berušky“ a sadovky. Úprava spo ívala ve
vým#n# p%ed%adník' pro dosud používané vysokotlaké sodíkové výbojky za p%ed%adníky pro nízkotlaké
sodíkové výbojky, pochopiteln# v etn# zdroj'. Tuto rekonstrukci jsme d#lali postupn# po 10 – 15 svítidlech,
demontované jsme op#t rekonstruovali a zam#-ovali za p'vodní. V první etap# jsme vym#nili 130 svítidel na
jednom odb#rném míst# na sídlišti, kam jsme asto jezdili opravovat poruchy. Dnes jezdíme na kontrolu 1x za
m#síc, odpadly starosti s velkými opravami a hlavn# se snížila spot%eba el.energie o 50 – 60%, kontrolujeme
ode ty každý m#síc. Díky elektronickým p%ed%adník'm jsou výbojky napájené stabilním nap#tím v rozsahu
napájecího nap#tí 170 – 260 V, takže je zajišt#n stabilní sv#telný tok výbojek a není ohrožen jejich život
p%ep#tím, jako u klasického p%ed%adníku. Výbojky mají nasvíceno za 4 roky provozu asi 17000 hodin a výbojky
až na výjimky jsou v po%ádku. Výbojky díky elektronickému p%ed%adníku pracují na vyšším kmito tu, takže
nedochází ke stroboskopickému jevu a r'znému kolísání sv#tla. Nevýhodou nízkotlakých sodíkových výbojek je
však zkreslení barev osv#tlovaných prostor' vzhledem k charakteru vyza%ovaného monochromatického
sv#telného spektra. Osv#tlované p%edm#ty však mají ost%ejší obrysy a sv#tlo lépe prostupuje mlhou.
Kdo by m#l zájem se na osv#tlení podívat, je vždy vítán. Cht#l bych všechny pozvat na 2. prosince, kdy
bude slavnostní rozsv#cení m#sta, bude zde poprvé použito váno ní osv#tlení z MK Montu a bude to spojeno
s trhy.
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Ve#ejné osv%tlení v Lounech
František Hanus, Eltodo Louny s.r.o.
Dovolte, abych p%edstavil spole nost ELTODO Louny s.r.o., která je dce%inou spole ností spole nosti
ELTODO a.s. Do Loun vstoupila spole nost Eltodo a.s. ú astí ve výb#rovém %ízení na privatizaci ásti
Technických služeb, ást VO. Výb#rové %ízení bylo úsp#šné a v r. 1997, v %íjnu, p%evzala správu VO v Lounech
na 1 ro ní zkušební dobu. Za átky nebyly nikterak jednoduché. Vznikaly problémy nap%. p%i inventarizaci VO,
p%i odstra-ování závad a zejména p%i jejich nahlašování . P%es prvotní bolesti a p%i dobré spolupráci s M#stským
ú%adem v Lounech se b#hem p'l roku poda%il po et svítících zdroj' v Lounech zvýšit na 98%.
Po ro ní zkušební lh't# M#stský ú%ad v Lounech potvrdil správu ve%ejného osv#tlení ve m#st#
spole nosti Eltodo, a.s., která se rozhodla v Lounech založit dce%innou spole nost, jejíž snahou by také m#lo být
získání správy ve%ejného osv#tlení v dalších obcích Lounska. Spole nost Eltodo Louny s.r.o. byla tedy vytvo%ena
pro údržbu VO v Lounech a p%ilehlých obcích. Eltodo Louny, s.r.o. má ve m#st# t%i zam#stnance, kte%í si své
práce váží a berou pozici firmy ve m#st# velmi vážn#. Sv#d í o tom i to, že zam#stnanci spole nosti pravideln#
provádí ve erní kontrolu po tu svítících zdroj' a druhý den neprodlen# odstra-uje zjišt#né závady. Radnice
kvituje s povd#kem i to, že naši zam#stnanci jsou b#hem dne ast#ji vid#t v ulicích p%i údržb# ve%ejného
osv#tlení. V p%ípad# náhlých nehod, které nahlásí Policie, odstra-ujeme následky tém#% okamžit#.
Pravidelná komunikace mezi M#stským ú%adem Louny a spole ností Eltodo se osv#d ila a je velmi
produktivní. Za sou innosti obou byly zpracovány tzv. „mapy lamp" a každý stožár dostal své íslo. Od tohoto
kroku si ob# strany slibují lepší orientaci i kontrolu svítidel na území m#sta Tento zám#r,jak praxe ukázala, se
velmi osv#d il zejména p%i identifikaci poruchy a co je d'ležité, pro okamžitou reakci na p%ípadné oznámení
ob an', kte%í tak mají možnost p%esn# ohlásit, které svítidlo nesvítí.
Rozsah a kvalitu práce Eltodo Louny, s.r.o. hodnotí radnice kladn# a velmi dob%e a zatím je podle
vyjád%ení jejich p%edstavitel' s volbou této formy spolupráce pro správu a údržbu ve%ejného a slavnostního
osv#tlení spokojena. Diskuse s radnicí jsou velmi v#cné, vst%ícné a korektní a spolupráce s ní p%íkladná. Nelze si
než p%át, aby spole nost Eltodo Louny pokra ovala v zapo até práci tak jako dosud a své dobré jméno si udržela.

Diskuze k odborné ásti
E.Kajfosz, Promor: Zkušenosti z *eského T%šína.
Jsem p%ekvapen, kolik lidí se zú astnilo dnešní valné hromady. Tato ú ast jist# o n# em sv#d í.
Z toho, co jsme tady slyšeli bylo zajímavé poslouchat, jak Eltodo Louny pracuje na expanzivní politice
Eltoda sm#rem na okolní obce.
Ale cht#l jsem hovo%it v prvé %ad# o zkušenostech z +eského T#šína.
Projekty na nové osv#tlení byly vypracovány na vysoké úrovni, ale pracovníci M#Ú mají velmi
nedostate né v#domosti ze stavebního, obchodního zákona, nev#dí, co je povinností projektanta, investora atd.
P%imlouval bych se proto, aby vedení SRVO nechalo zpracovat n#jaký návod na projektování VO pro
pracovníky obecních zastupitelstev resp. investora, nap%. do asopisu S.
Další zkušenost jsme ud#lali se svítidly Mareco Luce. Firma nekorektn# p%istupuje k objednávkám
z naší republiky. Svítidla posílají až s 1 1/2 m#sí ním zpožd#ním, p%ed prázdninami vykryjí objednávku
nekompletn# a vezmou si 2 m#síce dovolenou bez ohledu na n#jaké smlouvy.
Další negativní zkušenost mám se svítidly IVC z Elektrolumenu Hranice. Jsou z%ejm# osazeny
zapalova i s kapacitními násobi i, kterých jsme již polovinu vym#nili a z%ejm# toho není konec.
Dále bych cht#l doporu it výrobc'm stožár', aby dví%ka výzbroje byly osazovány zámkem na kapkový
klí . Tento zámek úsp#šn# odolává vandal'm, nebo* se dá velmi t#žko otev%ít b#žným ná%adím. Dále by bylo
vhodné, aby výrobci stožár' ned#lali pro pr'chod kabelu pouze otvor, ale zá%ez, který by usnad-oval zavedení
kabelu p%i nasouvání stožáru do stožárového pouzdra. Pro pohodlnou práci jsme ud#lali u n#kolika stožár' vý%ez
pro výzbroj ve výšce o í. Esteticky to stožár neznehodnocuje a práce je velmi pohodlná. Nevýhodou je v#tší
délka kabel' na ob# strany. Dále upozor-uji, aby u zinkovaných stožár' uvnit% nez'stávaly zbytky zinku, které
by znep%íjem-ovaly práci p%i zavád#ní kabelu od svítidla.
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Dále bych cht#l upozornit, že Moravskoslezský elektrotechnický svaz, jehož jsem lenem, po%ádá n#kdy
v lednu - únoru pro malé firmy seminá% jak zavést ISO 9000. V p%ípad# zájmu se ozv#te a my vás p%ihlásíme.
V roce 1985 Kord Ostrava vydala 2 p%íru ky, kde byly zpracovány asové normy na jednotlivé úkony
na VO. Tyto normy jsou už nereálné. P%imlouval bych se, aby SRVO ze svých pen#z nechala zpracovat novou
asom#rnou dokumentaci jednotlivých úkon' a široce ji publikovat, aby na ú%adech bylo známo jak dlouho by se
daná práce m#la d#lat a kolik pen#z za ni dostávat. Také by to pomohlo p%i vyhodnocování výb#rových %ízení,
kdy komise by m#la p%ehled, zda nabídka je reálná.

Ing. Ivan Houska, Eltodo Citelum s.r.o.: K „expanzivní politice Eltoda“– reakce na vystoupení pana
Kajfosze
Je pravda, že máme expanzivní politiku. Snažíme se získat starosty m#st a obcí pro náš projekt
P%enesená správa. Abychom si vyjasnili pojmy, cht#l bych vás seznámit s nosnou myšlenkou projektu P%enesená
správa. To je vlastn# výkon údržby VO v lokalit#, kterou se nám poda%í získat. Lokality jsou v#tšinou r'zn#
vzdálené od Prahy a z ekonomických d'vod' není proto možno, abychom tuto údržbu provád#li my p%ímo. Vždy
d#láme n#jakou smlouvu s místní firmou, která tuto innost pro nás zajiš*uje. D'ležitá informace je ovšem ta, že
hledání firmy provádíme jednáním p%es radnici m#sta a s p%ihlédnutím k jejich názoru. Zkušenost z nedávné
doby: ve ve%ejné obchodní sout#ži jsme vyhráli sout#ž na údržbu v Hodonín#, sama radnice p%i konzultacích nám
nazna ila, že by nebylo vhodné využít firmu, která tuto práci vykonávala p%ed námi (proto vypsali sout#ž).
Tento náš postup jak z našeho hlediska tak ze strany radnice je d'ležitý pro zachování zam#stnanosti
v regionu. Tedy údržbu zpravidla nadále vykonávají titíž pracovníci, kte%í z'stávají v zam#stnaneckém pom#ru a
vykonávají práce za našeho metodického vedení a podle našeho osv#d eného systému. Z toho vyplývá i cena,
která je pov#tšinou nižší, než jsou schopny zajistit místní firmy. Totiž: na veškerou innost máme pracovní
postupy, mnoho komponent si sami vyrábíme nebo máme výrazné množstevní slevy a dnes budeme asi nejv#tší
firmou v republice, která se zabývá údržbou a problematikou VO.
Naší p%edností jsou tedy i nízké ceny našich produkt'.

Firemní prezentace
Akté – Ing.Polínek
Dovolím si p%edstavit regula ní systémy švýcarské firmy Intelux, který vystavujeme jednak jako istý regula ní
systém, jednak jako komfortní regula ní systém zabudovaný do systému regulátoru Technických sítí Brno. Je
v provozu v mnoha aplikacích v pr'myslu i ve VO, zkušenosti z provozu máme již p#tileté.
Nechci se zde poušt#t do odborných popis' systému, zvu vás k odborné diskusi a poskytnutí podrobných
informací u našich vystavených systém'.
EN Centrum – Ing. Vittner
Obchodní spole nost, zabývající se dodávkami m#%ící techniky do oblasti elektrotechniky. K tematice ve%ejného
osv#tlení se váží naše produkty: hleda ky kabel' a potrubí Ricom Instrument a vyhledáva ky zkrat' a p%erušení
kabel' spole nosti Metrohm.
Hleda ky Ricom ve dvou provedeních: na principu desítek kHz a stovek kHz, další typy umož-ují i další
aplikace. Pracují na principu vysíla , p%ijíma .
Další pln# profesionální %ada, umož-uje i m#%ení hloubky, velikosti signál' a další dopln#ní.
Reflektometry i echolokátory Metrohm slouží k dohledání kabelové poruchy p%i p%ipojení na dva vodi e,
indikací vyslaného signálu k poruše a vyhodnocení vzdálenosti.
Maximum informací získáme využitím kombinace p%ístroj'.
Rothlener – p.Tomášek
Prodej, pronájem, servis montážních plošin. Nabízíme 1320 typ' schválených za%ízení pro +R. Zde konkrétn#
prezentujeme nástavby na nákladní automobily. Nabízíme a nasloucháme diskusi, zda je vhodn#jší teleskopické
i klouboví za%ízení, zda sta í 3,5 t za%ízení i v#tší. Zde p%edstavujeme dv# teleskopické nástavby a rádi vám na
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míst# p%edvedeme rozdíly teleskopu a kloubu. Pro ilustraci: naše firma dnes pokrývá cca 30% trhu s t#mito
za%ízeními, provádí operativní servis se zap'j ením náhradního za%ízení.
Technické sít% Brno – Ing.Tóth
Dálkov# %ízený rozvad# VO, monitorující stav sít# VO a stav rozvad# e. Pomocí radiomodemu jsou data
p%edávána na dispe ink, kde je k dispozici vyhodnocovací software.
Dále p%enáší stav elektrom#ru, otev%ení dve%í za%ízení, stav hlavního jisti e, stav hlavního,styka e, stav regulace.
Novinka: monitoring jednotlivých lamp – dispe er m'že sledovat výpadek pojistek i jednotlivých zdroj' a
reagovat. Komunikuje s nap. vedením svítidla, informace p%ichází po silovém vedení do rozvad# e, dále
radiomodem na dispe ink. Za%ízení není ur eno pro masové nasazení v celých m#stech, hlavní význam má pro
lokality, kde výpadek m'že mít d'sledky, nap%. pro bezpe nost.
Filozofie projektu: vyšší po%izovací cena za%ízení se zaplatí úsporami energie za 5 let. Aplikace t#chto
rozvad# ' je v Brn#, TsB Brno mají vy%ešený celý komplex problém' s revitalizací VO. M'žeme p%ípadným
zájemc'm poradit a p%edat zkušenosti.

Tímto p%ísp#vkem skon ila odborná ást Setkání. A protože pozornost poslucha ' byla již zna n# otupena, po
n#kolika organiza ních oznámeních a výzv# len'm k uspo%ádání Setkání v roce 2001 byla vyhlášena p%estávka
a po ní následovalo vlastní jednání Valné hromady. B#hem p%estávky si mohli zástupci len' vyzvednout volební
lístky pro volbu nového p%edsednictva.

Valná hromada SRVO, Žatec, 12.10.2000
Zhodnocení innosti SRVO a plány do dalšího období
Ing. Jaroslav Kotek, p%edseda SRVO
Vážené dámy, vážení pánové, p%íznivci oboru ve%ejné osv#tlení,
dovolte mi nejd%ív, abych vás ješt# jednou srde n# p%ivítal na tomto setkání len' SRVO, jehož sou ástí je valná
hromada naší spole nosti, zahrnující i volby nového p%edsednictva a revizní komise. D#kuji gestorovi dnešního
zasedání, panu Jaroslavu Pochmanovi, za jeho významnou pomoc s organiza ním zajišt#ním této akce.
Rád bych zde p%ipomn#l, že SRVO už má za sebou dev#t a p'l roku života (byla zaregistrována
11.4.1991). Když se podíváme na po et ú astník' dnešního zasedání, myslím, že m'žeme %íci, že SRVO je
úsp#šným spolkem. Nejpodstatn#jší je ovšem váš názor na tuto záležitost. Proto bych byl rád, kdybyste svými
podn#ty pomohli novému p%edsednictvu SRVO, jež za nedlouho zvolíte, orientovat innost SRVO pro vás
pot%ebným sm#rem.
Od minulé, v po%adí t%etí, valné hromady SRVO, která se uskute nila v +eském T#šín# v listopadu
roku 1997, uplynuly tém#% t%i roky. B#hem té doby jsme se sešli v Praze, Trutnov#, Hradci Králové a Brn#,
bohužel se neuskute nilo letošní jarní setkání, které m#lo prob#hnout v Senci.
Období minulých t%í let bylo charakteristické zásadními, rozsáhlými a vášnivými diskusemi na téma Jak
dál v SRVO? Nakonec se dosp#lo k záv#ru, že stávající formu innosti SRVO je v zásad# t%eba zachovat.
Z úkol', které se nepoda%ilo dotáhnout do konce, m'žeme uvést vypracování pravidel odm#-ování práce pro
SRVO, s cílem zvýšit motivaci len'. Dále bude také pot%eba pokra ovat v práci na zvýšení vážnosti a vlivu
SRVO. Zviditeln#ní SRVO by m#ly p%isp#t p%ipravované webové stránky na internetu. Znovu se p%ipravuje
vydání p%íru ky pro obce, tentokrát zpracované populární formou. Dalším restem je nap%. nedostate né
využívání komunálního asopisu S.
Naopak za opravdu úsp#šné považuji vydávání Zpravodaje SRVO, na n#mž se podíleli p%edevším pánové Ing.
František Luxa a Ing. Ji%í Horák.
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Také chci p%ipomenout ostravskou konferenci Sv#tlo 2000 (30.5 až 1.6.2000), odbornou akci, na jejíž
organizaci a odborné náplni v sekci „Ve%ejné a venkovní osv#tlení, osv#tlení architektur“ se významn# podíleli
naši lenové, p%edevším Ing. Alena Muchová a pan Ji%í Vorá ek.
V záv#ru d#kuji len'm p%edsednictva, revizní komise, hostitel'm uskute n#ných setkání len' SRVO i
všem ostatním len'm, prosp#šným naší organizaci, za jejich práci. Nov# zvolenému p%edsednictvu pak p%eji, a*
se mu da%í splnit o ekávání len'.
P%eji nerušený pr'b#h jednání a dobrou zábavu v pr'b#hu neformální ásti programu.
D#kuji za pozornost.

Hospodá#ská zpráva za období 1.1.-10.10.2000
Ing.Ji%í Horák, hospodá% SRVO

P#íjmy
+lenské p%ísp#vky
Úroky z ú t'

199 800,00 K
7 479,69 K

P íjmy celkem

207 279,69 K#

Výdaje
Poplatky za Eurotel
Nákup mobil.tf + p%íslušenství
Zpravodaj
Oprava po íta e (HDD)
Poplatky Spo%iteln#
Kopírování
Kancelá%ské pot%eby
Cestovné p%edsednictva
Ob erstvení p%edsednictva
Nákup po íta e

9 970,55 K
6 175,00 K
17 929,80 K
3 926,00 K
2 056,00 K
144,00 K
62,20 K
336,00 K
1 300,00 K
56 780,00 K

Výdaje celkem

98 679,55 K#

Rekapitulace s rozpo tem
P#íjmy
+lenské p%ísp#vky
Úroky z ú t'
Ú astnické poplatky,inzerce

Plán
200 000,00 K
10 000,00 K
5 000,00 K

Celkem

215 000,00 K#

Skute nost
199 800,00 K
7 479,69 K
0,00 K
207 279,69 K#

Rozdíl
-200,00 K
-2 520,31 K
-5 000,00 K
-7 720,31 K#

Výdaje
Zpravodaj
Akce SRVO
Úhrada cestovného p%edsednictvu
Úhrada honorá%' za p%ednášky
Ob erstvení sch'ze p%edsednictva
Poštovné, poplatky Spo%.
Kancelá%ské pot%eby

Plán
30 000,00 K
50 000,00 K
15 000,00 K
15 000,00 K
0,00 K
1 000,00 K
1 000,00 K

Skute nost
17 929,80 K
0,00 K
336,00 K
0,00 K
1 300,00 K
2 056,00 K
62,20 K
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Rozdíl
-12 070,20 K
-50 000,00 K
-14 664,00 K
-15 000,00 K
1 300,00 K
1 056,00 K
-937,80 K

Drobné výdaje
5 000,00 K
150 000,00 K

Odm#ny
Provoz MT*

24 000,00 K
0,00 K

Nákup po íta e - Luxa*
Celkem

3 926,00 K
144,00 K
4 070,00 K
0,00 K
9 970,55 K
6 175,00 K
16 145,55 K
56 780,00 K

291 000,00 K#

-930,00 K
-150 000,00 K

-7 854,45 K
56 780,00 K

98 679,55 K# -249 100,45 K#

Celkové jm%ní spole nosti
Na b#žném ú tu
Termínovaný ú et .1
Termínovaný ú et .2

322 147,02 K
100 000,00 K
100 000,00 K

Celkové jm%ní k 10.10.2000

522 147,02 K#

* Nákup MT a po íta e pro redakci Zpravodaje schváleno P%edsednictvem

Zpráva revizní komise SRVO o kontrole hospoda#ení za rok 1999
Josef Nikl, len RK SRVO
Revizní komise ve složení : Ing. Tomáš Nosek, Ing. V#ra Bursíková, p. Josef Nikl provedla ve dnech 5.6.10.2000 kontrolu hospoda%ení Spole nosti za rok 1999.

Po áte ní z'statek k
4.1.99
Kone ný z'statek
k 31.12.99
Navýšení jm#ní SRVO
za rok 1999

celkem
275 349,74

Na b.ú.
71 502,74

413 369,38

212 636,38

V pokladn#
3 847,733,-

Termín.vklady
200 000,200 000,-

138 019,64

B#žný ú et je vedený u obvodní pobo ky +eské spo%itelny, a.s. v Sokolovské ul.1, Praha 8.:
Po áte ní z'statek na ú tu :………………………….71 502,74 K
P%íjmy celkem:…………… ………………………307 304,65 K
Výdaje celkem:……………………………………..166 171,01 K
Z'statek k 31.12.1999………………………………212 636,38 K .
P%íjmy jsou tvo%eny lenskými p%ísp#vky, zápisným, p%ísp#vky organizací na setkání SRVO a úroky. Úroky
z termínových vklad' ( 2 x 100 000,-K ) iní 13 134,55 K .
Pokladna:
Po áte ní z'statek…………………………………… 3 847,- K
P%íjmy celkem……………………………………….117 165,- K
Výdaje celkem………………………………………120 299,- K
Z'statek dokladovaný ………………………………… 713,- K
Revizní komise shledala rozdíl 20,-K mezi ástkou evidovanou u výplaty odm#n a ástkou evidovanou v
pen#žním deníku.
V pen#žním deníku je uvedena ástka 73 065,-K .
Kontrolou s následným p%epo ítáním bylo ov#%eno, že bylo vyplaceno podle p%íjmových doklad' celkem
73 045,-K .
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Z'statek po oprav# v pokladn#………………………… 733,- K
Záv%r :
Revizní komise doporu uje hospodá%i Spole nosti zakládat pokladní doklady odd#len# od výpis' z b#žného ú tu
a faktur.

Zpravodaj SRVO
Ing.František Luxa, šéfredaktor Zpravodaje SRVO
Dovolte mi, abych p%ed zmínkou o Zpravodaji pod#koval p%edsednictvu, že umožnilo zakoupení
po íta e pro pot%eby redakce Zpravodaje, ímž notn# usnadnilo mojí práci jako šéfredaktora.
Dále mám pro vás jedno p%íjemné oznámení. Od roku 2001 budou veškeré p%ísp#vky, p%edané
v tisknutelné form#, tj. v elektronické podob# odm#-ovány. Podle zásad redakcí odborných asopis' to bude
ástka 200 K za otišt#ný formát A4, tj. cca 2500 znak'. Vím, není to moc, ale snad to p%inese jakousi motivaci,
namísto pouhého verbálního získávání p%ísp#vk'. Tolik k novinkám ve Zpravodaji.

Návrh na zm%nu stanov SRVO.
1) Ji#í Vorá ek, len p#edsednictva
P%edsednictvo SRVO p%edkládá Valné hromad# návrh na zm#nu stanov:
lánek 2 Orgány Spole nosti, bod 3, poslední 2 v%ty:
dosavadní zn%ní: “Volby len' p#edsednictva a revizní komise provádí lenové na valné hromad% p#i
ú asti nejmén% poloviny len', p#i emž je pot#eba nadpolovi ní v%tšiny hlas' p#ítomných len'.“
Nové zm%ní je navrhováno: “Volby len' p#edsednictva a revizní komise provádí lenové na valné
hromad% p#i ú asti nejmén% t#iceti procent len', p#i emž je pot#eba nadpolovi ní v%tšiny hlas'
p#ítomných len'.“
Od'vodn#ní: Spole nost má zájem o tzv. pasivní lenství t#ch len', kte%í se necht#jí, nebo z n#jakých
d'vod' nemohou p%ímo ú astnit na život# SRVO a posta uje jim informace ze Zpravodaje o výsledcích práce.
Jejich neú ast na Valných hromadách znemož-uje jakékoliv zm#ny v innosti.
Hlasování o návrhu pana Vorá ka provedl p%edseda volební komice p. Benda
1 proti, 4 se zdrželi – zm%ny stanov podle návrhu pana Vorá ka jsou Valnou hromadou p#ijaty.

Na výzvu k diskusi k tomuto bodu, dopln#ní i protinávrhu vystoupil p.Kajfosz a p%ednes sv'j další návrh na
zm#nu Stanov.
2) Eduard Kajfosz
Mám za to, že se ocitáme na n#jaké veliké k%ižovatce. Domnívám, se že stanovy by m#ly být dopln#ny
o jeden velice zásadní bod:
I)„ +len SRVO se zavazuje, že nepodnikne žádné kroky ke škod# druhého lena SRVO“
II)„ Dojde-li k poru ení bodu I) m'že kterýkoliv len SRVO podat návrh na vylou ení škodícího lena“
Chci upozornit, že Valná hromada musí o tomto názoru hlasovat.
K návrhu pana Kajfosze vystoupil s poznámkou p%edseda Ing.Kotek:
Zm#ny Stanov jsou závažnou záležitostí. Mrzí m#, že pan Kajfosz se svým návrhem vystoupil, aniž jsme m#li
možnost se jeho návrhem hloub#ji zabývat. Formulace se m# zdá dosti podivná. Jsou-li použity formulace o
škod#ní n#komu, je otázkou jak se to bude hodnotit, kdo to bude hodnotit, kdo se s tím bude zabývat. Byl bych
rád, aby toto bylo ješt# precizované, aby takovéto návrhy na zm#ny Stanov byly v as p%edloženy p%edsednictvu.
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Te/ bychom mohli odhlasovat n#jakou formulaci, která je vy% ena pouze ústn# a teprve pozd#ji zjistíme, že se
jedná o nesmysl, že je v rozporu s jinými lánky platných stanov. Tento postup m# nep%ipadá vhodný. Tolik
moje poznámka.

Protinávrh Ing. Luxy k návrhu pana Kajfosze na zm#nu Stanov dopln#ním o jím p%ednesené body:
Navrhuji návrh pana Kajfosze stáhnout z dnešního programu jednání a p%edložit jej písemn# na p%edsednictvo,
p%ípadn# k diskusi lenské základn#.
Hlasování o návrhu pana Luxy provedl p%edseda volební komice p. Benda
11 proti, 4 se zdrželi – návrh na stažení návrhu pana Kajfosze na zm%nu stanov byl Valnou hromadou
schválen.

V rámci debaty p%edsednictva o progresivn#jší form# innosti Spole nosti p%ednesl pan Tichý na p%edsednictvu
SRVO 7.9.2000 zajímavý nám#t. Bylo jím vypracování populární publikace o ve%ejném osv#tlení, která by mohla
posloužit široké ve%ejnosti jako vodítko v této innosti. Pro tuto práci je t%eba vytvo%it široký autorský tým. Pan
Tichý byl proto požádán, aby se svou myšlenkou p%ítomné seznámil.

Miroslav Tichý, len p#edsednictva
Trochu pozm#ním to, co %ekl pan tajemník.
Jsem jeden z t#ch, který je nespokojený s inností této Spole nosti. Nevede to nikam, resp. nemá to správný
sm#r.
Z dnešního jednání mám smutný pocit. Pokud n#kdo n#co p%ednáší a nikdo ho neposlouchá, je to ostuda.
I já mám dilema, zda platit p%ísp#vky, i d#lat n#co pro spole nost. Ale m#lo by se to n#kam pohnout.
P%išel jsem tedy s n#jakým návrhem
Stejn# jako já i mnozí další, kte%í podnikáme víme, že po deseti letech, nedojde-li ke zm#nám, bude to
špatn#. I tady v této Spole nosti by m#lo dojít k n#jaké zm#n#. To co jsem zde slyšel, zm#ny ve Stanovách, je
pouze kosmetická zm#na, ale nenahradí to vlastní innost. Myslím že Spole nost by m#la existovat, m#la by se
scházet. Ale m#lo by to dostat š*ávu. Vidím to v tom, že by se nem#li zú ast-ovat náhodn# pozvaní výrobci.
Není to objektivní. Pokud je výrobc' deset, nech* je pozvaných všech deset a ud#láme to formu diskuse. Ne aby
se konaly p%ednášky a nikdo je neposlouchal.
Zaslechl jsem názor, že by se m#la %ešit aktuální problematika. Nap%íklad ISO, ceníky. Je toho více. Ale
ur it# by nebylo na škodu n#co takového probrat. Takže i touto formou jakémukoliv lenu to musí n#co p%inést.
Druhá forma, kterou jsem nazna il, by m#la být forma pou ná, snad i zábavná. Navrhl jsem, že by se
m#lo uspo%ádat pro všechny leny nap%. návšt#va zahrani ního veletrhu, z našeho oboru veletrh v Hannoveru.
Mohli bychom nap%. p%íští rok uskute nit zájezd no ním rychlíkem, zájezdy po%ádají +D na objednávku.
Další co jsem navrhl: zviditelnit se vedle vydávání Zpravodaje, o kterém se domnívám, že stále nemá
tu správnou úrove-. Já osobn# jsem byl p.Luxou kritizován, že jsem neposlal p%ísp#vky ze seminá%e v Plzni. Ale
pro bych je m#l posílat? Nem#l jsem motivaci, abych zásoboval asopis lánky. Všechno je v pen#zích. Pokud
zainteresuji kohokoliv z vás k n#jaké innosti, musím ho zaplatit. Navrhl jsem v p%edsednictvu, že m'žeme
vydat jakousi publikaci, jednoduchou formou, doprovázenou t%eba i humoristickými ilustracemi. Tato publikace
by jist# našla uplatn#ní. Zde mezi námi je to nejkvalitn#jší, co v daném oboru existuje, Totiž: nikdo jiný již
ned#lá osv#tlení. Odborníci, kte%í budou osloveni, budou mít sv'j p%ísp#vek zaplacen. Tato publikace by se pak
plošn# nabídla. P%edpokládám, že bude mít úsp#ch. Nikdy dosud nebyla vydána kucha%ka na osv#tlení. Jsem
ochoten na tomto spolupracovat a dát toto dohromady s týmem spolupracovník', které zde oslovím. Peníze,
které budou vloženy do vydání publikace se jist# velice rychle vrátí. Starostové a pracovníci zabývající se touto
problematikou obcí, ur it# neodmítnou. Spousta ísel, které zda padají se zdá na první pohled t#žko
pochopitelná. P%itom je to v podstat# jednoduché. Dnes , kdy sl'vko osv#tlení vypadlo ze zákona o obcích,
zastupitelstvo si m'že odhlasovat cokoliv: zda a na jaké úrovni bude osv#tlení udržovat. I proto vidím význam
takovéto kucha%ky: zd'raznit obvyklé po ty sv#telných míst, uvézt že ástka na údržbu p%edstavuje zhruba
polovinu náklad' na elektrickou energii. apod. Dnes se ceny za údržbu v jednotlivých m#stech siln# rozcházejí,
P%edstava, že bude existovat n#jaký celostátní ceník je naivní, ostatn# tak jak je to v celém sv#t# - jak to
každému m#stu vyhovuje.
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Pokud se domluvíme na spolupráci, pak vám p%edem d#kuji.
T%etí v#c, o které jsem se cht#l zmínit, je zvýrazn#ní spole nosti na internetových stránkách. Tuto myšlenku
podporuji. Spole nost by m#la být plošn# p%ístupná pro každého zájemce.
Ješt# bych m#l poslední p%ipomínku.
Název Spole nost pro rozvoj osv#tlení není nejvhodn#jší. Spole nost by mohla mít jiný název.
Milan Benda, p#edseda volební komise
Pan Benda ve svém vystoupení seznámil p%ítomné s kandidátkou nového p%edsednictva a revizní
komise, navrženou p%edsednictvem, seznámil p%ítomné s mechanizmem voleb, tj. možností zm#ny kandidát' a
seznámil s organizací voleb. Vyzval všechny, kte%í si dosud nevyzvedli volební lístky, aby tak u inili, pokud
mají zájem se voleb ú astnit.

Po vystoupení p%edsedy volební komise byl dán prostor k diskusi. Navržená témata diskuse byla: návrh
kandidát' p%edsednictva z plena a možnost vyjád%it se k p%edložené kandidátce a tím nep%ímo vyjád%it názor na
práci p%edsednictva, témata k oživení práce Spole nosti jako podn#t pro práci nov# zvoleného p%edsednictva,
nám#ty k návrhu rozpo tu Spole nosti pro rok 2001.
Je zajímavé sledovat ze záznamu pr'b#hu diskuse, jaká témata jsou pro n#které leny v sou asné dob# aktuální a
kam se diskuse ubírala.

Diskuze k témat'm Valné hromady
Eduard Kajfosz , Promor, *eský T%šín
Zde dlužíme panu Kajfoszovi i tená%'m omluvu. P%i tomto diskusním p%ísp#vku pana Kajfosze vypov#d#la
nahrávací technika – p%ísp#vek zaujal obsluhu diktafonu tak siln#, že doty ný opomn#l vložit nový pásek.
Protože nechceme slova pana Kajfosze zkreslovat, netroufám si je rekonstruovat z poznámek, ale lze je dob%e
vy íst z reakce pana Povejšila na p%ísp#vky pana Kajfosze a pana Tichého.

Miroslav Povejšil, ELTODO Power s.r.o.
Ano, skupina spole ností Eltodo je dravá. Firma Eltodo má zájem o ve%ejné osv#tlení nejen v regionu
pražském, ale i dál, tam, odkud p%icházely nabídky ke spolupráci. Tyto narážky já od pana Kajfosze registruji
nejen na tomto setkáni, ale i na minulém setkání. Nedá mu prost# pokoj firma Eltodo. Ten Jidáš, o kterém tady
mluvil, o tom dravci, který tu sedí mezi námi. Není to naše firma, která by mu sebrala práci i peníze. Kdyby se
zeptal tam, kde dnes mimo Prahu firma Eltodo p'sobí, pak by vid#l, v jaké situaci dnes tam lidé, zabývající se
ve%ejným osv#tlení, jsou. Je to nap%. Unhoš*, Týnec n. Sáz. a jinde. Kmenoví zam#stnanci ve%. osv#tlení z'stali a
v d'sledku si i finan n# pomohli. Je t%eba to vid#t i z druhé strany a záležitost si vyjasnit.
Není tedy pravda, že by cht#l n#kdo n#koho sežrat.
Zde se scházejí odborníci, kte%í umí svoji práci. Pokud to jsou odborníci, pak je nikdo nevyžene. Pokud
odborníkem není a nedokáže se s problematikou vyrovnat, pak asi musí skon it a t%eba d#lat n#co jiného.
Považuji si toho, že jsem u firmy Eltodo, která umí a svoji tradici získala po firm# Elektropodnik a ta se
zabývala sv#tlem a osv#tlením od roku 1953. V Elektropodniku jsme obhospoda%ovali ješt# vedle elektrického i
plynové osv#tlení. Spole n# s Teslou jsme se podíleli na vývoji nových výrobk' pro VO a za%ídili jsme spoustu
v#cí, které jsou dnes b#žnou sou ástí VO. Aby dnes n#kdo upíral firm# Eltodo n#jaké zásluhy a dnes, kdy se
Eltodo pere o to, aby p%edvedlo to , co umí i v jiných ástech republiky, než st%edo eský kraj, je zbyte né
komentovat.
Souhlasím s názory, že by se na t#chto setkáních m#li st%etávat lidé, kte%í si mohou p%edat své
zkušenosti z terénu, zkušenosti s výrobky, jejich používání. Každý region má jiné finan ní možnosti a je t%eba si
z nabídnutého um#t vybrat. Prost%edky v n#kterých regionech padnou na jiné záležitosti než je VO, a* již na
chodníky a kanalizace, vodu, a v o ích zastupitel' se VO dostává na okraj. Nicmén# po%ád je to na nás, abychom
si p%edali zkušenosti o výrobcích, jejich cen# a užitných vlastnostech, abychom maximáln# využili toho, co nám
dnes trh nabízí. Od toho se setkáváme. Ovšem nesouhlasím s tímto: pokud se zde objevují výrobci, pak bylo
obesláno daleko více firem, které se zde mohly prezentovat. Jestli budeme chtít ud#lat setkání pouze odborník' a
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setkání pouze výrobních firem, m'že to být. Ale pokud jsou obeslány firmy a mají rovné podmínky k p%edvedení
svých výrobk', pak je to pouze a jen na nich, jak je využijí.
To je tedy moje reakce na slova pana Tichého a Kajfosze.
D#kuji a doufám, že v krátké dob# budeme jezdit na tato setkání, abychom poradili jeden druhému a ne
proto, abychom se zde napadali a vytvá%eli dusnou atmosféru.
K návrhu nov# navržených kandidát' p%edsednictva byl z plena vznesen dotaz, pro se pan Kajfosz nezú astní
práce v p%edsednictvu, resp. pro není navržen za lena p%edsednictva. Ten zd'vodnil odmítnutíjiž po n#kolikáté
nabídnuté kandidatury p%i sestavování návrhu kandidátky p%edsednictvem svoji vytížeností prací v jiných
organizacích.

Rozpo et SRVO na rok 2001
Ing.Ji%í Horák, hospodá% SRVO
Návrh rozpo tu byl sestaven s p%ihlédnutím k nám#t'm k innosti Spole nosti v p%íštím roce a stane se sou ástí
Usnesení z Valné hromady.

P#íjmy:
+lenské p%ísp#vky
Úroky z ú t'
Ú ast.poplatky, inzerce

200.000,00 K
15.000,00 K
8.000,00 K

P#íjmy celkem

223.000,00 K

Zpravodaj
Akce SRVO
Úhrada cestovného p%edsednictvu
Úhrada honorá%' za p%ednášky
Poštovné
Kancelá%ské pot%eby
Drobné výdaje
Provoz mobil. tf.
Odm#ny za práci
P%íprava brožury VO
Tématický zájezd
Tvorba www-stránek SRVO

30.000,00 K
40.000,00 K
15.000,00 K
15.000,00 K
2.000,00 K
1.000,00 K
5.000,00 K
15.000,00 K
100.000,00 K
100.000,00 K
100.000,00 K
10.000,00 K

Výdaje celkem

433.000,00 K

Výdaje:

Schodek hospoda#ení za rok 2001: 210.000,00 K

Hlasování o rozpo tu SRVO na rok 2001 provedl p%edseda volební komice p. Benda
3 proti, 1 se zdrželi – rozpo et SRVO na rok 2001 stanov byl Valnou hromadou schválen.

Z p%ipomínek z plena k sestavování rozpo t':
P%edložit návrhy rozpo tu všem len'm p%ed jeho schvalováním, jak bylo p%islíbeno na minulém Setkání.
Zd'vodn#ní: Rozpo et pro rok 2001 byl do poslední chvíle dola-ován, vzhledem k hledání nové nápln# a nové
innosti Spole nosti ješt# i bezprost%edn# p%ed tímto Setkáním a z tohoto d'vodu nemohl být v jakékoliv, by, i
p%edb#žné podob# zve%ejn#n. P%edsednictvo si uv#domuje nutnost informovat lenskou základnu o finan ních
tocích. Návrhy rozpo t' a zpráv o hospoda%ení budou p%ed schválením uve%ej.ovány.
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Volby p#edsednictva
B#hem p%estávky v jednání, která byla vyhrazena p%ímo na vlastní volební akt pod kontrolou volební komise,
m#li možnost zájemci se podrobn# seznámit a prodiskutovat s hospodá%em jednotlivé položky rozpo tu.
Výsledky voleb p%edsednictva vyhlásil po vyhodnocení odevzdaných hlasovacích lístk' a se tení hlas' p%edseda
volební komise p. Benda a jsou spolu s výsledky dalšího hlasování sou ástí zápisu volební komise.

Zápis
Volební komise z valné hromady SRVO v Žatci dne 12.10.2000

Volební komise ve složení :

1)

p.Milan Benda – p%edseda
p. Rostislav Horský – len
p. Martin Stehlík – len

Hlasování o zm#n# stanov:
A) Návrh zm#ny stanov, p%ednesený p.Ji%ím Vorá kem:
Valná hromada je usnášeníschopná, zú astní-li se jí 30% len'
1 proti, 4 se zdrželi – zm#ny stanov podle návrhu pana Vorá ka jsou Valnou hromadou p%ijaty.Návrh
byl schválen v#tšinou hlas'.
B) Návrh zm#ny stanov, p%ednesený p.Eduardem Kajfoszem:
I)„ +len SRVO se zavazuje, že nepodnikne žádné kroky ke škod# druhého lena SRVO“
II)„ Dojde-li k poru ení bodu I) m'že kterýkoliv len SRVO podat návrh na vylou ení škodícího lena“
K tomuto návrhu byl p%edložen protinávrh, p%ednesený Ing.Luxou:
Navrhuji návrh pana Kajfosze stáhnout z dnešního programu jednání a p%edložit jej písemn# na
p%edsednictvo p%ípadn# k diskusi.
se zd'vodn#ním: jedná se o velmi závažné téma, nutno definovat pojmy, návrh nutno podat
p%edsednictvu písemn# a pracovat na jeho formulaci. P'vodní návrh pana Kajfosze stáhnout z dnešního
jednání.
Hlasování o protinávrhu Ing.Luxy :
11 proti , 4 se zdrželi. Návrh byl schválen v#tšinou hlas'.

2)

Volby p%edsednictva SRVO

Zástupci všech právnických osob a fyzické osoby byli vyzváni k vyzvednutí hlasovacích lístk' u lena volební
komise pana Stehlíka. Na volebních lístcích byl p%edtišt#ný seznam 8 navržených kandidát' a každý voli m#l
možnost škrtat a doplnit kandidáta podle vlastního uvážení a doplnit celkový po et kandidát' na 8. Za leny
p%edsednictva byli zvoleni kandidáti s v#tším po tem hlas'.
Po
Po
Po
Po

et vyzvednutých volebních lístk':
et odevzdaných volebních lístk':
et platných volebních lístk'
et neplatných volebních lístk'

38
32
29
3

Po et odevzdaných hlas' pro jednotlivé kandidáty:
p. Milan Benda
29
Ing.Ji%í Horák
25
Ing.Jaroslav Kotek
25
Ing.František Luxa
26
p. Ladislav Mucha
26
Ing.Tomáš Nosek
28
p. Miroslav Tichý
29
p. Ji%í Vorá ek
27
p. Eduard Kajfosz
6
p .Zden#k Keller
3
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zvolen
zvolen
zvolen
zvolen
zvolen
zvolen
zvolen
zvolen
nezvolen
nezvolen

navržený kandidát
navržený kandidát
navržený kandidát
navržený kandidát
navržený kandidát
navržený kandidát
navržený kandidát
navržený kandidát
kandidát z plena
kandidát z plena

p. Rostislav Horský
p. Vlad..Závada
Ing.Ivan DuchoIng.Alena Muchová
p Jaroslav Pochman

2
2
2
1
1

nezvolen
nezvolen
nezvolen
nezvolen
nezvolen

kandidát z plena
kandidát z plena
kandidát z plena
kandidát z plena
kandidát z plena

Výsledky voleb jsou platné, do p%edsednictva SRVO na p%íští volební období byli zvoleni výše uvedení
kandidáti.
3) Schválení rozpo tu SRVO na rok 2001
3 proti, 1 se zdržel – rozpo et SRVO na rok 2001 byl Valnou hromadou schválen.
4) Schválení Usnesení u Valné hromady SRVO
1 proti – Usnesení bylo Valnou hromadou p%ijato.
V Žatci, 12.10.2000

Milan Benda v.r.

Usnesení z valné hromady SRVO, Žatec, 12.10.2000
1.

Valná hromada bere na v#domí:
-

2.

Zprávu o innosti SRVO v roce 2000
Zprávu o hospoda%ení v období 1.1.-10.10.2000
Zprávu revizní komise o kontrole hospoda%ení v roce 1999
Zprávu šéfredaktora o innosti redakce Zpravodaje SRVO v roce 2000

Valná hromada schvaluje:
- Úpravu zn#ní Stanov SRVO: v l.V., bod 3, p%edposlední v#ta – nahrazuje se novým zn#ním: “Volby
len' P%edsednictva a revizní komise provádí lenové Spole nosti na valné hromad# p%i ú asti nejmén#
t%iceti procent len', p%i emž je pot%eba nadpolovi ní v#tšiny hlas' p%ítomných len'.“
- Rozpo et SRVO na rok 2001
- Nové p%edsednictvo ve složení: Ing. Jaroslav Kotek, Ing. František Luxa, Ing. Ji%í Horák, Ji%í Vorá ek,
Milan Benda, Miroslav Tichý, Vladimír Mucha, Ing. Tomáš Nosek
- Revizní komisi ve složení:

Hlasování p%ijetí usnesení z Valné hromady SRVO provedl p%edseda volební komice p. Benda
1 proti – Usnesení bylo Valnou hromadou p%ijato.

Volba p#edsedy a dalších funkcí SRVO na další funk ní období
Nov# zvolené p%edsednictvo Spole nosti pro rozvoj ve%ejného osv#tlení se sešlo na svém prvním jednání. Na
programu byla volba orgán' SRVO.
P edsedou Spole#nosti na další funk#ní období byl zvolen Ing. Jaroslav Kotek, tajemníkem Ing.František
Luxa, hospodá em Ing.Ji í Horák.
Podrobnosti o pr'b#hu voleb a jednání jsou v p%íloze Zpravodaje v Zápise z jednání p%edsednictva Žatec.
P%edsednictvo dále vzalo na v#domí p%ipomínky len' o možnost sledování a kontrolu své innosti celou
lenskou základnou a rozhodlo se, že zápisy ze svých jednání bude zve%ej.ovat jako p%ílohy Zpravodaje.
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Seznam len' SRVO
Je v zájmu nás všech, aby tato databáze #len' SRVO byla neustále aktuální. Slouží nejen pro evidenci #len',
ale i pro komunikaci p edsednictva s #leny, pro zasílání materiál', ale i pro komunikaci mezi všemi #leny
navzájem.
Nechcete-li ze sebe ud%lat utajené #leny, zkontrolujte a dopl*te, prosím, své údaje a p ípadné opravy a rad%ji i
potvrzení správnosti údaj' oznamte tajemníkovi v redakci Zpravodaje. Telefonicky, poštou, e-mailem spojení je v tiráži Zpravodaje. Na Setkání v Žatci jsme provád%li aktualizaci dat, ale ne všichni byli p ítomni a
z odpov%dních lístk' zaslaných ve Zpravodaji 2-2000 se vrátil pouze nepatrný po#et.

Advanced Radio Telemetry s.r.o.
Miroslav Odstr ilík
Moravské nám. 15, 602 00 Brno
tel.: 05/45211403, mobil: , fax: 05/45210506, e-mail:
AKTÉ, spol. s r.o.
Ing.Jaroslav Polínek
t%. T. Bati 202, 760 01 Zlín
tel.: 067/7211633,33930,, mobil: 0602/730351, fax: 067/7211633,33930, e-mail:
ARTECHNIC-SCHRÉDER a.s.
Ing.Ji%í +erný
1.pluku 12A, 186 00 Praha 8
tel.: 02/2314794, 2314997, mobil: , fax: 02/2314794, e-mail:
AXIMA, spol.s r.o.
Ing.Tomáš Kožnárek
Cejl 20, 602 00 Brno
tel.: 05/5147333, mobil: , fax: 05/45213039, e-mail:
BELUX s.r.o.
Ing.Bernard Hollý
Ílová 10, 841 07 Bratislava - SR
tel.: 00421-7-63820163, mobil: 903559908, fax: 00421-7-62249044, e-mail:
Blahuta - Elektro
Ing.Jaroslav Blahuta
Lešetínská 47, 719 00 Ostrava - Kun ice
tel.: 069/5682236,, mobil: 0602/785370, fax: 069/5682236, e-mail:
CITELUM a.s.
Ing.Petr Št#rba
Areál výzkumných ústav', 190 00 Praha 9 - B#chovice
tel.: 02/24253588, mobil: , fax: 02/24234393, e-mail:
DAKOF Elektric s.r.o.
Vladimír Fábík
, 696 04 Svatobo%ice-Mist%ín 387
tel.: 0629/71266, mobil: , fax: 0629-620266, e-mail:
Dopravoprojekt Brno a.s
dpt.Alois Mantl
Kounicova 13, 658 30 Brno
tel.: 05/41321254, mobil: , fax: 05/41211247, e-mail:
EKOPOLIS s.r.o.
Jozef Kudja
Tehelná 1, 036 01 Martin - SR
tel.: 421 842 220 032, mobil: , fax: 42 184 232 628, e-mail:
EKO-VUK, s.r.o.
Ing.Bohumil Hrn í%
Panenské B%ežany, 250 70 Odolena Voda
tel.: 02/6857410, mobil: , fax: 02/6857848, e-mail:
ELECTROSUN - Ji%í Šuk
Ji%í Šuk
17.listopadu 53, 350 02 Cheb
tel.: 0166/433589, mobil: , fax: 0166/433589, e-mail:
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ELEKTRAM - elektrotechnický velkoobchod
Ing.Ji%í Št#pánek
Brat%í Štefan' 902, 500 03 Hradec Králové
tel.: 049/45327, mobil: , fax: 049/41363, e-mail:
ELEKTRO - Ing. Klíma
Ing.Josef Klíma
Hrotovická 177, 674 01 T%ebí
tel.: 0618/6705, mobil: , fax: 0618/6705, e-mail:
Št#pánský a Fišer Elektromontáže
Lud#k Fišer
Spojenecká 68/34, 541 01 Trutnov
tel.: 0603-220393, mobil: , fax: 0439/813285, e-mail:
Bílek Milan ELEKTROSLUŽBY
Milan Bílek
Družstevní 14, 789 85 Mohelnice
tel.: 0648/51444, mobil: , fax: 0648/51444, e-mail:
ELEKTROSVIT SVATOBO0ICE a.s.
Ing.Miroslav Štilárek
, 696 04 Svatobo%ice - Mist%ín
tel.: 0629/620027, mobil: , fax: 0629/620026, e-mail:
ELMOS Nový Ji ín s.r.o.
Ing.Jan Heralt
H%bitovní 22, 741 01 Nový Ji ín
tel.: 0656/702022, mobil: , fax: 0656/702022, e-mail:
ELOS +eská Lípa SVO
Otto Žítek
Dubice 42, 470 01 +eská Lípa
tel.: 0425/23604, mobil: , fax: 0425/26565, e-mail:
Vladimír Pavlík ELSTAV
Vladimír Pavlík
Na Valech 5112/16, 722 00 Ostrava-T%ebovice
tel.: 069/6967231,, mobil: 0603/428075,076,086, fax: 069/6964691, e-mail: elstav@volny.cz
ELTODO a.s.
Ing.František Luxa
Novodvorská 14, 142 01 Praha 4
tel.: 02/61343712, mobil: 0602/200756, fax: 02/61343769, e-mail: luxaf@eltodo.cz
EN-CENTRUM, s.r.o.
Ing.Petr Vitner
Radlická 2 / schránka 69, 150 23 Praha 5
tel.: 02/57322538,, mobil: 0602/238752, fax: 02/51564634, e-mail: encentrum@iol.cz
Energo Praga s.r.o.
Ing.Petr Lama
Mílová 5, 142 00 Praha 4 - Libuš
tel.: 02/61112605, mobil: , fax: 02/4722269, e-mail:
ERAM Št#tí s.r.o.
Jaroslav Foglar
Školní 562, 411 08 Št#tí
tel.: 0411/813475, mobil: 602252688, fax: 0411/503223, e-mail: eram@rl.cesned.cz
ETNA s.r.o.
Ing.Petr Žák
Újezd 19, 118 00 Praha 1
tel.: 02/24510693, 94, mobil: , fax: 02/530589, e-mail:
EUROSTROJ SCHLAGER s.r.o.
Ivo Hosp'dka
Vilémovice 19, 679 06 Jedovnice
tel.: 0506/442556-7,, mobil: 0602/710267, fax: 0506/442558, e-mail:
GE Lighting s.r.o.
Ing.Martin Humpola
Jihlavská 2, 664 41 Brno - Troubsko
tel.: 05/47227951-4, mobil: 602528252, fax: 05/47227955, e-mail:
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HELLUX Elektra s.r.o.
Ing.Jan Tauber
Okružní 526, 370 21 +eské Bud#jovice
tel.: 038/7411000,7412100, mobil: , fax: 038/7411883, e-mail: vojc@hellux.cz
JASNO
Ing.Alena Muchová
Olešní 313/4, 712 00 Ostrava-Muglinov
tel.: 069/6244854, mobil: 604949240, fax: 069-6244854, e-mail: ptdov@6strava,cz
JKV Opava s.r.o.
Ji%í Kolarczyk
Vrchní 30, 747 05 Opava
tel.: 0653/624027,, mobil: 0602/720787, fax: 0653/624019, e-mail:
Kooperativa V.O.D.
Ing.Zden#k Kunta
Sázavská 786, 285 04 Uhlí%ské Janovice
tel.: 0328/432551, mobil: , fax: 0328/432248, e-mail:
KTH, v.o.s.
JUDr.Vladimír Hrdina
Dvorská 129, 503 11 Hradec Králové
tel.: 049/38117,38285,31034,35104, mobil: , fax: 049/35104, e-mail:
Magistrát m. Pardubic,odb.správy obec.majetku
Ing.Alfréd Mede
Pernštejnské nám. 1, 530 21 Pardubice
tel.: 040/6859523, mobil: , fax: 040/6859436, e-mail:
Magistrát m#sta Brna
Antonín Horá ek
Kounicova 67, 601 67 Brno
tel.: 05/42174513, mobil: , fax: 05/42174508, e-mail:
METASPORT a.s.
Ing.Ivan Chalupa
Lešetínská 47, 719 00 Ostrava - Kun ice
tel.: 069/6237700, mobil: , fax: 069/6237701, e-mail:
MODUS s.r.o.
Lubomír Kalina
U Kuchy-ky 966, 674 01 T%ebí
tel.: 0618/22534, mobil: , fax: 0618/22534, e-mail:
MP - Servis
František Kyllar
Na Polá ku 474, 278 01 Kralupy nad Vltavou III
tel.: 0205/22053, mobil: , fax: , e-mail:
O.K. SERVIS PLUS s.r.o.
Pavel Kraus
Odlehlá 37, 190 00 Praha 9
tel.: 02/66034554,66034575,, mobil: 0602/347360, fax: 02/66034686, e-mail:
Obchodní firma Mucha
Vladimír Mucha
Brn#nská 7, 695 01 Hodonín
tel.: 0628/21959, mobil: , fax: 0628/321223, e-mail: pavel.mucha@seznam.cz
OREM
Zden#k Keller
Erbenova 83, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 069/6615059,6614064, mobil: , fax: 069/6614064, e-mail:
OSRAM spol. s r.o.
Vladimír Hejduk
Tylovo nám. 3/15, 120 00 Praha 2
tel.: 02/21987123, mobil: , fax: 02/21987120, e-mail: vhejduk@osram.cz
OSSTO-PLUS s.r.o.
Ing.Ivo Jasinský
Dr. Malého 43, 702 00 Ostrava
tel.: 0602/514020, mobil: , fax: 069/6625373, e-mail:
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Ostravské komunikace a.s.
Bína Antonín
Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava - Mar.Hory
tel.: 069/5621350,, mobil: 0603/235923, fax: 069/6634087, e-mail: bina@okas.cz
OSV2TLENÍ s.r.o.
Miroslav Tichý
Boettingerova 2, 320 15 Plzetel.: 019/275984, 274207, mobil: , fax: 019/275984, e-mail: elektro@osvetleni.top.cz
OSVIT-Servis, Ing. B. Ottomanský
Ing.Bohuslav Ottomanský
Štúrova 569, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 0326/24876, mobil: , fax: 0326/28962, e-mail:
PARTNERLUX s.r.o.
Ivan DuchoDrážní 9, 627 00 Brno - Slatina
tel.: 05/45231345,, mobil: 0602/717898, fax: 05/45231346, e-mail:
Philips +R s.r.o., AEG Lichttechnik
Tomáš Krat#na
Nad Kazankou 172/57, 171 00 Praha 7 - Troja
tel.: 02/8544493, mobil: , fax: 02/8544495, e-mail:
PROMOR E.Kajfosz
Edward Kajfosz
Na horkách, 737 01 +eský T#šín
tel.: 0659/711634,746302, mobil: , fax: 0659/711634, e-mail:
RESOLUX s.r.o.
Muro- Ladislav
Jablunkovská 241, 739 61 T%inec
tel.: 0659/324364,, mobil: 0602/794870, fax: 0659/21843, e-mail:
S PoweR product s.r.o.
Ing.František Zúbek
Odborárska 52, 830 03 Bratislava
tel.: 07/5258319, mobil: , fax: 07/5257882, e-mail: spower@spower-prod.sk
Schäfer a Sýkora
Tomáš Trmal
t%. 9. kv#tna 393, 408 01 Rumburk
tel.: 0413/333181-2, mobil: , fax: 0413/333690, e-mail: svetlo@sasa.cz
SIKU s.r.o.
Ing.Libor Polanský
Velkomoravská 3916, 695 01 Hodonín
tel.: 0628/341549, mobil: , fax: 0628/341549, e-mail:
Služby m#sta +.Krumlov s.r.o.
Josef Veselý
Domoradice 1, 381 01 +eský Krumlov
tel.: 0337/711285, 711281, mobil: , fax: 0337/4392, e-mail:
Služby m#sta Pardubic, a.s.
Zden#k N#mec
Pernerova 443, 530 02 Pardubice
tel.: 040/514823, mobil: , fax: 040/514823, e-mail:
Správa ve%ejného statku PlzeJosef Hromádko
Škroupova 5, 301 36 Plzetel.: 019/2163-519, mobil: , fax: , e-mail:
Ji%í Štefl
Ing.Ji%í Štefl
Vide ská 436, 756 61 Rožnov pod Radhošt#m
tel.: 0651/654788, mobil: 603523945, fax: 0651/654788, e-mail: stefl@iol.cz
Technické sít# Brno, akciová spole nost
Ing.Ivo Chmela%
Barví%ská 5, 602 00 Brno
tel.: 05/45404236, mobil: , fax: 05/45424011, e-mail:
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Technické služby D# ín a.s.
František Pr'cha
B%ezová 402, 405 55 D# ín 3
tel.: 0412/517757,, mobil: 604225822, fax: 0412/513143, e-mail:
Technické služby Hradec Králové
František Klicpera
Na Brn# 362, 500 08 Hradec Králové
tel.: 049/618595,, mobil: 0602/405796,0602/219663, fax: 049/618502, e-mail:
Technické služby Karviná a.s.
v6 Hercig
Bohumínská 1878, 735 06 Karviná - Nové M#sto
tel.: 06993/6312259-62, mobil: , fax: 06993/6311170, e-mail:
Technické služby Krnov s.r.o.
Ing.Štefan LedvoStará 11, 794 01 Krnov
tel.: 0652/714388-389, mobil: , fax: 0652/714339, e-mail:
Technické služby m. Kolína, s.r.o.
Petr Fomín
Kmochova 2, 280 00 Kolín III
tel.: 0321/24011, mobil: , fax: 0321/25397, e-mail:
Technické služby m#sta
Ludvík Morkes
Královéhradecká 687, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 0465/2579, mobil: , fax: , e-mail:
Technické služby m#sta Bíliny
Pavel Lupták
Zámecká 32/2, 418 28 Bílina
tel.: 0417/926283, mobil: , fax: , e-mail:
Technické služby m#sta Domažlice
Old%ich Kade ka
Zahradní 513, 344 20 Domažlice
tel.: 0189/2394, mobil: , fax: 0189/2394, e-mail:
Technické služby m#sta Jablonce
Antonín Wiener
Dlouhá 25a, 466 87 Jablonec nad Nisou
tel.: 0428/311741, mobil: , fax: 0428/311946, e-mail:
Technické služby m#sta Klatov
Jan Lidmila
Sadová 362, 339 11 Klatovy
tel.: 0186/22021, mobil: , fax: 0186/22071, e-mail:
Technické služby m#sta Liberce a.s.
Milan Benda
Erbenova 376, 460 08 Liberec 8
tel.: 048/2410318, mobil: 604295405, fax: 048/485159, e-mail: benda@tsml.cz
Technické služby m#sta Litvínova
Libor Remuta
Žižkova 658, 436 23 Litvínov
tel.: 035/52745/38, mobil: , fax: 035/53220, e-mail:
Technické služby m#sta Mostu a.s.
Ji%í Brusch
D#lnická 164, 434 62 Most-Velebudice
tel.: 035/363261, mobil: , fax: 035/363223, e-mail:
Technické služby m#sta Olomouce a.s.
Josef Nikl
U botanické zahrady 6, 777 00 Olomouc
tel.: 068/412548, 412322, mobil: , fax: 068/412442, e-mail:
Technické služby m#sta Písku
Petr Šejnoha
Pražská 372, 397 11 Písek
tel.: 0362/271105, mobil: , fax: 0362/2848, e-mail:
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Technické služby Opava s.r.o.
Pavel Stuchlík
T#šínská 71, 746 21 Opava
tel.: 0653/759118, mobil: , fax: 0653/627844, e-mail:
Technické služby Trutnov
Jaromír T'ma
Polská 92, 541 50 Trutnov
tel.: 0439/841159, mobil: , fax: 0439/811292, e-mail:
Technické služby T%eboVáclav Suchý
Novohradská 225, 379 01 T%ebotel.: 0333/2322, mobil: , fax: 0333/3093, e-mail:
Technické služby Zlín
Ing.Josef KocháLouky 321, 760 31 Zlín
tel.: 067/7103407, mobil: , fax: 067/7105576, e-mail:
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Milan Lánský
+s. armády 20, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 069/6242544, mobil: , fax: 069/222466, e-mail:
TESLAMP HOLEŠOVICE a.s.
Ing.Ji%í Horák
Jankovcova 15, 170 04 Praha 7
tel.: 02/33001403, mobil: 604422806, fax: , e-mail: jir.horak@atlas.cz
TOPIL s.r.o.
Zden#k Topil
Páte%ní 5, 635 00 Brno
tel.: 05/46210047, mobil: , fax: 05/46210047, e-mail:
TS a.s. Frýdek-Místek
Vladimír Závada
t%. 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek
tel.: 0658/34384, mobil: , fax: 0658/31195, e-mail:
Helios - lux
dpt.Jaroslav Kott
b%í.Štefan' 807-36, 5OO 03 Hradec Králové
tel.: 049/5542944, mobil: 602184593, fax: 049/42944, e-mail:
Ve%ejné osv#tlení - J.Pochman
Jaroslav Pochman
Husova 2646, 438 01 Žatec
tel.: 0397/749856,, mobil: 0603/503206, fax: , e-mail:
VOS Rostislav Horský
Rostislav Horský
Cyrila a Metod#je 870, 441 01 Podbo%any
tel.: 0399/214768,, mobil: 0602/971495, fax: 0399/214768, e-mail:
VYSTO Kobylí, s.r.o.
Karel Müller
, 691 10 Kobylí 642
tel.: 0626/924500,924654,, mobil: 0602/767901, fax: 0626/924500, e-mail:
ZADO Energetic s.r.o.
Vlastimil Šabatka
Bezd#kov 186, 339 01 Klatovy
tel.: 0186/20155,26991, mobil: , fax: 0186/20155, e-mail:
ZPA CZ s.r.o. Trutnov
Josef Pauzar
Komenského 821, 541 35 Trutnov
tel.: 0436/807369, 807367, mobil: , fax: 0439/811386, e-mail:
Josef Brýdl
Šluknovská 321, 190 00 Praha 9
tel.: 02/61343710, mobil: , fax: , e-mail: brydlj@eltodo.cz
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Ing.V#ra Bursíková
Pod vysíla kou 1387, 156 00 Praha 5 Zbraslav
tel.: 02/61358018, mobil: 0603-800298, fax: , e-mail:
Ing.Jaroslav Kotek
ELTODO a.s., 142 01 Novodvorská 1010/14
tel.: 02/6134 3769, mobil: 0606632786 , fax: 02-61343769, e-mail: kotekj@eltodo.cz
Ing.Koloman Lagin
Anglické náb%. 11, 301 50 Plzetel.: 019/42337, mobil: , fax: , e-mail:
Miloslav Lang
V%ídelní 57, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 017/27784, mobil: , fax: , e-mail:
Ji%í Linka
Halasova 314, 251 01 0í any
tel.: , mobil: , fax: , e-mail:
Zden#k Ln#ni ka
Bellušova 1865, 150 00 Praha 5
tel.: 02/61343711, mobil: , fax: , e-mail: lnenickaz@eltodo.cz
Josef Madenský
Marie Majerové 1700, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.: 069/628/3374, mobil: , fax: , e-mail:
dpt.Robert Modlinger
V h'rkách 2140, 158 00 Praha 5
tel.: , mobil: , fax: , e-mail:
Ing.arch.Ladislav Monzer, CSc.
Mezivrší 1507, 147 00 Praha 4
tel.: 02/44464486, mobil: , fax: , e-mail:
JUDr.Marie Muchová
Brn#nská 7, 695 01 Hodonín
tel.: 0628/21959, mobil: , fax: , e-mail:
Ing.Tomáš Nosek
Arbesovo nám. 8, 150 00 Praha 5-Smíchov
tel.: 02/6925005, mobil: 0602-283953, fax: , e-mail: nosek@elios.cz
Ing.Josef Polan
tel.: 02-67317415,

Chrudimská 6, 130 00 Praha 3

Rostislav Prax
Pr'myslová 1153, 686 01 Uh. Hradišt#
tel.: 0632/553422, mobil: 0602-858130, fax: , e-mail:
Martin Stehlík
Litvínovská 520, 190 00 Praha 9
tel.: 02/883955, mobil: 0603-468778, fax: , e-mail:
Ji%í Vorá ek
Maluchy 18, 700 30 Ostrava - Dubina
tel.: 069/6244959, mobil: 604949241, fax: , e-mail: ptdov@Ostrava,cz

P#ílohy:
Zápis z jednání p%edsednictva Eltodo 7.9Zápis z jednání p%edsednictva Žatec 10,00 hod
Zápis jednání p%edsednictva Žatec 22,00 hod
Zápis z jednání p%edsednictva Eltodo 14.12.
Nám#ty na novou nápl- innosti – DOTAZNÍk
Dotazník na dopln#ní adresá%e
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P#ílohy:
Zápis
Z jednání p%edsednictva SRVO dne 7.9.2000 v Eltodu
P%ítomni:
Omluven:
Nep%ítomen:

Ing.Kotek, p.Benda, p.Tichý, Ing.Luxa, Ing.Nosek, Ing.Horák(dopln#no e mail 2.10.)
p.Vorácek (písemné podklady)
p.Mucha

Sch'ze se zabývala p%ípravou Podzimního setkání v Žatci, p%ípravou Valné hromady a voleb a plánem innosti a
nápln# SRVO do budoucnosti.
1.

p%íprava voleb:
Volby tajné, volební lístky p%ipraví a vytiskne Luxa
p%edseda volební komise: p. Benda.
Návrh kandidátky p%edsednictva: Ing.Kotek, Ing.Luxa, Ing.Horák, p. Benda, p. Tichý, Ing.Nosek p.Vorá ek
Návrh kandidátky RK : Ing.Bursíková, p. Nikl, Ing.Nosek
Návrhy byly s jednotlivými kandidáty projednány.

.
2.

Luxa, Kotek 13.9.2000 navštíví Žatec – s Pochmanem doladí program a prov#%í p%ípravy
Horák – projedná s Pochmanem zp'sob financování, formulace objednávky
Návrh:
a) uvítání, slovo magistrátu
b) odborný blok : Pochman (Žatec), Horský(Podbo%any), Hanus(Louny)
c) diskuze:
Houska (Eltodo)
Valná hromada
d) Zhodnocení innosti – Kotek
e) Finan ní zpráva a návrh rozpo tu se zd'vodn#ním – Horák
f) Zpráva RK za 1999 – Nosek
g) Zpravodaj ( odm#ny za p%ísp#vky, možnost inzerce) – Luxa
P%estávk
h) Volby p%edsednictva, RK- %ídí p%edseda volební komise Benda
P%edstavení navržených kandidát', v diskusi návrh nových
(zásady: 7 len' p%edsednictva, podle p%edložené kandidátky, možnost škrtnout a dopsat)
Navržení a z dizkuse vyšedší kandidáti v cca 1 min. proslovu nastíní svoji p%edstavu práce.
Vlastní volby.
I)
První sch'ze nového p%edsednictva a RK, ze svého st%edu zvolí p%edsedu a funkcioná%e.
Prohlídka Žatce

3.

Návrh rozpo tu na rok 2001 zpracuje hospodá%, p%ednese v Žatci se zd'vodn#ním
Rozpo et musí vycházet z vydání, podle toho je nutno ur it i výši lenských p%ísp#vk'.
P%edsednictvo ur ilo výši odm#n:
- odm#ny za p%ísp#vky do Zpravodaje podle AA (výši prov#%í Horák u Novtného, oznámí v Žatci)
- Odm#ny hospodá%i 5% z p%íjm' v kalendá%ním roce
- odm#ny za vydávání Zpravodaje 3000 K / íslo
- odm#ny za práci tajemníka návrh: tajemník vy íslí odhad své práce v hodinách ,
lenové výboru p%edají své p%edstavy v zalepených obálkách , v Žatci se ur í ástka. P%edstava Luxy na
funkci nového tajemníka: ástka shodná s dosud vyplácenou
- odm#ny za práci v p%edsednictvu: za ú ast na výboru se vyplácí cestovné 2. T%. vlakem + odm#na 1000
K a úhrada ob erstvení p%i zasedání do limitu 200 K /osobu.
- za uspo%ádání Setkání organizátor 1500 K , p%edsednictvo po 500 K .

4.

Urgovat zprávu revizní komise za rok 1999, p%ednést v Žatci

5.

Nákup po íta e pro pot%eby vydávání Zpravodaje
P%edsednictvo odsouhlasilo finan ní limit 60 000 K na nákup nového notebooku pro pot%eby redakce
Zpravodaje. Nákup zajistí Luxa, Horák.
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6.

P%edsednictvo vyzývá všechny leny k vypracování p%edstavy o náplni webových stránek SRVO. Po
zvážení návrhu na p%íští sch'zi p%edsednictva se projedná možnost jejich z%ízení. Odhadovaný finan ní
náklad do 10 000K .

7.

P%edsednictvo vzalo na v#domí a sjednotilo se s názory pana Tichého a Noska – innost SRVO je t%eba,
rozhýbat, oživit, zamyslet se nad tím, zda dnešní forma existence je oprávn#ná
Nám#ty:
- rozší%it aktivitu i na další obory infrastruktury m#st a obcí
- zam#%it aktivitu na komunální úrove-, rozesílat 1x ro n# výtah ze Zpravodaj' na OÚ (do velikosti
okresních m#st)
- navázat kontakty s komunálním asopisem S
- navázat kontakty se sdružením m#st a obcí ( v zá%í sch'ze v Edenu, kontakt p%edá p.Benda tajemníkovi)
- exkurze pro seznámení se s provozem a údržbou VO v cizin#
ukládá len'm:
- do setkání v Žatci p%edložit nám#ty na další rozší%ení innosti
- posoudit návrhy pana Tichého: organizace a fin.p%ísp#vek len'm na návšt#vu vytipovaných odborných
veletrh' (p%ehled vypracuje Tichý do Setkání v Žatci)

8.

Vydání p%íru ky pro obce – návrh p.Tichý
- název nap%. Ve%ejné osv#tlení od A do Z –populární forma
- financování z prost%edk' SRVO, z výnos' 25% zisk pro SRVO, 75% odm#ny autor'm .(cca 5000 za
p%ísp#vek p%i uzáv#rce, zbytek z výnosu po ukon ení distribuce.
- Navržený obsah: Úvod, Normy ve VO, Odpov#dnost za provoz a výstavbu VO, Jakoéu firmu vybrat,
pokud nejsou ve m#st# TS, Technika pot%ebná k údržb# VO, Kvalifikace pracovník' pro správu a
údržbu, N#co o, výpo tech sv#tla, Evidence Pasportu ve VO, Projektování a návrhy VO, Váno ní
osv#tlení, Jaký materiál pooužívat, Sv#telné zdroje pro VO, Likvidace nefunk ních výbojek, N#co málo
o SSZ…..
- Kolektiv autor':Tichý, Benda, Vorá ek, K%ivý, Ducho-, Kotek, Benda, Vorá ek, Skála, Nosek, Hrn í%,
Luxa….
- Koordinátor Projektu p%íru ka Tichý na Setkání v Žatci osloví a sestaví kolektiv autor'
- Vydání podle p%edstav p. Tichého 1. Pololetí 2001
- P. Pochman nabídl prov#%ení karikaturisty z regionu
- P%ísp#vky od firem, jejichž výrobky budou na ilustra ních fotografiích (nabídka, poptávka)

Setkání sdružení m#st a obcí zá%í v Edenu, návrh ú astnit se, kontakt p%edá Tichý

Seznam e-mailových adres:
Horák:
jir.horak@atlas.cz
Kotek:
kotekj@eltodo.cz
Luxaf@eltodo.cz
Luxa
Nosek
nosek@elios.cz
Benda
benda@tsml.cz
Mucha
pavel.mucha@seznam.cz
elektro@osvetleni.top.cz
Tichý
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Zápis
Z jednání p%edsednictva SRVO v Eltodu dne 14.12.2000
P%ítomni: Ing.Horák, Ing.Kotek, Ing.Luxa, p.Mucha, p.Vorá ek
Nep%ítomni: p.Tichý
Omluveni: Ing.Nosek: p.Benda
1. P%íprava Setkání a Valné Hromady
P%edsednictvo prov#%ilo p%ípravu setkání a konstatovalo, že setkání je dob%e p%ipraveno. K jednání valné
hromady je t%eba n#které dopl-ky – viz další body.
2. Volební komise
Benda-p%edseda, p.Horský, p.Stehlík
3. Kandidáti revizní komise
Ing.Bursíková, p.Nikl, Ing.Nosek
4. Placení lenských p%ísp#vk'
P%edsednictvo ukládá tajemníkovi provést kone nou prov#rku zaplacených lenských p%ísp#vk'. Neplati e
naposledy vyzvat písemn# k zaplacení a zaslat nové faktury. Pokud nebude p%ísp#vek uhrazen bez sd#lení
závažných d'vod' písemn# do 31.11., lenství bude podle stanov ukon eno k 31.12.2000.
Hospodá%
30.11.00
5. Ukon ené lenství
Firmy KTH a ERMO oznámily ukon ení lenství v SRVO z organiza ních d'vod' ve firmáchUpravit databázi
len'
Tajemník
ihned
6. Návrh rozpo tu pro rok 2001 pro valnou hromadu-dolad#ní
Pro vyrovnaný rozpo et ponechat sou asnou výši p%ísp#vk'.
Do rozpo tu na rok 2001 dále zakalkulovat
ástku 100 000K na náklady s brožurou-p%íru kou (viz zápis z 7.9.00 Eltodo – koordinátor projektu
p.Tichý)
ástku 100 000 K na výjezdy a exkurze (viz zápis z 7.9.00 Eltodo – návrh p.Tichý)
ástku 100 000 K na odm#ny za práci v p%edsednictvu SRVO a odm#ny za p%ípravu setkání
ástku 10 000 K na tvorbu web stránek SRVO

7. Webové stránky
Každý len p%edsednictva p%edá do 30.11.00 svoji p%edstavu nápln# web stránek SRVO Ing.Horákovi. +lenové
budou vyzváni ve Zpravodaji
+lenové p%edsednictva 30.11.00

8. Usnesení z Valné hromady
Usnesení sestaví a p%ednese Ing.Horák
9. P%íru ka
Finan ní operace spojené s vydáním p%íru ky-zp'sob ú tování, dan#, prodej, distribuce- prov#%í hospodá% SRVO
do 31.12.00.
Hospodá%
30.12.00
10. Zm#na stanov
Vzhledem ke stále se zmenšujícímu po tu len' zú ast-ujících se valných hromad a tím pádem omezené
možnosti hlasování podle stávajících stanov navrhuje p%edsednictvo zm#nu stanov ve smyslu : Pro schválení je
t%eba na valné hromad# ú ast 50 % len' na zn#ní : ú ast 30% len'. Návrh na valné hromad# p%ednese
p.Vorá ek.
20.10.2000

František Luxa
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P#edsednictvo SRVO, dne 7.9.2000 v Eltodu
Navržený program: -

-

zm#na na postu tajemníka, kooptace Ing.Luxy za lena výboru
- nákup po íta e (notebook) pro redakci Zpravodaje a mobilu

p%íprava Podzimního Setkání v Žatci

Zápis
Z jednání p%edsednictva SRVO v Eltodu dne 14.12.2000
P%ítomni: Ing.Horák, Ing.Kotek, Ing.Luxa, p.Mucha, p.Vorá ek
Nep%ítomni: p.Tichý
Omluveni: Ing.Nosek: p.Benda
11. P%íprava Setkání a Valné Hromady
P%edsednictvo prov#%ilo p%ípravu setkání a konstatovalo, že setkání je dob%e p%ipraveno. K jednání valné
hromady je t%eba n#které dopl-ky – viz další body.
12. Volební komise
Benda-p%edseda, p.Horský, p.Stehlík
13. Kandidáti revizní komise
Ing.Bursíková, p.Nikl, Ing.Nosek
14. Placení lenských p%ísp#vk'
P%edsednictvo ukládá tajemníkovi provést kone nou prov#rku zaplacených lenských p%ísp#vk'. Neplati e
naposledy vyzvat písemn# k zaplacení a zaslat nové faktury. Pokud nebude p%ísp#vek uhrazen bez sd#lení
závažných d'vod' písemn# do 31.11., lenství bude podle stanov ukon eno k 31.12.2000.
Hospodá%
30.11.00
15. Ukon ené lenství
Firmy KTH a ERMO oznámily ukon ení lenství v SRVO z organiza ních d'vod' ve firmáchUpravit databázi
len'
Tajemník
ihned
16. Návrh rozpo tu pro rok 2001 pro valnou hromadu-dolad#ní
Pro vyrovnaný rozpo et ponechat sou asnou výši p%ísp#vk'.
Do rozpo tu na rok 2001 dále zakalkulovat
ástku 100 000K na náklady s brožurou-p%íru kou (viz zápis z 7.9.00 Eltodo – koordinátor projektu
p.Tichý)
ástku 100 000 K na výjezdy a exkurze (viz zápis z 7.9.00 Eltodo – návrh p.Tichý)
ástku 100 000 K na odm#ny za práci v p%edsednictvu SRVO a odm#ny za p%ípravu setkání
ástku 10 000 K na tvorbu web stránek SRVO

17. Webové stránky
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Každý len p%edsednictva p%edá do 30.11.00 svoji p%edstavu nápln# web stránek SRVO Ing.Horákovi. +lenové
budou vyzváni ve Zpravodaji
+lenové p%edsednictva 30.11.00

18. Usnesení z Valné hromady
Usnesení sestaví a p%ednese Ing.Horák
19. P%íru ka
Finan ní operace spojené s vydáním p%íru ky-zp'sob ú tování, dan#, prodej, distribuce- prov#%í hospodá% SRVO
do 31.12.00.
Hospodá%
30.12.00
20. Zm#na stanov
Vzhledem ke stále se zmenšujícímu po tu len' zú ast-ujících se valných hromad a tím pádem omezené
možnosti hlasování podle stávajících stanov navrhuje p%edsednictvo zm#nu stanov ve smyslu : Pro schválení je
t%eba na valné hromad# ú ast 50 % len' na zn#ní : ú ast 30% len'. Návrh na valné hromad# p%ednese
p.Vorá ek.
20.10.2000

František Luxa

Zápis
Z jednání p%edsednictva SRVO v Žatci 12.10.2000 v 10.00 hod
P%ítomni: Ing.Horák, Ing.Kotek, Ing.Luxa, p.Mucha, p.Vorá ek
Nep%ítomni: p.Tichý
Omluveni: Ing.Nosek: p.Benda
21. P%íprava Setkání a Valné Hromady
P%edsednictvo prov#%ilo p%ípravu setkání a konstatovalo, že setkání je dob%e p%ipraveno. K jednání valné
hromady je t%eba n#které dopl-ky – viz další body.
22. Volební komise
Benda-p%edseda, p.Horský, p.Stehlík
23. Kandidáti revizní komise
Ing.Bursíková, p.Nikl, Ing.Nosek
24. Placení lenských p%ísp#vk'
P%edsednictvo ukládá tajemníkovi provést kone nou prov#rku zaplacených lenských p%ísp#vk'. Neplati e
naposledy vyzvat písemn# k zaplacení a zaslat nové faktury. Pokud nebude p%ísp#vek uhrazen bez sd#lení
závažných d'vod' písemn# do 31.11., lenství bude podle stanov ukon eno k 31.12.2000.
Hospodá%
30.11.00
25. Ukon ené lenství
Firmy KTH a ERMO oznámily ukon ení lenství v SRVO z organiza ních d'vod' ve firmáchUpravit databázi
len'
Tajemník
ihned
26. Návrh rozpo tu pro rok 2001 pro valnou hromadu-dolad#ní
Pro vyrovnaný rozpo et ponechat sou asnou výši p%ísp#vk'.
Do rozpo tu na rok 2001 dále zakalkulovat
ástku 100 000K na náklady s brožurou-p%íru kou (viz zápis z 7.9.00 Eltodo – koordinátor projektu
p.Tichý)
ástku 100 000 K na výjezdy a exkurze (viz zápis z 7.9.00 Eltodo – návrh p.Tichý)
ástku 100 000 K na odm#ny za práci v p%edsednictvu SRVO a odm#ny za p%ípravu setkání
ástku 10 000 K na tvorbu web stránek SRVO
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27. Webové stránky
Každý len p%edsednictva p%edá do 30.11.00 svoji p%edstavu nápln# web stránek SRVO Ing.Horákovi. +lenové
budou vyzváni ve Zpravodaji
+lenové p%edsednictva 30.11.00

28. Usnesení z Valné hromady
Usnesení sestaví a p%ednese Ing.Horák
29. P%íru ka
Finan ní operace spojené s vydáním p%íru ky-zp'sob ú tování, dan#, prodej, distribuce- prov#%í hospodá% SRVO
do 31.12.00.
Hospodá%
30.12.00
30. Zm#na stanov
Vzhledem ke stále se zmenšujícímu po tu len' zú ast-ujících se valných hromad a tím pádem omezené
možnosti hlasování podle stávajících stanov navrhuje p%edsednictvo zm#nu stanov ve smyslu : Pro schválení je
t%eba na valné hromad# ú ast 50 % len' na zn#ní : ú ast 30% len'. Návrh na valné hromad# p%ednese
p.Vorá ek.
20.10.2000

František Luxa

Zápis
Z jednání p%edsednictva SRVO v Žatci 12.10.2000 v 21.30 hod
Nov% zvolené p#edsednictvo valnou hromadou v Žatci 12.10.2000
P%ítomni: p.Benda, Ing.Horák, Ing.Kotek, Ing.Luxa, p.Mucha, p.Vorá ek
Nep%ítomni: p.Tichý
Omluveni: Ing.Nosek
1.

Volba p%edsedy, tajemníka, hospodá%e

P%edsednictvo vzalo na v#domí zápis o pr'b#hu a výsledky voleb od p%edsedy volební komise p.Bendy.

A) Volba p#edsedy: navržení kandidáti : p.Benda, , Ing.Kotek, p.Vorá ek
P.Benda a p.Vorá ek se kandidatury z%ekli.
P%edsedou SRVO na další funk ní období byl zvolen Ing.Kotek a funkci p%ijal.

Volba tajemníka: navržení kandidáti p.Mucha, Ing.Luxa
p.Mucha se kandidatury z%ekl .
Tajemníkem SRVO na další funk ní období byl zvolen Ing.Luxa a funkci p%ijal.
Volba Hospodá%e SRVO na další funk ní období
Jediným kandidátem byl navržen Ing. Horák.
Hospodá%em SRVO na další funk ní období byl zvolen Ing Horák a funkci p%ijal.
2.

P%evzetí úkol'

Nov# zvolené p%edsednictvo se zavázalo p%evzít úkoly od p%edsednictva z minulého funk ního období a pracovat
na jejich spln#ní.
3.

Zpr'hledn#ní innosti

P%edsednictvo, podle signál' z valné hromady a dalších p%ipomínek len', se rozhodlo zpr'hlednit svoji innost
p%ed lenskou základnou. Veškeré zápisy z jednáni budou zve%ej-ovány jako p%íloha Zpravodaje.

30

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4.

Odm#ny za práci

P%edsednictvo si je v#domo nedo%ešené situaci ve výši odm#n za práci pro placené funkcioná%e.
Všichni funkcioná%i, mající nárok na odm#nu, provedou v pr'b#hu kalendá%ního roku asový snímek své
innosti , z n#hož se dále bude odvíjet odm#na, nap%. pro práci tajemníka rozd#lena na innost administrativní a
odbornou . Pro kalendá%ní rok 2000 a 2001 z'stávají odm#ny v dosavadní výši, odm#na za vydávání Zpravodaje
je upravena na 3000 K / íslo.
5.

Pr'b#h Setkání

P%edsednictvo konstatovalo, že Setkání v Žatci bylo ze strany hostitele pana Pochmana velmi dob%e p%ipravuje a
vyjad%uje mu pod#kování.
Vlastní pr'b#h valné hromady nazna il, že n#kte%í lenové hledají cestu ke zlepšení práce SRVO.
V nejbližším Zpravodaji bude vložen dotazník, v em vidí lenové slabiny a jaké mají nám#ty na zlepšení
innosti SRVO, jaké mají nám#ty na další innost. Po zpracování dotazník' (do 6 m#síc' od rozeslání)
p%edsednictvo zpracuje a p%ípadn# vytvo%í odborné komise ze svých len' pro %ešení podn#t'.
6.

P%íru ka

P%edsednictvo konstatovalo, že nebylo p.Tichým informováno o pr'b#hu p%ípravy p%íru ky (viz Zápis ze 7.9.00
v Eltodu), pracovní tým m#l být vytvo%en na Setkání v Žatci.
20.10.2000

Zapsal: František Luxa
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Pozvánka na Podzimní setkání p#átel ve#ejného osv%tlení
Podzimní setkání len' Spole nosti pro rozvoj ve%ejného osv#tlení a p%átel ve%ejného
osv#tlení se uskute ní ve dnech 12. – 13. 10.2000 v Žatci. Organisátorem bude soukromá
firma Ve ejné osv%tlení, hostitelem pan Jaroslav Pochman s podporou Technických služeb
m#sta Žatce.
Setkání se uskute ní v prostorách restaurace Moskva, kde také prob#hne prezentace
ú astník' mezi 12 - 13 hod., na 13 –1 4 hod. bude p%ipraven ob#d, po kterém bude následovat
vlastní jednání. P%ipraveny jsou p%ísp#vky p%evážn# z oblasti západních +ech. Setkání je
sou asn# svoláno jako Valná hromada na které prob#hnou volby nového p%edsednictva a
revizní komise.
P%ipravte si diskusní p%ísp#vky, p%ipomínky a podn#ty k práci p%edsednictva i celé SRVO.
P%edpokládaný konec jednání v 19 hod, potom krátká prohlídka ve%ejného a slavnostního
osv#tlení m#sta Žatce a ve 20 hod nás eká raut a zde bude další as a prostor k neformálnímu
pokra ování.
Na 13.10. je p%ipraven zajímavý program s odjezdem autobusem od restaurace
Moskva v 10 hod, návšt#va vodní elektrárny Nechranice.
V prostorách restaurace Moskva bude vyhrazeno místo pro výstavku .
Nocleh bude zajišt#n v hotelu U hada na nám#stí ( pro 40 osob), cena cca 600K /noc nebo
v hotelu Hoppi na sídlišti (pro 80 osob), cena cca 250 K /noc.

Na Vaši ú ast se t#ší p%edsednictvo SRVO a organizáto%i Setkání.

P#ihlášky:
Jsou vloženy v tomto Zpravodaji.
Prosíme: vra,te vypln%né co nejd#íve na zpáte ní adresu uvedenou na p#ihlášce,
potvr-te telefonicky, faxem, e- mailem – ale potvr-te, abychom organisátor'm
nep#id%lávali zbyte né starosti nap#. se zajišt%ním noclehu , dopravy apod.
Prosíme uve-te po et z' astn%ných osob, p#ípadn% Váš diskusní i odborný p#ísp%v%k,
zájem o plochu na výstavu a zájem o prohlídku elktrárny dne 13.10.2000
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Vážení #tená i,
Toto #íslo Zpravodaji bychom cht%li z v%tší #ásti v%novat ohlédnutí.
K letošním kulatému letopo#tu a p ed vstupem do nového milenia se sluší troši#ku bilancování a možná i
niostalgie, nad tím co bylo.
P ipomeneme si, jak a pro# vznikala Spole#nost pro rozvoj ve ejného osv%tlení, kdo pracoval ve výboru.
Vrcholným orgánem SRVO jsou valné hromady, na nichž probíhají volby p edsednictva a revizní kokmise.
P ipome*me si, kdo za ty roky existence spole#nosti byl #lenem p edsednictva a v p edsednictvu pracoval.
Dále bychom cht%li p ipomenout naše pravidelná setkání, kde a kdy probíhala, kdo se podílel na jejich vesm%s
hladkém pr'b%hu.
Pokud se zabýváme tím, co bylo, je t eba p ipomenout i n%co z historie našeho informa#ního ob#asníku
Zpravodaje.
P ísp%vky byly tentokrát zpracovány spojenými silami redakce, na základ% podklad' z archivu Ing. Kotka, Ing.
Luxy a redakce.

O vzniku a historii Spole nosti pro rozvoj ve#ejného osv%tlení.
Odkdy vlastn# za ít psát historii Spole nosti pro rozvoj ve%ejného osv#tlení?
Naše Spole nost v dnešní podob# vznikla transformací, a je tedy p%ímým pokra ovatelem, tématické
skupiny .12 CIE/+SVTS Ve%ejné osv#tlení, které v tehdejším +eskoslovensku úsp#šn# a nep%etržit# p'sobila již
od roku 1961 a u jejíhož zrodu stál nedávno v našem Zpravodaji p%ipomenutý Ing.Ji%í Švehla Csc, dále Ing.B#hal
a p.Modlinger a další odborníci..
Impulsem k vlastnímu vzniku SRVO bylo ukon ení innosti zmín#né tematické skupiny a snaha jejich
len' o kontinuitu innosti v této oblasti. Za datum vzniku je tedy možno považovat 11. duben 1991, kdy byla
spole nost registrována na MV +R podle § 10 Zákona .83/90 Sb O sdružování ob an'. Vrcholným orgánem
Spole nosti jsou Valné hromady len', na nichž probíhají volby volerných orgán', p%edsednictva, keré si ze
svého st%edu zvolí p%edsedu a revirní komise.
První ustavující valná hromada se uskute nila v souvislosti se seminá%em Ve%ejné osv#tlení m#st a obcí
v Plzni 24.4.1991. Usnesení valné hromady, stanovy, p%ihlášky do nov# vzniklé SRVO byly rozeslány všem
d%ív#jším len'm tématické skupiny .12 CIE/+SVTS Ve%ejné osv#tlení.
První lenská sch'ze takto vzniklé SRVO prob#hla v Ostrav# v návaznosti na konferenci Osv#tlení
z hlediska provozu a údržby 24.10.1991.
K 31.12.1991 m#la Spole nost pro rozvoj ve%ejného osv#tlení 32 len'.
Na první Valné hromad# 24.4.1991 bylo zvoleno p%edsednictvo ve složení:
p%edseda Ing.J.Kotek, místop%edsedové Ing.B.Hollý, M.Tichý, tajemník S.K%ivý, hospodá% M.Benda a revizní
komise ve složení J.Nikl, J.Jurkovi , S.Šimon.
Ke zm#n# ve složení p%edsednictva dochází na jeho sch'zi 16.6.1993. S.K%ivý je uvoln#n z funkce
tajemníka, lenem p%edsednictva z'stává a na post tajemníka je kooptován Ing.J.Horák, kterému je sou asn#
sv#%ena funkce hospodá%e. Pánové M.Benda, S. K%ivý a nov# kooptovaný len M.Lang jsou leny p%edsednictva.
Zde je také ustavena redak ní rada Zpravodaje, který dosud vydávalo p%edsednictvo. Šéfredaktorem se stává
Ing.F.Luxa, lenové redak ní rady J.Kotek,J.Horák, M.Benda, M.Tichý. Jako lektor pracuje od roku 1995
v redakci Ing.J.Polan.
Setkávání len' SRVO se pod názvem Valná hromada v t#chto letech odehrávalo zpravidla v rámci jiné
odborn# zam#%ené akce.
První samostatná Valná hromada SRVO se konala 13.4.1994 v Senohrabech.
Ve volbách zde byli do p%edsednictva zvoleni: p%edseda Ing.J.Kotek, místop%edseda M.Benda, tajemník a
hospodá% Ing.J.Horák, lenové p%edsednictva pánové Ing.B.Hollý, M.Tichý, J.Vorá ek, M.Lang, L.Mucha.
+leny revizní komise se stali: Ing.T.Nosek, Ing.V.Bursíková, J.Nikl.
Od této Valné hromady se konala pravidelná Setkání SRVO vždy na ja%e a na podzim. Pro tato setkání se vžil
tém#% familiérní název Setkání p%átel ve%ejného osv#tlení. Vždy* i toto ozna ení nazna uje atmosféru p%i setkání
panující.
Další Valná hromada na níž vzešlo z voleb nové p%edsednictvo, se konala v +eském T#šín# 18.1.1997.
Zde zvolené p%edsednictvo má toto složení: p%edseda Ing.J.Kotek, tajemník a hospodá% Ing.J.Horák,
místop%edsedové pánové M.Tichý, M.Benda, lenové p%edsednictva pánové L.Mucha, M.Lang, J.Vorá ek.
Revizní komise bude ve složení Ing.T.Nosek, Ing.V.Bursíková, J.Nikl
15.4.1999 na sch'zi p%edsednictva SRVO dochází ke zm#n#: M. Lang se vzdává funkce v p%edsednictvu a je
vytvo%ena nová funkce výkonného místop%edsedy, kterou zastává J.Vorá ek.
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V tomto složení pracuje výbor dosud, p%íští volby prob#hnou na Podzimním setkání v Žatci, které je svoláno i
jako 4.Valná hromada SRVO.
Tento vý et funkcioná%' a inovník' Spole nosti pro rozvoj ve%ejného osv#tlení od jejích po átk' do
sou asné doby nechce být pouhou faktografií, ale p%ipomenutím si všech, kte%í se podíleli v rámci svých sil a
možností na tom, že Spole nost pracovala, stala se širokou platformou pro vým#nu názor', navázání kontakt' a
možná p%inesla n#kterým z nás nové podn#ty a impulsy pro jejich práci.
Všem, kdo pro Spole nost v p%edsednictvu pracovali za celou dobu její existence pat%í pod#kování.
+lenská základna Spole nosti se v pr'b#hu let obm#-ovala. N#kte%í ztratili zájem o spolupráci, jiní se
v#nují jiným obor'm innosti, další lenové p%istoupili. V roce 2000 ítá spole nost ………… len'. Za
p%ipomenutí stojí, že naše spole nost i po rozd#lení +eskoslovenska má stále své leny a p%íznivce ve Slovenské
republice.
+estnými leny spole nosti se stali pánové Ing.J. Polan a R.Modlinger.
Už jsme se zmínili, že jedním z nosných moment' innosti Spole nosti pro rozvoj ve%ejného osv#tlení
jsou pravidelná setkávání jejích len'. Jejich podoba až do sou asné podoby pravidelných jarních a podzimních
setkání postupn# krystalizovala. Zprvu se setkání uskute -ovala zpravidla v rámci akcí po%ádaných jinými
organizacemi, anebo byla v rámci konferencí a seminá%'. Od roku 1995 se po%ádání t#chto pravidelných sešlostí
ujímaly jednotlivé subjekty, zpravidla subjekty, zabývající se správou i úpdržbou VO v daných místech, a dob%í
lidé, který se uvolili k ne vždy malé práci s organizací akce. Všem t#mto chceme pod#kovat a p%ipomenout
všem, že na t#chto lidech leží zdar a podoba našich setkání. A nem'žeme zapomenout ani na sponzory našich
setkání.
Nemalý p%ínos t#chto setkávání na r'zných místech republiky, ale i na Slovensku, vidíme nejen
v možnosti poznat výsledky innosti zpravidla hostitelské organizace p%ímo na míst#, ale na našich setkáních
stále ast#ji p%ijímají pozvání zástupci obecních i m#stských zastupitelstev a na pr'b#hu jednáni se mohou
p%esv#d it, že problematiku ve%ejného osv#tlení z hlediska m#st a obcí nelze vnímat jako okrajovou záležitost.
Jedinou vyjímkou v pravidelném rytmu byl výpadek Jarního setkání 2000, které p%islíbila uspo%ádat
firma ELV.S, avšak po%ádání na poslední chvíli od%ekla a nebylo již v silách p%edsednictva zajistit jiný termín a
místo konání .
P%ipome-me si v tomto p%ehledu kdy a kde se jednotlivá setkávání uskute nila, která organizace byla
jejich garantem a kdo organisátorem-hostitelem.
kde
1.Valná hromada a volby Plze24.4.1999
1. lenská sch'ze
Ostrava
24.10.1991
Valná hromada
Ra ice
23.6.1992
Valná hromada
Plze16.6.1993
Valná hromada
Lou e8.12.1993
2.Valná hromada a volby Senohraby
13.4.1994
???????????
Hr.Králové
Jarní setkání
Karlovy
19.-20.4.1995
Vary
Podzimní setkání
Liberec
29.-30.11.1995
Jarní setkání
Podbo%any
17.-18.4.1996
Podzimní setkání
+istá-Píla
8.-9.10.1996
SR
Jarní setkání
Klatovy
2.-3.4.1997
Podzimní setkání
+eský T#šín
18.-19.11.1997

po%adatel
Osv#tlení Plzea p%ípravný výbor
VŠB a SRVO
Tesla Holešovice
SRVO
Osv#tlení Plzea SRVO
Tesla Holešovice
SRVO
SRVO

hostitel
p.M.Tichý
doc.Sokanský
p%edsednictvo
a Ing.Baloun
p%edsednictvo
M.Tichý
p%edsednictvo
a Ing.Baloun
p%edsednictvo
p%edsednictvo

TS Hradec Králové
Správa VO

E.Koš,ál
p.M.Lang

TS Liberec

p.M.Benda

VOS

p.R.Horský

Belux

Ing.B.Hollý

TS Klatovy

p.Jan Lidmila

Promor

p.Ed.Kajfosz
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pozn.
V rámci seminá%e Osv#tlení
m#st a obcí
V rámci konference Osv#tlení
z hlediska údržby
V rámci setkání,po%ádaných
Teslou Hol. závod Praha
V rámci seminá%e Osv#tlení
m#st a obcí
V rámci setkání,po%ádaných
Teslou Hol. závod Praha
Toto a všechna další Setkání již
samostatná v rámci RRVO

3. Valná hromada
a volby

Jarní setkání
8.-9.4.1998
Podzimní setkání
7.-8.10.1998
Jarní setkání
29.-30.4.1999
Podzimní setkání
30.9.-1.10.1999
Jarní setkání
13.4.-14.4.2000

Praha

Eltodo a.s.

Ing.Libor Hájek

Trutnov
Hradec
Hrálové
Brno

Technické
služby Ing.Labík,
Trutnov
p.T'ma
TS Hradec Králové
p. Fr.Klicpera
ÚHA ÚM Hradec Král. dpt. Jar. Kott
TsB a.s.
Ing.Chmela%

Senec

ELV.S

p.Kovanda

Neuskute nilo se

Pokud se zmi-ujeme o setkání , nezaobírejme se pouze minulostí. Pevn# v#%íme, že tradice našich setkávání
p%ežije ješt# další léta. Nejbližší budoucností je v tomto kalendariu podzim 2000.

Sesterské organizace a akce.
Spole nost pro rozvoj ve%ejného osv#tlení není jedinou zájmovou i odbornou organizací, která má v náplni
sv#tlo i osv#tlení. Je však jediná, která se zabývá výhradn# problematikou ve%ejného osv#tlení.
Z dalších spole ností, i organizací, které se SRVO velice úzce spolupracují bychom cht#li p%ipomenout a
pozdravit +eskou spole nost pro osv#tlování, regionální skupinu Ostrava, p%edstavovanou prof. Karlem
Sokanským. Tato spole nost již dlouhá léta po%ádá pravidelné Kurzy osv#tlovací techniky i mezinárodní
konference s velice dobrou odbornou úrovní a hojnou ú astí.
Dále jsou to pravidelné seminá%e Ve%ejné osv#tlování m#st a obcí, konané tradi n# v Plzni, jejichž duchovním a
organiza ním otcem je pan Miroslav Tichý.
Plch
Bratislava

Zpravodaj SRVO, jak si ho pamatujete
Pokud se zabýváme tím, co bylo, je t eba zmínit i n%co z historie vydávání informa#ního bulletinu naší
Spole#nosti o historii Zpravodaje.
První #ísla, poté kdy za#al být vydáván, zprvu jako jednoduchý informa#ní bulletin, s postupn% se zlepšující
vn%jší formou a doufejme i obsahem. Jist% mnozí z vás pamatují jednoduchá vydání , n%kolik stránek psaných
psacím strojem na kterých se objevil onen známý motiv s brou#kem na kandelábru. Pak jsme vzhled vylepšili
r'žovofialovavým p ebalem s nákresem osv%tlené ulice až do dnešní formy s modro žlutými motivy snad
stylizované osv%tlené ulice.
P ísp%vky, p ednesené na setkáních byly zpo#átku pouze stru#nými anotacemi z pam%,ových zápis'. Dnes se
p episují z magnetofonových záznam', mnoho úsilí redaktor'm ušet í jejich zasílání v elektronické podob%.
V tomto p ípad% nejde jen o formu záznamu, ale takto zpracované p ísp%vky jsou autenti#t%jší a umož*ují i
otišt%ní graf' a jednoduchých obrázk'.
Zpravodaje mají své místo vyhrazení inzerci. Zprvu byla tato možnost seznámit #tená e se svými výrobky
firmami pom%rn% hojn% využívána, postupn% však zájem utichá.

Rejst#ík
Nedávno jsem pot eboval cosi vyhledat ve starších #íslech Zpravodaj'. A protože jsem prolistováváním mnoha
#ísel Zpravodaje strávil nemálo #asu, p inutil jsem se sestavit rejst ík #lánk', p ísp%vk', firemních vystoupení
ze všech dosud vydaných #ísel našeho ob#asníku.
Rejst ík je sestaven jednak podle ro#ník' a #ísel Zpravodaj' a další azení podle autor'.
Snad
pom'že
i
vám
lépe
se
orientovat
v dosud
vydaných
#íslech
Zpravodaje.
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Zpravodaj SRVO - autorský rejst#ík
autor
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Bína A.
Brusch J.
Brýdl J.
Brýdl J.
Brýžová M. Ing.

firma
TS Liberec

obsah p#ísp%vku
Prov#%ení stávající jakosti ve%ejného osv#tlení m#sta
Liberce
TS Liberec
Nové zp'soby vedení pasportu ve%ejného osv#tlení
TS a.s.Liberec
Rekonstrukce ve%ejného osv#tlení a tramvajových tratí v
Liberci
TS Liberec
Údržba VO v Liberci
TS Liberec
Provoz ve%ejného osv#tlení v Liberci
TS Liberec
Komentá% k souhrnu o ve%ejném osv#tlení m#sta Liberce
Ostravské komunikace Správa ve%ejného osv#tlení v Ostrav#, rok 1999
TS a.s.Most
Jak svítíme v Most#
Elektropodnik a.s.
Cesta k úsporám elektrické energie ve venkovním
osv#tlení
Elektropodnik a.s.
Svítidla Schréder, vyráb#ná v Elektropodniku Praha
TsB a.s., Media
Realisace reklamy na majetkových souborech ve%ejného
osv#tlení jako možný zdroj jejich obnovy

Bukovský M.
Burda J. Ing
Bursíková V. Ing

Partner Lux s.r.o.
ELTODO.a.s.
SRVO

4uriš L. Ing
Dvo%á ek V. Ing

SSTS
Tesla Holešovice a.s.

Dzurek I. Ing

S PoweR produkt

Fischer M.
Fizia P.
Friml L. Ing
Friml L., Luxa F.
Hájek L. Ing

Hilversum, Holand
TS Slezská Ostrava
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.
ELTODO a.s.

Hájek L. Ing
Hollý B. Ing
Hollý B. Ing

ELTODO a.s.
Belux s.r.o.
Osvetlenie s.r.o.

Hollý B. Ing
Hollý B. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing

Belux Bratislava
Belux
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO

ro ník
1999

íslo
2-3

1999
1998

1
3-4

1996
1995
1993
1999
1998
1996

3
2
3
1
3-4
1

1994
1999

4
2-3

Výbojky Sylvania ve ve%ejném osv#tlení
Ve%ejné osv#tlení na území Prahy
Zpráva revizní komise o kontrole pen#žního deníku
SRVO za ú etní rok 1998
+innost Slovenské sv#teln# technické spole nosti
Tesla Holešovice a.s. Praha - eský výrobce sv#telných
zdroj'
Úspora energie osv#tlování výbojovými zdroji sv#tla
s použitím elektronických p%ed%adník'

1999
1998
1999

4
1-2
1

1996
1995

3
1

1996

2

Téma: nízkotlaké sodíkové výbojky
Práce na žeb%íku a innosti s tím spojené
Novinky ve výrobním programu Tesla Holešovice
Otázka života sv#telného zdroje
ELTODO a.s. a jeho p%ístup ke správ# a údržb#
ve%ejného osv#tlení
Aktivity a výrobní program spole nosti ELTODO a.s.
Informace o situaci ve ve%ejném osv#tlení v Bratislav#
Pozvánka: Svetlo 96 Bratislava - 6.Medzinárodná
konferencia a výstava svetelnej a osvet6ovacej techniky

1997
1997
1994
1994
1998

2
4
2
2
3-4

1998
1998
1996

1-2
1-2
1

Rekonstrukce ve%ejného osv#tlení v Bratislav#
Zájmové skupiny v oboru VO na Slovensku
Zpráva o hospoda%ení SRVO od 1.1. do 31.11.1997
Zpráva o hospoda%ení 1996
Zpráva o hospoda%ení, lenská základna
Jak naše spole nost hospoda%í - zpráva 1.-10.1996
Sv#telné zdroje pro venkovní osv#tlení
Pokladní zpráva SRVO za rok 1994
Provozní podmínky vysokotlakých výbojek
Pokladní zpráva za rok 1993
Zápis z valné hromady SRVO Lou e- 8.12.1993
Školení osv#tlovací techniky Ostrava VII
Zpráva o hospoda%ení 1998
Zpráva o hospoda%ení 1996

1999
1996
1998
1997
1996
1996
1995
1995
1994
1994
1993
1992
1997
1997

1
3
3-4
1
3
3
2
1
4
1
3
2
4
2
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Horák J. Ing
Horák J.Ing
Horák J.Ing
Horák J.Ing
Hor-ák P. Prof.
Hoský R.

Tesla Holešovice a.s.
SRVO
SRVO
SRVO
STU Bratislava
VOS Podbo%any

Hrn í% B. Ing
Hrn í% B. Ing
Hrn í% B.Ing
Hrn í% J. Ing
Chmela% J. Ing
Chmela% J. Ing
Janošovi P. Ing
Janošoviš P. Ing
Jirman P. Ing
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.

EKO VUK s.r.o.
EKO VUK s.r.o.
EKO VUK s.r.o.
ELTODO a.s.
TsB Brno
TsB Brno

Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kilián J. Ing

Promor
Promor
Promor
Promor
Promor
Tesla Holešovice a.s.

Klicpera F.
Klicpera F.
Korda I. Ing
Koros B.Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing

TS VO Hradec Kr.
TS VO Hradec Kr.
Tesla Holešovice a.s.
Magistrát Hr.Králové
SRVO
SRVO
SRVO

Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing

SRVO
SRVO
SRVO
SRVO

Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing

SRVO
SRVO
Thorn Lighting

Kotek J. Ing

Thorn Lighting

Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing

SRVO
SRVO
SRVO
Thorn Lighting CS,
s.r.o.
SRVO
SRVO

Kotek J. Ing
Kotek J. Ing

ZPA CZ Trutnov
Promor
Promor
Promor

Sodíková vysokotlaká výbojka
1997
Hospodá%ská zpráva 119999
1999
Zpráva o hospoda%ení 1.1.1998-26.4.1999
1999
Pokladní zpráva SRVO leden-listopad 1994
1994
Informace o akcích v zahrani í - Interlicht Moskva
1996
Firma VOS p%edstavuje svoji práci - údržba VO v
1996
menších m#stech
Desatero upozorn#ní pro p'vodce odpad' s obsahem rtuti 1998
Recyklace nebezpe ných odpad' s obsahem rtuti
1997
Likvidace vyho%elých sv#telných zdroj'
1999
Prom#nné dopravní zna ky - vláknová optika
1998
Vznik Technických sítí Brno a jejich innost
1998
Úsporná opat%ení v sítích ve%ejného osv#tlení
1999
Provoz VO v Bratislav#
1996
Zprávy ze Slovenské republiky
1996
HDO
1996
+išt#ní svítidel
1999
Spontánní výzva len'm
1999
Nový zp'sob financování mechaniza ních za%ízení a
1998
realit
Zajišt#ní dve%í RVO proti násilnému otev%ení
1997
Pozvání do +eského T#šína
1996
Zajišt#ní dve%í RVO proti násilnému otev%ení
1997
N#kolik post%eh' o ve%ejném osv#tlení u Talián'
1997
Systém %ízení sektoru ve%ejného osv#tlení Minos
1997
Elektronické zapalova e pro vysokotlaké výbojové
1997
zdroje
Ve%ejné osv#tlení Hradce Králové
1999
Pozvánka do Hradce Králové
1998
Transformace nejv#tšího výrobce sv#telných zdroj' v +R 1997
M#sto Hradec Králové
1999
Informace o asopisu SV2TLO
1998
Stru ná správa o innosti SRVO za rok 1996
1997
P%ejímání Evropských norem z oblasti ve%ejného
1997
osv#tlení
Vztah m#sta a údržby
1996
Co se událo od setkání v Podbo%anech
1996
Poslání a cíle Spole nosti pro rozvoj ve%ejného osv#tlení 1995
P%ehled vývoje spot%eby elektrické energie ve ve%ejném 1995
osv#tlení
Spole nost pro rozvoj ve%ejného osv#tlení
1994
+innost SRVO jaro - podzim 1999
1999
Hospodárnost osv#tlení a nové trendy v konstrukci
1997
svítidel
Metodika m#%ení osv#tlení na komunikacích, návaznost 1999
na Evropské normy
Informace o innosti SRVO podzim 1998- jaro 1999
1999
Informace o innosti SRVO v roce 1998
1998
Zasedání 4.divize CIE v Praze
1992
Hospodárnost osv#tlení a nové trendy v konstrukci
1997
svítidel
Stru ná správa o innosti SRVO za rok 1996
1997
P%ejímání Evropských norem z oblasti ve%ejného
1997
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1
2-3
1
3
3
2
3-4
3
1
1-2
3-4
2-3
3
1
3
2-3
1
3-4
1
3
2
2
1
2
1
3-4
3
1
1-2
1
1
3
3
1
1
4
2-3
1
2-3
1
3-4
2
3
2
2

Kott J.dipl.tech

ÚHA ÚM Hradec Kr.

Kro ek L. Ing
Kro ek L. Ing
Labík J. Ing
Lang M.

GE Lighting
GE Lighting
TS Trutnov
SRVO

Lang M.

VO ÚM K.Vary

La-ka J. Ing
Lidmila J.
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing

ELTODO-Citelum
s.r.o.
TSm Klatovy
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.

Luxa F. Ing

Tesla Holešovice a.s.

Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Horák J.
Luxa F. Horák J.

SRVO
ELTODO a.s.
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.

Luxa F, Friml L.
Luxa F. Horák J.
Madenský J.
Madenský J.
Madenský J.
Mal ánek P. Ing

Tesla Holešovice a.s.
redakce
Magistrát Ostrava
Magistrát Ostrava
Magistrát Ostrava
Tesla Holešovice

Mal ánek P. Ing

Tesla Holešovice

Monzer L. Ing.
Moris J. Ing
Moupic L.Ing.
Muchová A. Ing
Muchová A.Ing.

AST Praha
Ravos Brno
TS Hradec Králové
PTD Ostrava
PTD Ostrava

Nagy M. Ing
Nikl J.

GE Lighting Evrope
TS Olomouc a.s.

Nikl J.

VO TS Olomouc

Nosek T. Ing
Nosek T. Ing
Nosek T. Ing

Eltodo a.s.
Eltodo a.s.
Eltodo a.s.

Nosek T. Ing
Elios Lighting s.r.o.
Novomestský L.Ing Comlux Bratislava

osv#tlení
M#sto a ve%ejné osv#tlení v Hradci Králové z pohledu
Útvaru hlavního architekta
Uvedení GE Lighting s.r.o.
Spole nost GE Lighting v +eské republice
Technické služby Trutnov
Aby ve m#st# bylo sv#tlo-zkušenosti z TS a.s.Frýdek
Místek
Podmínky pro z%izování VO na území m#sta Karlovy
Vary
Ve%ejné osv#tlení a spole nost ELTODO-Citelum s.r.o.
Informace o stavu ve%ejného osv#tlenní ve m#st# Klatovy
+innost redakce Zpravodaje
O Zpravodaji SRVO
Ekologické zneškodn#ní nefuk ních výbojových zdroj'
Sv#telné výbojové zdroje a ochrana životního prost%edí
A ješt# n#co k ekologii, sv#telné výbojové zdroje a
ochrana životního prost%edí
Firmy, zabývající se likvidací nefuk ních sv#telných
zdroj'
+innost redakce Zpravodaje ke konci roku 1999
Dnešní tvá% skupiny spole ností ELTODO
Zpravodaj SRVO
+innost redakce Zpravodaje
Podklady pro Ekologicky šetrný výrobek
Pr'zkum ve%ejného osv#tlení v +R - sortimentní
rozložení zdroj'
Otázka života sv#telného zdroje
P%átelské setkání v Lou eni, po%adatel Tesla Holešovice
Sou asná situace ve ve%ejném osv#tlení v Ostrav#
Ve%ejné osv#tlení v Ostrav#
Diskuze k regulátor'm
Spolehlivost sv#telných zdroj' ve ve%ejném osv#tlení,
zkoušky v reálných podmínkách
Metodiky hodnocení jakosti a spolehlivosti
vysokotlakých sodíkových výbojek
Slavnostní osv#tlení
Likvidace nebezpe ných odpad'
Technické služby Hradec Králové
Projekt ve%ejného osv#tlení
Srovnání výsledk' výpo t' ve%ejného osv#tlení s
výsledky m#%ení
GE Lighting Tungsram-sto rokov v znamení svetla
Orienta ní informace o stavu Technických služeb m#sta
Olomouce
Instalace úsporného za%ízení ve VO "ILUEST" v
Olomouci
Osv#tlení Strahovského automobilového tunelu
Regulace VO z pohledu projektanta
Možnost regulace provozu ve%ejného osv#tlení - tema k
diskuzi
Rekonstrukce osv#tlení T#šnovského tunelu v Praze
Slavnostní osv#tlení Nitry
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1999

1

1998
1996
1998
1999

3-4
3
3-4
4

1993

3

1999

2-3

1997
1997
1996
1995
1994
1994

2
1
3
1
4
3

1994

2

1999
1999
1999
1997
1994
1994

2-3
2-3
1
2
1
1

1994
1993
1998
1995
1997
1995

2
3
1-2
2
1
2

1994

2

1999
1999
1999
1998
1999

2-3
2-3
1
1-2
2-3

1997
1999

4
1

1995

1

1998
1996
1996

1-2
3
3

1998
1996

3-4
3

Pauzar J.
Peka P.dr.Ing

ZPA CZ s.r.o.
Osram

Pochman J.
Pochman J.
Polan J. Ing
Povejšil J. JUDr

Ve%ejné osv#tlení
Ve%ejné osv#tlení
Tesla Holešovice
ELTODO a.s.

Povejšil M.

Elektropodnik a.s.

Pr'cha F.
Prunar M.
Skála J. Ing
Smola A. Doc.Ing

TS D# ín
ELTODO a.s.
ELTODO-Citelum
STU Bratislava

Smola A. Doc

STU Bratislava

Sobotka L. Ing

Tesla Holešovice

Sodomka P.

Certima

Sokanský K. Doc
Sokanský K. Doc
Sokanský K. Doc
Sokanský K.Prof

VŠB TU Ostrava
VŠB TU Ostrava
VŠB TU Ostrava
VŠB TU Ostrava

Stehlík J. Ing

Elektrosun

Stehlík M.
Stuchlík P.
Stuchlík P.

SRVO
TS Opava
TS Opava

Št#pánek P. Doc
Št#pánek P. Doc
Št#rba P. Ing
Šuk J.

VUT FS Brno
VUT FS Brno
Citelum
Elektrosun

Tichý M.
Tichý M.

Osv#tlení Plze9
Osv#tlení Plze9

Tichý M.

Osv#tlení Plze9

Tichý M.
Tichý M.

Osv#tlení Plze9
Osv#tlení Plze-

Tichý M.

Osv#tlení Plze-

Tóth J. Ing.
Trávní ek R. Ing

TsB Brno a.s.
TsB Brno a.s.

T'ma J.
Vítek M.
Vítek M.

TS VO Trutnov
Elvis Ostrava
Eram s.r.o. Št#tí

P%ijíma e FMX - HDO pro ve%ejné osv#tlení
Redukce p%íkonu vysokotlakých sodíkových výbojek
NAV
Provozování ve%ejného osv#tlení privátní formou
Ve%ejné osv#tlení v Žatci
Zneškod-ování nefunk ních sv#telných zdroj'
Právní ochrana obchodního tajemství a pr'myslových
vzor'
Zkušenosti s provozem sv#telných zdroj' a zapalova '
ve svítidlech Schreder
Jak pracujeme v D# ín#
Dispe ink ve%ejného osv#tlení v Praze
Nový zp'sob zapínání ve%ejného osv#tlení
Zkušenosti s racionalizací spot%eby elektrické energie ve
VO na Slovensku
Seznámení s inností odd#lení Sv#telné techniky STU
Bratislava
Tesla Holešovice a.s. Praha se kone n# do kala
privatizace
M#%ení korozních úbytk' na stožárech ve%ejného
osv#tlení
Stabilizace nap#tí a stmívání VO
Úspora z regulace nap#tí a stmívání ve%ejného osv#tlení
Možnosti regulace nap#tí ve%ejného osv#tlení
P%íprava experimentu: sledování sodíkových
vysokotlakých výbojek
p%i r'zném napájecím nap#tí
Nejúsporn#jší sv#telné zdroje ( nízkotlaké sodíkové
výbojky)
Nestranné post%ehy z provozu VO.
Výklad +SN, ur ení prost%edí a revizní lh'ty
Vztah m#sta a správy a údržby ve%ejného osv#tlení v
Opav#
Diagnostika a údržba betonových stožár' VO
Diagnostika, posouzení a sanace ocelových stožár' VO
Citelum a.s. - nový p%ístup k ve%ejnému osv#tlení
N#kolik post%eh' z praxe k lánku Nízkotlaké sodíkové
výbojky
Ve%ejné a váno ní osv#tlení Pa%íže a Vídn#
Provoz ve%ejného osv#tlení ve m#stech Weidwn a
Heilbronn
Nutnost evidence sv#t. technického materiálu a údržby
VO
Zprávy z Plzn#
Provoz ve%ejného osv#tlení ve m#stech Weidwn a
Heilbronn
Nutnost evidence sv#teln# technického materiálu a
údržby VO
Inteligentní rozvad# ve%ejného osv#tlení
Zkušenosti s nát#rovými systémy stožár' VO ve m#st#
Brn#
Ve%ejné osv#tlení v Trutnov#
Programovatelný regulátor osv#tlení TEM 1200
Úspora elektrické energie v oblasti osv#tlení a stabilizace
sí*ového nap#tí
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1996
1999

1
2-3

1999
1998
1992
1998

2-3
3-4
2
1-2

1995

1

1998
1998
1999
1998

3-4
1-2
1
1-2

1996

3

1996

2

1994

1

1996
1996
1994
1999

3
2
3
1

1996

3

1995
1999
1998

1
1
3-4

1996
1996
1997
1997

2
1
3
3

1999
1997

1
1

1997

1

1994
1997

1
3

1997

2

1999
1999

2-3
2-3

1998
1999
1997

3-4
4
3

Vorá
Vorá
Vorá
Vorá
Vorá

ek J.
ek J.
ek J.
ek J.
ek J.

Vorá ek J.
Vorá ek J.
Voz-ák M. Ing
Voz-ák M. Ing
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce

Vorvo
Vorvo
Vorvo
Vorvo
Vorvo

M#%ení parametr' venkovních osv#tlovacích soustav
Výb#r svítidla pro ve%ejné osv#tlení
Informace o zm#n# správy v Ostrav#
VO a novela stavebního zákona
Ve%ejné osv#tlení, podmínky a vazby ve vztahu k
místním komunikacím, silnicím a dálnicím , prostorová
uspo%ádání inženýrských sítí.

Norma +SN 332000-3
Uplat-ování vyhlášky . 169/95 Sb v praxi
Špi kové technologie p%i výrob# moderních sv#telných
zdroj' Osram
OSRAM CS s.r.o.
Špi kové technologie p%i výrob# moderních sv#telných
zdroj'
MAD Trading
Nát#rová hmota TNEMEC
Elektropodnik
Zapínací bod ve%ejného osv#tlení
AEG Bohemia s.r.o.
Svítidla z výrobního programu AEG Lichttechnik GmbH
Elektropodnik a.s
Parková a atypická venkovní svítidla
Elektropodnik a.s
Svítidlo Schréder MC 2
Elektrosvit Svatobo%ice Výbojková svítidla pro ve%ejné osv#tlení
Gadone s.r.o.
Svítidlo venkovní výbojkové M2A
Metasport Ostrava a.s. Svítidla pro ve%ejné osv#tlení
Sidon s.r.o.
Nabídka stožár'
Thorn Lighting CS
Svítidla Thorn pro ve%ejné osv#tlení
Thorn Lighting CS
Klí k hospodárnému osv#tlení
Elektrosun
Soumrakový spína Palladin a celý sortiment
Gadone
Sodíkové výbojky pro ve%ejné osv#tlení
Sylvania p.Weidm'ler P%edstavení sortimentu Sylvania pro VO
Elektrosun
Soumrakový spína Palladin a celý sortiment
Gadone
Sodíkové výbojky pro ve%ejné osv#tlení
BonJour Ilumination
Mikrožárovkový systém pro váno ní výzdobu
Kooperativa v.o.s.
Stožáry pro VO
Nisasport Elektronik
Programovatelný systém ovládání VO
Partner Lux s.r.o.
Sv#telné zdroje Sylvania
SIKU
Komponenty pro váno ní výzdobu
ZPA CZ s.r.o.
Informace o struktu%e a výrobním programu
Elektrostrojírny
Osmdesát let od založení firmy v Pardubicích
EN Centrum s.r.o.
M#%ící technika
Teslamp Holešovice
Nový p%ístup k zákazníkovi
ZPA CZ Trurnov a.s. P%ijíma e FMX 500 a statické elektrom#ry
Lavis PRENG
Prezentace firmy
Informace o setkání se zástupci firmy CONCHIGLIA v
ESPA Pardubice
Seminá% Ve%ejné osv#tlení m#st a obcí Plzepodklad Ing.Miška%ík Post%ehy z výstavky - seminá% Plzepodklad B.Láska
8.ro ník kurzu osv#tlovací techniky Sv#tlo a sou asnost
VŠB Ostrava
Zápis z valné hromady SRVO v Senohrabech 13.4.1994
Usnesení z valné hromady v Senohrabech 13.4.1994
P%átelské setkání na zámku v Lou eni, Tesla Holešovice
a.s.
Setkání SRVO v Hradci Králové

Vorvo
Vorvo
OSRAM CS s.r.o.

11

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1999
1999
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1998
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2-3
1
3-4
3-4
2

1997
1997
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2
1
1

1997

3

1999
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1992

2-3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
2
2
2
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
1
1
1
1
2-3
1

1993
1993
1993

2
2
2

1994
1994
1994

1
1
2

1994

3

redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce

Ing.Luxa

Ing.Luxa
Ing.Luxa

podklad Ing. Kotek

podklad Ing.Kotek
Ing.Luxa

podklad Ing.Kotek

Odborný seminá% Ve%ejné osv#tlení a jeho racionalizace.
Bratislava ZOVPZ, sekce VO
Dodavatelské firmy ve%ejného osv#tlené podle region'
Slovník sv#teln# technických pojm' ( na pokra ování)
Jarní setkání p%átel ve%ejného osv#tlení v Karlových
Varech
Seminá% Ve%ejné osv#tlení m#st a obcí PlzeKurz osv#tlovací techniky XII Ostrava
Podzimní setkání p%átel ve%ejného osv#tlení 1995
Slovník sv#teln# technických pojm' (na pokra ování)
Slovník sv#teln# technických pojm' (na pokra ování)
Kalendá% akcí s tématem ve%ejné osv#tlení a sv#telná
technika 1996
Osv#tlování venkovních prostor' - Ve%ejné osv#tlení
Slovník sv#teln# technických pojm'
Seminá% Osv#tlení m#st a obcí Hodonín 21.2.1996
Svetlo 96 Bratislave - Medzinárodná konferencia a
výstava svetelnej a osvet6ovacej techniky
Jarní setkání SRVO v Podbo%anech
Osv#tlování venkovních prostor' - Osv#tlení p#ších zón
Slovník sv#teln# technických pojm' (na pokra ování)
Podzimní setkání na Slovensku
Kurz osv#tlovací techniky XIII Ostrava
Osv#tlování venkovních prostor' - osv#tlování
venkovních pracoviš*
Kurz osv#tlovací techniky XV Ostrava
Podzimní setkání SRVO v Trutnov#
Valná hromada SRVO 1997 - zápis z jednání
Valná hromada SRVO 1997 - usnesení
Valná hromada SRVO 1997 - zpráva o innosti
Seminá% Ve%ejné osv#tlení m#st a obcí 1997, PlzeJarní setkání SRVO v Klatovech
Jarní setkání SRVO v Klatovech
Seminá% Ve%ejné osv#tlení m#st a obcí 1997, PlzeKurz osv#tlovací techniky XV Ostrava
Podzimní setkání SRVO v Trutnov#
Valná hromada SRVO 1997 - zápis z jednání
Valná hromada SRVO 1997 - usnesení
Valná hromada SRVO 1997 - zpráva o innosti
Jarní setkání p%átel ve%ejného osv#tlení v Praze
Podzimní setkání SRVO v Trutnov#
P%edstavení spole nosti GE Lighting Evrope
Jarní setkání p%átel ve%ejného osv#tlení v Hradci Králové
Celostátní seminá% Ve%ejné osv#tlení m#st a obcí Plze1999
Podzimní setkání SRVO v Brn#
Kurz osv#tlovací techniky XVIII Ostrava
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3
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4
2
1
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1995
1995
1995
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1996

1
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1
1

1996
1996
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1996

1
1
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2

1996
1996
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1996
1996
1996

2
2
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3

1997
1997
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1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
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1999

1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
4
4
4
1-2
3-4
3-4
1
2-3

1999
1999

2-3
2-3

Zpravodaj SRVO - autorský rejst ík
autor

firma

Benda M.
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Bína A.
Brusch J.
Brýdl J.
Brýdl J.
Brýžová M. Ing.

TS Liberec
TS Liberec
TS a.s.Liberec
TS Liberec
TS Liberec
TS Liberec
Ostravské komunikace
TS a.s.Most
Elektropodnik a.s.
Elektropodnik a.s.
TsB a.s., Media

Bukovský M.
Burda J. Ing
Bursíková V. Ing
*uriš L. Ing
Dvo#á(ek V. Ing
Dzurek I. Ing

Partner Lux s.r.o.
ELTODO.a.s.
SRVO
SSTS
Tesla Holešovice a.s.
S PoweR produkt

obsah p ísp#vku

Prov #ení stávající jakosti ve#ejného osv tlení m sta Liberce
Nové zp%soby vedení pasportu ve#ejného osv tlení
Rekonstrukce ve#ejného osv tlení a tramvajových tratí v Liberci
Údržba VO v Liberci
Provoz ve#ejného osv tlení v Liberci
Komentá# k souhrnu o ve#ejném osv tlení m sta Liberce
Správa ve#ejného osv tlení v Ostrav , rok 1999
Jak svítíme v Most
Cesta k úsporám elektrické energie ve venkovním osv tlení
Svítidla Schréder, vyráb ná v Elektropodniku Praha a.s.
Realisace reklamy na majetkových souborech ve#ejného osv tlení
jako možný zdroj jejich obnovy
Výbojky Sylvania ve ve#ejném osv tlení
Ve#ejné osv tlení na území Prahy
Zpráva revizní komise o kontrole pen žního deníku SRVO za ú(etní rok 1998
,innost Slovenské sv teln technické spole(nosti
Tesla Holešovice a.s. Praha - (eský výrobce sv telných zdroj%
Úspora energie osv tlování výbojovými zdroji sv tla
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Fischer M.
Fizia P.
Friml L. Ing
Friml L., Luxa F.

Hilversum, Holandsko
TS Slezská Ostrava
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.

s použitím elektronických p#ed#adník%
Téma: nízkotlaké sodíkové výbojky
Práce na žeb#íku a (innosti s tím spojené
Novinky ve výrobním programu Tesla Holešovice
Otázka života sv telného zdroje
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Hájek L. Ing
Hájek L. Ing
Hollý B. Ing
Hollý B. Ing

ELTODO a.s.
ELTODO a.s.
Belux s.r.o.
Osvetlenie s.r.o.

Hollý B. Ing
Hollý B. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J.Ing
Horák J.Ing
Horák J.Ing
Hor1ák P. Prof.
Hoský R.
Hrn(í# B. Ing
Hrn(í# B. Ing
Hrn(í# B.Ing
Hrn(í# J. Ing
Chmela# J. Ing
Chmela# J. Ing
Janošovi( P. Ing
Janošoviš P. Ing
Jirman P. Ing
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kilián J. Ing
Klicpera F.
Klicpera F.
Korda( I. Ing
Koros B.Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing

Belux Bratislava
Belux
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice
SRVO
SRVO
SRVO
STU Bratislava
VOS Podbo#any
EKO VUK s.r.o.
EKO VUK s.r.o.
EKO VUK
ELTODO a.s.
TsB Brno
TsB Brno

ZPA CZ Trutnov
Promor
Promor
Promor
Promor
Promor
Promor
Promor
Promor
Tesla Holešovice a.s.
TS VO Hradec Kr.
TS VO Hradec Kr.
Tesla Holešovice
nám.primátora HK
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO

ELTODO a.s. a jeho p#ístup ke správ a údržb ve#ejného osv tlení
Aktivity a výrobní program spole(nosti ELTODO a.s.
Informace o situaci ve ve#ejném osv tlení v Bratislav
Pozvánka: Svetlo 96 Bratislava - 6.Medzinárodná konferencia
a výstava svetelnej a osvet.ovacej techniky
Rekonstrukce ve#ejného osv tlení v Bratislav
Zájmové skupiny v oboru VO na Slovensku
Zpráva o hospoda#ení SRVO od 1.1. do 31.11.1997
Zpráva o hospoda#ení 1996
Zpráva o hospoda#ení, (lenská základna
Jak naše spole(nost hospoda#í - zpráva 1.-10.1996
Sv telné zdroje pro venkovní osv tlení
Pokladní zpráva SRVO za rok 1994
Provozní podmínky vysokotlakých výbojek
Pokladní zpráva za rok 1993
Zápis z valné hromady SRVO Lou(e1 8.12.1993
Školení osv tlovací techniky Ostrava VII
Zpráva o hospoda#ení 1998
Zpráva o hospoda#ení 1996
Sodíková vysokotlaká výbojka
Hospodá#ská zpráva 119999
Zpráva o hospoda#ení 1.1.1998-26.4.1999
Pokladní zpráva SRVO leden-listopad 1994
Informace o akcích v zahrani(í - Interlicht Moskva
Firma VOS p#edstavuje svoji práci - údržba VO v menších m stech
Desatero upozorn ní pro p%vodce odpad% s obsahem rtuti
Recyklace nebezpe(ných odpad% s obsahem rtuti
Likvidace vyho#elých sv telných zdroj%
Prom nné dopravní zna(ky - vláknová optika
Vznik Technických sítí Brno a jejich (innost
Úsporná opat#ení v sítích ve#ejného osv tlení
Provoz VO v Bratislav
Zprávy ze Slovenské republiky
HDO
,išt ní svítidel
Spontánní výzva (len%m
Nový zp%sob financování mechaniza(ních za#ízení a realit
Zajišt ní dve#í RVO proti násilnému otev#ení
Pozvání do ,eského T šína
Zajišt ní dve#í RVO proti násilnému otev#ení
N kolik post#eh% o ve#ejném osv tlení u Talián%
Systém #ízení sektoru ve#ejného osv tlení Minos
Elektronické zapalova(e pro vysokotlaké výbojové zdroje
Ve#ejné osv tlení Hradce Králové
Pozvánka do Hradce Králové
Transformace nejv tšího výrobce sv telných zdroj% v ,R
M sto Hradec Králové
Informace o (asopisu SV3TLO
Stru(ná správa o (innosrti SRVO za rok 1996
P#ejímání Evropských norem z oblasti ve#ejného osv tlení
Vztah m sta a údržby
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Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kott J.dipl.tech
Kro(ek L. Ing
Kro(ek L. Ing
Labík J. Ing
Lang M.
Lang M.
La1ka J. Ing
Lidmila J.
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F., Horák J.
Luxa F., Horák J.
Luxa F., Horák J.
Madenský J.
Madenský J.
Madenský J.
Mal(ánek P. Ing
Mal(ánek P. Ing
Monzer L. Ing.
Moris J. Ing
Moupic L.Ing.
Muchová A. Ing
Muchová A.Ing.
Nagy M. Ing
Nikl J.
Nikl J.
Nosek T. Ing
Nosek T. Ing
Nosek T. Ing
Nosek T. Ing

SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
Thorn Lighting
Thorn Lighting
SRVO
SRVO
SRVO
Thorn Lighting CS, s.r.o.
SRVO
SRVO
ÚHA ÚM Hradec Kr.
GE Lighting
GE Lighting
TS Trutnov
SRVO
VO ÚM K.Vary
ELTODO-Citelum
TSm Klatovy
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.
SRVO
ELTODO a.s.
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.
redakce
Magistrát Ostrava
Magistrát Ostrava
Magistrát Ostrava
Tesla Holešovice
Tesla Holešovice
AST Praha
Ravos Brno
TS Hradec Králové
PTD Ostrava
PTD Ostrava
GE Lighting Evrope
TS Olomouc a.s.
VO TS Olomouc
Eltodo a.s.
Eltodo a.s.
Eltodo a.s.
Elios Lighting s.r.o.

Co se událo od setkání v Podbo#anech
Poslání a cíle Spole(nosti pro rozvoj ve#ejného osv tlení
P#ehled vývoje spo#eby elektrické energie ve ve#ejném osv tlení
Spole(nost pro rozvoj ve#ejného osv tlení
,innost SRVO jaro - podzim 119999
Hospodárnost osv tlení a nové trendy v konstrukci svítidel
Metodika m #ení osv tlení na komunikacích, návaznost na Evropské
Informace o (innosti SRVO podzim 1998- jaro 1999
Informace o (innosti SRVO v roce 1998
Zasedání 4.divize CIE v Praze
Hospodárnost osv tlení a nové trendy v konstrukci svítidel
Stru(ná správa o (innosrti SRVO za rok 1996
P#ejímání Evropských norem z oblasti ve#ejného osv tlení
M sto a ve#ejné osv tlení v Hradci Králové z pohledu Útvaru hlavního
Uvedení GE Lighting s.r.o.
Spole(nost GE Lighting v ,eské republice
Technické služby Trutnov
Aby ve m st bylo sv tlo-zkušenosti z TS a.s.Frýdek Místek
Podmínky pro z#izování VO na území m sta Karlovy Vary
Ve#ejné osv tlení a spole(nost ELTODO-Citelum s.r.o.
Informace o stavu ve#ejného osv tlenní ve m st Klatovy
,innost redakce Zpravodaje
O Zpravodaji SRVO
Ekologické zneškodn ní nefuk(ních výbojových zdroj%
Sv telné výbojové zdroje a ochrana životního prost#edí
A ješt n co k ekologii, sv telné výbojové zdroje a ochrana životního
Firmy, zabývající se likvidací nefuk(ních sv telných zdroj%
,innost redakce Zpravodaje ke konci roku 1999
Dnešní tvá# skupiny spole(ností ELTODO
Zpravodaj SRVO
,innost redakce Zpravodaje
Podklady pro Ekologicky šetrný výrobek
Pr%zkum ve#ejného osv tlení v ,R - sortimentní rozložení zdroj%
P#átelské setkání v Lou(eni, po#adatel Tesla Holešovice
Sou(asná situace ve ve#ejném osv tlení v Ostrav
Ve#ejné osv tlení v Ostrav
Diskuze k regulátor%m
Spolehlivost sv telných zdroj% ve ve#ejném osv tlení, zkoušky v reáln
Metodiky hodnocení jakosti a spolehlivosti vysokotlakých sodíkových
Slavnostní osv tlení
Likvidace nebezpe(ných odpad%
Technické služby Hradec Králové
Projekt ve#ejného osv tlení
Srovnání výsledk% výpo(t% ve#ejného osv tlení s výsledky m #ení
GE Lighting Tungsram-sto rokov v znamení svetla
Orienta(ní informace o stavu Technických služeb m sta Olomouce
Instalace úsporného za#ízení ve VO "ILUEST" v Olomouci
Osv tlení Strahovského automobilového tunelu
Regulace VO z pohledu projektanta
Možnost regulace provozu ve#ejného osv tlení - tema k diskuzi
Rekonstrukce osv tlení T šnovského tunelu v Praze
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Novomestský L.Ing
Pauzar J.
Peka P.dr.Ing
Pochman J.
Pochman J.
Polan J. Ing
Povejšil J. JUDr
Povejšil M.
Pr%cha F.
Prunar M.
Skála J. Ing
Smola A. Doc.Ing
Smola A. Doc
Sobotka L. Ing
Sodomka P.
Sokanský K. Doc
Sokanský K. Doc
Sokanský K. Doc
Sokanský K.Prof

Comlux Bratislava
ZPA CZ s.r.o.
Osram
Ve#ejné osv tlení
Ve#ejné osv tlení
Tesla Holešovice
Eltodo a.s.
Elektropodnik a.s.
TS D (ín
Eltodo a.s.
Eltodo-Citelum
STU Bratislava
STU Bratislava
Tesla Holešovice
Certima
VŠB TU Ostrava
VŠB TU Ostrava
VŠB TU Ostrava
VŠB TU Ostrava

Stehlík J. Ing
Stehlík M.
Stuchlík P.
Stuchlík P.
Št pánek P. Doc
Št pánek P. Doc
Št rba P. Ing
Šuk J.
Tichý M.
Tichý M.
Tichý M.
Tichý M.
Tichý M.
Tichý M.
Tóth J. Ing.
Trávní(ek R. Ing
T%ma J.
Vítek M.
Vítek M.
Vorá(ek J.
Vorá(ek J.
Vorá(ek J.
Vorá(ek J.
Vorá(ek J.

Elektrosun
SRVO
TS Opava
TS Opava
VUT FS Brno
VUT FS Brno
Citelum
Elektrosun
Osv tlení Plze5
Osv tlení Plze5
Osv tlení Plze5
Osv tlení Plze5
Osv tlení s.r.o. Plze1
Osv tlení s.r.o. Plze1
TsB Brno a.s.
TsB Brno a.s.
TS VO Trutnov
Elvis Ostrava
Eram s.r.o. Št tí
Vorvo
Vorvo
Vorvo
Vorvo
Vorvo

Vorá(ek J.
Vorá(ek J.
Voz1ák M. Ing
Voz1ák M. Ing
firemní prezentace
firemní prezentace

Vorvo
Vorvo
OSRAM CS s.r.o.
OSRAM CS s.r.o.
MAD Trading
Elektropodnik

Slavnostní osv tlení Nitry
P#ijíma(e FMX - HDO pro ve#ejné osv tlení
Redukce p#íkonu vysokotlakých sodíkových výbojek NAV
Provozování ve#ejného osv tlení privátní formou
Ve#ejné osv tlení v Žatci
Zneškod1ování nefunk(ních sv telných zdroj%
Právní ochrana obchodního tajemství a pr%myslových vzor%
Zkušenosti s provozem sv telných zdroj% a zapalova(% ve svítidlech
Jak pracujeme v D (ín
Dispe(ink ve#ejného osv tlení v Praze
Nový zp%sob zapínání ve#ejného osv tlení
Zkušenosti s racionalizací spot#eby elektrické energie ve VO na Slov
Seznámenní s (inností odd lení Sv telné techniky STU Bratislava
Tesla Holešovice a.s. Praha se kone(n do(kala privatizace
M #ení korozních úbytk% na stožárech ve#ejného osv tlení
Stabilizace nap tí a stmívání VO
Úspora z regulace nap tí a stmívání ve#ejného osv tlení
Možnosti regulace nap tí ve#ejného osv tlení
P#íprava experimentu: sledování sodíkových vysokotlakých výbojek
p#i r%zném napájecím nap tí
Nejúsporn jší sv telné zdroje ( nízkotlaké sodíkové výbojky)
Nestranné post#ehy z provozu VO.
Výklad ,SN, ur(ení prost#edí a revizní lh%ty
Vztah m sta a správy a údržby ve#ejného osv tlení v Opav
Diagnostika a údržba betonových stožár% VO
Diagnostika, posouzení a sanace ocelových stožár% VO
Citelum a.s. - nový p#ístup k ve#ejnému osv tlení
N kolik post#eh% z praxe k (lánku Nízkotlaké sodíkové výbojky
Ve#ejné a váno(ní osv tlení Pa#íže a Vídn
Provoz ve#ejného osv tlení ve m stech Weidwn a Heilbronn
Nutnost evidence sv t. technického materiálu a údržby VO
Zprávy z Plzn
Provoz ve#ejného osv tlení ve m stech Weidwn a Heilbronn
Nutnost evidence sv teln technického materiálu a údržby VO
Inteligentní rozvad ( ve#ejného osv tlení
Zkušenosti s nát rovými systémy stožár% VO ve m st Brn
Ve#ejné osv tlení v Trutnov
Programovatelný regulátor osv tlení TEM 1200
Úspora elektrické energie v oblasti osv tlení a stabilizace sí6ového nap
M #ení parametr% venkovních osv tlovacích soustav
Výb r svítidla pro ve#ejné osv tlení
Informace o zm n správy v Ostrav
VO a novela stavebního zákona
Ve#ejné osv tlení, podmínky a vazby ve vztahu k místním komunikac
silnicím a dálnicím , prostorová uspo#ádání inženýrských sítí
Norma ,SN 332000-3
Uplat1ování vyhlášky (. 169/95 Sb v praxi
Špi(kové technologie p#i výrob moderních sv telných zdroj% Osram
Špi(kové technologie p#i výrob moderních sv telných zdroj%
Nát rová hmota TNEMEC
Zapínací bod ve#ejného osv tlení
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firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce

AEG Bohemia s.r.o.
Elektropodnik a.s
Elektropodnik a.s
Elektrosvit Svatobo#ice
Gadone s.r.o.
Metasport Ostrava a.s.
Sidon s.r.o.
Thorn Lighting CS
Thorn Lighting CS
Elektrosun
Gadone
Sylvania p.Weidm%ler
Elektrosun
Gadone
BonJour Ilumination
Kooperativa v.o.s.
Nisasport Elektronik
Partner Lux s.r.o.
SIKU
ZPA CZ s.r.o.
Elektrostrojírny
EN Centrum s.r.o.
Teslamp Holešovice
ZPA CZ Trurnov a.s.
Lavis PRENG

podklad Ing.Miška#ík
podklad B.Láska

Ing.Luxa

Ing.Luxa
Ing.Luxa
podklad Ing. Kotek

podklad Ing.Kotek
Ing.Luxa

Svítidla z výrobního programu AEG Lichttechnik GmbH
Parková a atypická venkovní svítidla
Svítidlo Schréder MC 2
Výbojková svítidla pro ve#ejné osv tlení
Svítidlo venkovní výbojkové M2A
Svítidla pro ve#ejné osv tlení
Nabídka stožár%
Svítidla Thorn pro ve#ejné osv tlení
Klí( k hospodárnému osv tlení
Soumrakový spína( Palladin a celý sortiment
Sodíkové výbojky pro ve#ejné osv tlení
P#edstavení sortimentu Sylvania pro VO
Soumrakový spína( Palladin a celý sortiment
Sodíkové výbojky pro ve#ejné osv tlení
Mikrožárovkový systém pro váno(ní výzdobu
Stožáry pro VO
Programovatelný systém ovládání VO
Sv telné zdroje Sylvania
Komponenty pro váno(ní výzdobu
Informace o struktu#e a výrobním programu
Osmdesát let od založení firmy v Pardubicích
M #ící technika
Nový p#ístup k zákazníkovi
P#ijíma(e FMX 500 a statické elektrom ry
Prezentace firmy
Informace o setkání se zástupci firmy CONCHIGLIA v ESPA Pardubi
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí Plze1
Post#ehy z výstavky - seminá# Plze1
8.ro(ník kurzu osv tlovací techniky Sv tlo a sou(asnost VŠB Ostrava
Zápis z valné hromady SRVO v Senohrabech 13.4.1994
Usnesení z valné hromady v Senohrabech 13.4.1994
P#átelské setkání na zámku v Lou(eni, Tesla Holešovice a.s.
Setkání SRVO v Hradci Králové
Odborný seminá# Ve#ejné osv tlení a jeho racionalizace. Bratislava Z
Dodavatelské firmy ve#ejného osv tlené podle region%
Slovník sv teln technických pojm% ( na pokra(ování)
Jarní setkání p#átel ve#ejného osv tlení v Karlových Varech
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí Plze1
Kurz osv tlovací techniky XII Ostrava
Podzimní setkání p#átel ve#ejného osv tlení 1995
Slovník sv teln technických pojm% (na pokra(ování)
Slovník sv teln technických pojm% (na pokra(ování)
Kalendá# akcí s tematem ve#ejné osv tlení a sv telná technika 1996
Osv tlování venkovních prostor% - Ve#ejné osv tlení
Slovník sv teln technických pojm%
Seminá# Osv tlení m st a obcí Hodonín 21.2.1996
Svetlo 96 Bratislave - Medzinárodná konferencia a výstava svetelnej
Jarní setkání SRVO v Podbo#anech
Osv tlování venkovních prostor% - Osv tlení p ších zón
Slovník sv teln technických pojm% (na pokra(ování)
Podzimní setkání na Slovensku
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redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce

podklad Ing.Kotek

Kurz osv tlovací techniky XIII Ostrava
Osv tlování venkovních prostor% - osv tlování venkovních pracoviš6
Kurz osv tlovací techniky XV Ostrava
Podzimní setkání SRVO v Trutnov
Valná hromada SRVO 1997 - zápis z jednání
Valná hromada SRVO 1997 - usnesení
Valná hromada SRVO 1997 - zpráva o (innosti
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí 1997, Plze1
Jarní setkání SRVO v Klatovech
Jarní setkání SRVO v Klatovech
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí 1997, Plze1
Kurz osv tlovací techniky XV Ostrava
Podzimní setkání SRVO v Trutnov
Valná hromada SRVO 1997 - zápis z jednání
Valná hromada SRVO 1997 - usnesení
Valná hromada SRVO 1997 - zpráva o (innosti
Jarní setkání p#átel ve#ejného osv tlení v Praze
Podzimní setkání SRVO v Trutnov
P#edstavení spole(nosti GE Lighting Evrope
Jarní setkání p#átel ve#ejného osv tlení v Hradci Králové
Celostátní seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí Plze1
Podzimní setkání SRVO v Brn
Kutz osv tlovací techniky XVIII Ostrava

Zpravodaj SRVO - rejst ík podle vydání
ro%ník %íslo
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994

1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1

autor
redakce
Horák J. Ing
Kotek J. Ing
Polan J. Ing
redakce
redakce
redakce
firemní prezentace
Benda M.
Horák J. Ing
Lang M.
Luxa F., Horák J.
Horák J. Ing
Luxa F., Horák J.
Luxa F., Horák J.

firma

SRVO
SRVO
Tesla Holešovice
podklad Ing.Miška#ík
podklad B.Láska
Elektropodnik
TS Liberec
SRVO
VO ÚM K.Vary
redakce
SRVO
Tesla Holešovice
Tesla Holešovice
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téma
Informace o setkání se zástupci firmy CONCHIGL
Školení osv tlovací techniky Ostrava VII
Zasedání 4.divize CIE v Praze
Zneškod1ování nefunk(ních sv telných zdroj%
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí Plze1
Post#ehy z výstavky - seminá# Plze1
8.ro(ník kurzu osv tlovací techniky Sv tlo a sou(a
Zapínací bod ve#ejného osv tlení
Komentá# k souhrnu o ve#ejném osv tlení m sta L
Zápis z valné hromady SRVO Lou(e1 8.12.1993
Podmínky pro z#izování VO na území m sta Karlo
P#átelské setkání v Lou(eni, po#adatel Tesla Holeš
Pokladní zpráva za rok 1993
Podklady pro Ekologicky šetrný výrobek
Pr%zkum ve#ejného osv tlení v ,R - sortimentní ro

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

redakce
redakce
Sodomka P.
Tichý M.
Friml L. Ing
Friml L., Luxa F.
Luxa F. Ing
Mal(ánek P. Ing
redakce
Horák J. Ing
Luxa F. Ing
redakce
redakce
Sokanský K. Doc
Brýdl J.
Horák J. Ing
Kotek J. Ing
Luxa F. Ing
redakce
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
redakce
Dvo#á(ek V. Ing
Horák J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Luxa F. Ing
Nikl J.
Povejšil M.
redakce
redakce
Stehlík M.
Voz1ák M. Ing
Benda M.
Horák J. Ing
Madenský J.
Mal(ánek P. Ing
redakce
redakce
redakce
Brýdl J.
Hollý B. Ing
Janošoviš P. Ing
Pauzar J.

Certima
Osv tlení Plze5
Tesla Holešovice
Tesla Holešovice
Tesla Holešovice
Tesla Holešovice
SRVO
Tesla Holešovice

VŠB TU Ostrava
Elektropodnik
Tesla Holešovice
SRVO
Tesla Holešovice
AEG Bohemia
Elektropodnik
Elektropodnik
Elektrosvit Svatobo#ice
Gadone
Metasport Ostrava
Sidon
Thorn Lighting CS
Thorn Lighting CS
Ing.Luxa
Tesla Holešovice
SRVO
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice
VO TS Olomouc
Elektropodnik

SRVO
OSRAM CS
TS Liberec
Tesla Holešovice
Magistrát Ostrava
Tesla Holešovice

Elektropodnik
Osvetlenie
ZPA CZ
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Zápis z valné hromady SRVO v Senohrabech 13.4
Usnesení z valné hromady v Senohrabech 13.4.1994
M #ení korozních úbytk% na stožárech ve#ejného o
Zprávy z Plzn
Novinky ve výrobním programu Tesla Holešovice
Otázka života sv telného zdroje
Firmy, zabývající se likvidací nefuk(ních sv telnýc
Metodiky hodnocení jakosti a spolehlivosti vysokot
P#átelské setkání na zámku v Lou(eni, Tesla Hole
Pokladní zpráva SRVO leden-listopad 1994
A ješt n co k ekologii, sv telné výbojové zdroje a
Setkání SRVO v Hradci Králové
Odborný seminá# Ve#ejné osv tlení a jeho racional
Možnosti regulace nap tí ve#ejného osv tlení
Svítidla Schréder, vyráb ná v Elektropodniku Praha
Provozní podmínky vysokotlakých výbojek
Spole(nost pro rozvoj ve#ejného osv tlení
Sv telné výbojové zdroje a ochrana životního prost
Dodavatelské firmy ve#ejného osv tlené podle reg
Svítidla z výrobního programu AEG Lichttechnik G
.Parková a atypická venkovní svítidla
Svítidlo Schréder MC 2
Výbojková svítidla pro ve#ejné osv tlení
Svítidlo venkovní výbojkové M2A
Svítidla pro ve#ejné osv tlení
Nabídka stožár%
Svítidla Thorn pro ve#ejné osv tlení
Klí( k hospodárnému osv tlení
Slovník sv teln technických pojm% ( na pokra(ov
Tesla Holešovice a.s. Praha - (eský výrobce sv te
Pokladní zpráva SRVO za rok 1994
Poslání a cíle Spole(nosti pro rozvoj ve#ejného osv
P#ehled vývoje spo#eby elektrické energie ve ve#e
Ekologické zneškodn ní nefuk(ních výbojových zd
Instalace úsporného za#ízení ve VO "ILUEST" v O
Zkušenosti s provozem sv telných zdroj% a zapalo
Jarní setkání p#átel ve#ejného osv tlení v Karlovýc
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí Plze1
Nestranné post#ehy z provozu VO.
Špi(kové technologie p#i výrob moderních sv teln
Provoz ve#ejnéhoosv tlení v Liberci
Sv telné zdroje pro venkovní osv tlení
Ve#ejné osv tlení v Ostrav
Spolehlivost sv telných zdroj% ve ve#ejném osv tlen
Kurz osv tlovací techniky XII Ostrava
Podzimní setkání p#átel ve#ejného osv tlení 1995
Slovník sv teln technických pojm%
Cesta k úsporám elektrické energie ve venkovním
Pozvánka: Svetlo 96 Bratislava - 6.Medzinárodná
Zprávy ze Slovenské republiky
P#ijíma(e FMX - HDO pro ve#ejné osv tlení

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1
1
1
1
1
2
2
2
2

redakce
redakce
redakce
redakce
Št pánek P. Doc
Dzurek I. Ing
Hoský R.
redakce
redakce

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

2
2
2
2
2
2
2

redakce
redakce
redakce
Sobotka L. Ing
Sokanský K. Doc
Št pánek P. Doc
Vorá(ek J.

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3

Benda M.
*uriš L. Ing
Hollý B. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Hor1ák P. Prof.
Janošovi( P. Ing
Jirman P. Ing
Kajfosz E.
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kro(ek L. Ing
Luxa F. Ing
Nosek T. Ing
Nosek T. Ing
Novomestský L.Ing
redakce
redakce
redakce
Smola O. Doc
Sokanský K. Doc
Stehlík J. Ing
redakce
Nagy M. Ing
redakce
Fizia P.
redakce
redakce
redakce
Horák J. Ing
redakce
Korda( I. Ing
Voz1ák M. Ing

Ing.Luxa
podklad Ing. Kotek
VUT FS Brno
S PoweR produkt
VOS Podbo#any

podklad Ing.Kotek
Ing.Luxa
Tesla Holešovice
VŠB TU Ostrava
VUT FS Brno
Vorvo
TS Liberec
SSTS
Belux
SRVO
SRVO
STU Bratislava
ZPA CZ Trutnov
Promor
SRVO
SRVO
GE Lighting
SRVO
Eltodo
Eltodo .
Comlux Bratislava

podklad Ing.Kotek
STU Bratislava
VŠB TU Ostrava
Elektrosun
GE Lighting Evrope
TS Slezská Ostrava

SRVO
Tesla Holešovice
OSRAM CS
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Slovník sv teln technických pojm% ( na pokra(ov
Kalendá# akcí s tematem ve#ejné osv tlení a sv te
Osv tlování venkovních prostor% - Ve#ejné osv tlení
Slovník sv teln technických pojm%
Diagnostika, posouzení a sanace ocelových stožár%
Úspora energie osv tlování výbojovými zdroji sv t
Firma VOS p#edstavuje svoji práci - údržba VO v m
Seminá# Osv tlení m st a obcí Hodonín 21.2.1996
Svetlo 96 Bratislave - Medzinárodná konferencia a
a osvet.ovacej techniky
Jarní setkání SRVO v Podbo#anech
Osv tlování venkovních prostor% - Osv tlení p šíc
Slovník sv teln technických pojm% ( na pokra(ov
Tesla Holešovice a.s. Praha se kone(n do(kala p
Úspora z regulace nap tí a stmívání ve#ejného osv
Diagnostika a údržba betonových stožár% VO
Ve#ejné osv tlení, podmínky a vazby ve vztahu k m
silnicím a dálnicím , prostorová uspo#ádání inženýr
Údržba VO v Liberci
,innost Slovenské sv teln technické spole(nosti
Zájmové skupiny v oboru VO na Slovensku
Zpráva o hospoda#ení, (lenská základna
Jak naše spole(nost hospoda#í - zpráva 1.-10.1996
Informace o akcích v zahrani(í - Interlicht Moskva
Provoz VO v Bratislav
HDO
Pozvání do ,eského T šína
Vztah m sta a údržby
Co se událo od setkání v Podbo#anech
Spole(nost GE Lighting v ,eské republice
O Zpravodaji SRVO
Regulace VO z pohledu projektanta
Možnost regulace provozu ve#ejného osv tlení - te
Slavnostní osv tlení Nitry
Podzimní setkání na Slovensku
Kurz osv tlovací techniky XIII Ostrava
Osv tlování venkovních prostor% - osv tlování ven
Seznámenní s (inností odd lení Sv telné techniky
Stabilizace nap tí a stmívání VO
Nej%sporn jší sv telné zdroje ( nízkotlaké sodíkov
Kurz osv tlovací techniky XV Ostrava
GE Lighting Tungsram-sto rokov v znamení svetla
Podzimní setkání SRVO v Trutnov
Práce na žeb#íku a (innosti s tím spojené
Valná hromada SRVO 1997 - zápis z jednání
Valná hromada SRVO 1997 - usnesení
Valná hromada SRVO 1997 - zpráva o (innosti
Zpráva o hospoda#ení 1998
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí 1997, Plze1
Transformace nejv tšího výrobce sv telných zdroj%
Špi(kové technologie p#i výrob moderních sv teln

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4

Hrn(í# B. Ing
Tichý M.
Šuk J.
Vítek M.
Kotek J. Ing
Št rba P. Ing
redakce
Lidmila J.
Kotek J. Ing
Horák J. Ing
Luxa F. Ing
Vorá(ek J.
Benda J.
Tichý M.
Kotek J. Ing
Fischer M.
Kilián J. Ing
Kajfosz E.
Kajfosz E.
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
Horák J. Ing
Madenský J.
Kajfosz E.
Vorá(ek J.
Burda J. Ing
Hájek L. Ing
Hollý B. Ing
Hrn(í# J. Ing
Kotek J. Ing
Madenský J.
Muchová A. Ing
Nosek T. Ing
Povejšil J. JUDr
Prunar M.
redakce
Smola A. Doc.Ing
Benda M.
Brusch J.
Hájek L. Ing
Horák J. Ing
Hrn(í# B. Ing
Chmela# J. Ing
Kajfosz E.
Klicpera F.
Kotek J. Ing
Kro(ek L. Ing
Labík J. Ing
Nosek T. Ing
Pochman J.

EKO VUK
Osv tlení Plze1
Elektrosun
Eram s.r.o. Št tí
Thorn Lighting CS
Citelum
TSm Klatovy
SRVO
SRVO
SRVO
Vorvo
TS Liberec
Osv tlení Plze1
SRVO
Hilversum, Holandsko
Tesla Holešovice
Promor
Promor
Sylvania p.Weidm%ler
Elektrosun
Gadone
Tesla Holešovice
Magistrát Ostrava
Promor
Vorvo
ELTODO
ELTODO
Belux s.r.o.
ELTODO
SRVO
Magistrát Ostrava
PTD Ostrava
Eltodo
Eltodo
Eltodo
KEE FEI STU
TS a.s.Liberec
TS a.s.Most
Eltodo
SRVO
EKO VUK
Tech.sít a.s. Brno
Promor
TS VO Hradec Král.
SRVO
GE Lighting
TS Trutnov
Elios Lighting
Ve#ejné osv tlení
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Recyklace nebezpe(ných odpad% s obsahem rtuti
Provoz ve#ejného osv tlení ve m stech Weidwn a
N kolik post#eh% z praxe k (lánku Nízkotlaké sodí
Úspora elektrické energie v oblasti osv tlení a stab
Hospodárnost osv tlení a nové trendy v konstrukc
Citelum a.s. - nový p#ístup k ve#ejnému osv tlení
Jarní setkání SRVO v Klatovech
Informace o stavu ve#ejného osv tlenní ve m st
Stru(ná správa o (innosrti SRVO za rok 1996
Zpráva o hospoda#ení 1996
,innost redakce Zpravodaje
Norma ,SN 332000-3
Centrální ovládání ve Frýdku Místku
Nutnost evidence sv t. Tech. Materiálu a údržby VO
P#ejímání Evropských norem z oblasti ve#ejného o
Téma: nízkotlaké sodíkové výbojky
Elektronické zapalova(e pro vysokotlaké výbojové
Zajišt ní dve#í RVO proti násilnému otev#ení
N kolik post#eh% o ve#ejném osv tlení u Talián%
P#edstavení sortimentu Sylvania pro VO
Soumrakový spína( Palladin a celý sortiment
Sodíkové výbojky pro ve#ejné osv tlení
Sodíková vysokotlaká výbojka
Diskuze k regulátor%m
Systém #ízení sektoru ve#ejného osv tlení Minos
Uplat1ování vyhlášky (. 169/95 Sb v praxi
Ve#ejné osv tlení na území Prahy
Aktivity a výrobní program spole(nosti ELTODO a
Informace o situaci ve ve#ejném osv tlení v Bratisl
Prom nné dopravní zna(ky - vláknová optika
Informace o (asopisu SV3TLO
Sou(asná situace ve ve#ejném osv tlení v Ostrav
Projekt ve#ejného osv tlení
Osv tlení Strahovského automobilového tunelu
Právní ochrana obchodního tajemství a pr%myslov
Dispe(ink ve#ejného osv tlení v Praze
Jarní setkání p#átel ve#ejného osv tlení v Praze
Zkušenosti s racionalizací spot#eby elektrické ener
Rekonstrukce ve#ejného osv tlení a tramvajových
Jak svítíme v Most
ELTODO a.s. a jeho p#ístup ke správ a údržb ve#
Zpráva o hospoda#ení SRVO od 1.1. do 31.11.1997
Desatero upozorn ní pro p%vodce odpad% s obsahe
Vznik Technických sítí Brno a jejich (innost
Nový zp%sob financování mechaniza(ních za#ízen
Pozvánka do Hradce Králové
Informace o (innosti SRVO v roce 1998
Uvedení GE Lighting s.r.o.
Technické služby Trutnov
Rekonstrukce osv tlení T šnovského tunelu v Pra
Ve#ejné osv tlení v Žatci

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pr%cha F.
redakce
redakce
Stuchlík P.
Vorá(ek J.
Vorá(ek J.
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
T%ma J.
Benda M.
Bína A.
Bursíková V. Ing
Hollý B. Ing
Horák J.Ing
Hrn(í# B.Ing
Kajfosz E.
Klicpera F.
Koros B.Ing
Kotek J. Ing
Kott J.dipl.tech
Luxa F. Ing
Moupic L.Ing.
Nikl J.
redakce
Skála J. Ing
Sokanský K.Prof

TS D (ín

TS Opava
Vorvo
Vorvo
BonJour Ilumination
Kooperativa
Nisasport Elektronik
Partner Lux
SIKU
ZPA CZ
TS VO Trutnov
TS Liberec
Ostravské komunikace
SRVO
Belux Bratislava
SRVO
EKO VUK
Promor
TS VO Hradec Král.
nám.primátora HK
SRVO
ÚHA ÚM Hradec Král.
SRVO
TS Hradec Králové
TS Olomouc

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

1
1
1
1
1
1
1
2-3
2-3

Stuchlík P.
Tichý M.
Vorá(ek J.
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
Benda M.
Brýžová M. Ing.

TS Opava
Osv tlení Plze5
Vorvo
Elektrostrojírny
EN Centrum
Teslamp Holešovice
ZPA CZ Trurnov
TS Liberec
TsB a.s., Media

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

Horák J.Ing
Chmela# J. Ing
Kajfosz E.
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
La1ka J. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Monzer L. Ing.
Moris J. Ing

SRVO
TsB a.s.
Promor
SRVO
Thorn Lighting
ELTODO-Citelum
SRVO
Eltodo
AST Praha
Ravos Brno

Eltodo-Citelum
VŠB TU Ostrava
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Jak pracujeme v D (ín
Podzimní setkání SRVO v Trutnov
P#edstavení spole(nosti GE Lighting Evrope
Vztah m sta a správy a údržby ve#ejného osv tlen
Informace o zm n zprávy v Ostrav
VO a novela stavebního zákona
Mikrožárovkový systém pro váno(ní výzdobu
Stožáry pro VO
Programovatelný systém ovládání VO
Sv telné zdroje Sylvania
Komponenty pro váno(ní výzdobu
Informace o struktu#e a výrobním programu
Ve#ejné osv tlení v Trutnov
Nové zp%soby vedení pasportu ve#ejného osv tlení
Správa ve#ejného osv tlení v Ostrav , rok 1999
Zpráva revizní komise o kontrole pen žního deník
Rekonstrukce ve#ejného osv tlení v Bratislav
Zpráva o hospoda#ení 1.1.1998-26.4.1999
Likvidace vyho#elých sv telných zdroj%
Spontánní výzva (len%m
Ve#ejné osv tlení Hradce Králové
M sto Hradec Králové
Informace o (innosti SRVO podzim 1998- jaro 1999
M sto a ve#ejné osv tlení v Hradci Králové z pohledu
Zpravodaj SRVO
Technické služby Hradec Králové
Orienta(ní informace o stavu Technických služeb m
Jarní setkání p#átel ve#ejného osv tlení v Hradci Kr
Nový zp%sob zapínání ve#ejného osv tlení
P#íprava experimentu: sledování sodíkových vysok
napájecím nap tí
Výklad ,SN, ur(ení prost#edí a revizní lh%ty
Ve#ejné a váno(ní osv tlení Pa#íže a Vídn
Výb r svítidla pro ve#ejné osv tlení
Osmdesát let od založení firmy v Pardubicích
M #ící technika
Nový p#ístup k zákazníkovi
P#ijíma(e FMX 500 a statické elektrom ry
Prov #ení stávající jakosti ve#ejného osv tlení m s
Realisace reklamy na majetkových souborech ve#e
jako možný zdroj jejich obnovy
Hospodá#ská zpráva 119999
Úsporná opat#ení v sítích ve#ejného osv tlení
,išt ní svítidel
,innost SRVO jaro - podzim 119999
Metodika m #ení osv tlení na komunikacích, náva
Ve#ejné osv tlení a spole(nost ELTODO-Citelum s
,innost redakce Zpravodaje ke konci roku 119999
Dnešní tvá# skupiny spole(ností ELTODO
Slavnostní osv tlení
Likvidace nebezpe(ných odpad%

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
4
4
4

Muchová A.Ing.
Peka P.dr.Ing
Pochman J.
redakce
redakce
redakce
Tóth J. Ing.
Trávní(ek R. Ing
Vorá(ek J.
firemní prezentace
firemní prezentace
Bukovský M.
Lang M.
Vítek M.

PTD Ostrava
Osram
Ve#ejné osv tlení

TsB Brno
TsB Brno
Vorvo
MAD Trading
Lavis PRENG
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Do p%edsednictva kooptován Luxa, tajemník. Z'stává Zpravodaj.
Horák hospodá% a len p%edsednictva-dík mu za práci.

Pozn: styl Vložit konec potom soubor vzhled stránky
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Toto íslo Zpravodaje SRVO bychom cht#li v#novat významné akci v oboru, mezinárodní konferenci Sv#tlo
2000. Mnozí lenové Spole nosti pro rozvoj ve%ejného osv#tlení na konferenci vystoupili se svými p%ísp#vky.
Se svolením autor' a po%adatel' konference zde otiskujeme zajímavé referáty, zabývajícími se nebo
navazujícími na tematiku ve%ejného osv#tlení.

Mezinárodní konference Sv#tlo jsou po%ádány VŠB Technickou Univerzitou Ostrava každé 3 roky a
pat%í k nejv#tším odborným akcím v oboru sv#tlo a osv#tlení.
Konference v termínu 30.5 - 1.6.2000 byla organizována 'eskou spol. pro osv#tlování, VŠB – TU
Ostrava, KHS Ostrava , SRVO a Nár. komitétem CIE, odborný garant prof. Sokanský VŠB TU Ostrava a RNDr.
Juklová KHS Ostrava.
Jednání konference probíhalo v bloku spole ných p%ednášek nebo v sekcích: Hygiena osv#tlení, Vnit%ní
osv#tlení, Ve%ejné a venkovní osv#tlení. Dále probíhalo formou poster). Sou ástí konference byla i doprovodná
výstava s možností prezentace vystavovatel) v bloku spole ných p%ednášek.
Na konferenci bylo prosloveno celkem 62 p%ednášek, 13 posterových diskuzí a 8 firemních presentací.
Už tento vý et nazna uje široký záb#r konference a její význam v oboru. Ke konferenci byl vydán
dvoudílný sborník, zaznamenávající p%ednesené p%ísp#vky.
Konference m#la velice široký odborný záb#r. V sekci hygiena byl zajímavý leitmotiv : hygienici mají
povinnost se vyjad%ovat k dennímu i um#lému osv#tlení interiér) i k osv#tlení ve%ejnému. To, že se tak dosud pln#
ned#je, je dáno prozatím nízkou odbornou zp)sobilostí pracoviš,.
V dalších sekcích bylo prosloveno mnoho zajímavých p%ednášek, namátkou uvádím: Ing.Muchová:
Generel a pasportizace VO, p.Vorá ek: Systém ohodnocení výkonu a prací p%i údržb# VO, Ing.Novotný:
Evropské normy pro VO, p%ednášky Ing.Polínka, prof.Sokanského a další se zabývaly regulací, p%ísp#vky
doc.Šef íkové rozebíraly osv#tlovací soustavy Košic, další p%ísp#vky seznamovaly se novinkami v sou ástkové
základn# (p%ed%adníky, svítidla), dále výpo etní programy atd. P%evratné novinky v oblasti ve%ejného osv#tlení
nebyly prezentovány.
Na doprovodné výstav# se prezentovalo 37 firem, namátkou uvádíme: TsB Brno s inovovanými
inteligentními ovládacími systémy VO, svítidlo Metasport pro sv#telný zdroj Endura (Osram) pro osv#tlování
nap%. tunel). Inge Opava s interiérovými zá%ivkovými systémy, ABB prezentovala elektroinstala ní materiál,
INGPRO levná svítidla, Knoblich Licht svítidla pro VO (Siemens), Comlux s novými svítidly pro exteriéry
rakouské firmy AE Austria (dodavatel pro Víde-), Akté s regula ními systémy Intelux, dále firmy Thorn, Philips,
Beghelli, Osram, DNA a další.
Konference byla velmi dob%e p%ipravena nejen po odborné stránce, ale tradi n# na vysoké úrovni byl i
doprovodný program díky organizátor), a sponzor)m.

NEJNOV#JŠÍ TRENDY V OBLASTI SV#TELNÝCH ZDROJ%
Ing. Vladimír Dvo á#ek , TESLAMP Holešovice
Jakoukoliv p ednášku o sou#asném stavu a základních trendech v oblasti sv%telných zdroj' nelze zahájit
jinak než konstatováním, že se jedná o oblast vyvíjející se velmi dynamicky se soustavným dopl*ováním
nových, technicky dokonalejších a hospodárn%jších sv%telných zdroj'. Významné sv%telné firmy vyráb%jící
prakticky celý sortiment, ale i menší výrobci soust e,ující se na ur#itý velmi úzký segment trhu p icházejí trvale
s novinkami, které poskytují sv%telným technik'm stále lepší možnost zajišt%ní zrakové pohody p i dodržení
zásad hospodárnosti ve standardních osv%tlovacích soustavách stejn% jako dosažení estetických ú#ink' i v t%ch
nejnáro#n%jších sv%teln% technických projektech. Moje úvahy vycházejí ze studia literatury, z návšt%v
nejvýznamn%jších evropských veletrh' a výstav a diskusí s p edními experty v oblasti sv%telných zdroj'.
Hlavní inova#ní trendy lze shrnout do následujících bod':
- trvalé zvyšování provozní spolehlivosti a ú#innosti p em%ny elektrické energie na sv%telnou, zejména u
výbojových zdroj';
- aplikace technologie tenkých vstev pro zlepšení teplotní bilance svíticího t%lesa zejména u halogenových
žárovek
- zvyšující se podíl zá ivek s ∅ 16 mm v celkovém objemu výroby lineárních zá ivek;
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všeobecná snaha zmenšovat rozm%ry sv%telných zdroj' - pokud nejsou p edm%tem p ísné normalizace - s
cílem vytvo it optimální podmínky pro výrobce svítidel jak z hlediska zlepšení optických vlastností svítidel,
tak z hlediska materiálových a následn% i p epravních náklad';
- pokra#ující „pr'nik“ svítivých diod do dalších oblastí osv%tlování;
- trvalá snaha výrobc' kompaktních zá ivek dosáhnout p i zachování deklarované energetické výhodnosti
t%chto sv%telných zdroj' skute#n% rovnocenné podmínky osv%tlení na pracovní ploše;
- další rozši ování sortimentu halogenidových výbojek s ho ákem z korundové keramiky p i sou#asné
racionalizaci konstrukce a technologie výroby korundových polotovar';
- rozši ování sortimentu bezelektrodových sv%telných zdroj';
- soustavný tlak na zvyšování ekologi#noisti vyráb%ných sv%telných zdroj', a to nejen z hlediska výrobce ale i
spot ebitele (plná recyklovatelnost);
- pokra#ující elektronizace prakticky všech oblastí sv%telné techniky po#ínaje p ed adnými obvody pro
výbojové zdroje až po komplexní inteligentní ízení osv%tlení v objektech pomocí po#íta#' v závislosti na
požadovaných podmínkách s cílem dosažení sv%telného komfortu a sou#asn% i úspor elektrické energie;
- rozši ující se aplikace sv%tlovod'.
K jednotlivým výše uvedeným tvrzením lze uvést následující informace:
Soustavné zvyšování provozní spolehlivosti souvisí s trvale se prosazujícími požadavky na zvyšování
kvality výrobk', což se promítá do zp ís*ujících se požadavk' mezinárodních norem a v ješt% v%tší mí e do
požadavk' náro#ných zákazník' (nap . prvovýrobc' v automobilovém pr'myslu nebo technických služeb
zajiš-ujících osv%tlení velkých m%st ap.). V t%chto intencích p'sobí i r'zné certifika#ní systémy, jejichž
uplat*ování u výrobc' sv%telných zdroj' je samoz ejmou povinností.
Jako d'kazy pro výše uvedené lze uvést:
- zvýšení záru#ní doby na kompaktní zá ivky nejvýzna#n%jších sv%tových výrobc' na 5 let;
- deklarování u vysokotlakých sodíkových výbojek spolehlivého provozu po dobu 4 let, což umož*uje snížit
náklady na údržbu osv%tlovacích soustav zavedením skupinové vým%ny sv%telných zdroj' jednou za 4 roky.
- Výpadky do této doby (cca do 16 tis. hod.) #iní u hlavního sortimentu pouze 5%;
- prodloužení života kompaktních zá ivek s integrovaným p ed adníkem a žárovkovou paticí na 15 tis. hod.;
- prodloužení života zá ivek ∅ 26mm s t ípásmovými luminofory a ochrannou vrstvou na 15 tis. hod.;
- prodloužení života halogenových žárovek v r'zných provedeních (v#etn% variant se studeným zrcadlem) na
tis. hod.;
- obdobné tendence se projevují i u dalších typ' sv%telných zdroj' v#etn% oby#ejných žárovek, kde p i
zachování st edního života 1 000 hod. je limitován po#et p ed#asn% vyho elých žárovek.
Zá ivky s trubicí ∅ 16mm p edstavují zatím nejmladšího #lena rodiny zá ivek a jsou ur#eny výhradn% k
provozu s elektronickým p ed adníkem. Vzhledem ke svým geometrickým parametr'm (odlišné délky v
porovnání se zá ivkami 26 resp. 38mm) i paticím G5 a již vzpomínanému elektronickému p ed adníku vyžadují
nová svítidla, která jsou materiálov% úsporn%jší a zárove* p'sobí více esteticky. Zá ivky jsou vyráb%ny v
sortimentu 14, 21, 28 a 35W.
K jejich hlavním p ednostem pat í:
- vynikající ú#innost 96 - 104 lm/W resp. 89 - 97 lm/W pro barvu „day light“;
- vynikající podání barev s Ra ≈ 85;
- vynikající stabilita sv%telného toku b%hem života;
- maximální ú#innost p i teplot% okolí 35°C, což jsou podmínky b%žné ve v%tšin% svítidel;
- stmívatelnost v širokém rozsahu sv%telného toku;
- zvýšená zraková pohoda vyplývající z vysokofrekven#ního napájení;
- menší rozm%ry a z nich vyplývající materiálové úspory jak u výrobce zá ivek tak svítidel.
Vedle výše uvedené p íkonové ady 14 - 35W byla vyvinuta i p íkonová ada 24,39 a 54W resp. 49 a
80W, které mají pon%kud nižší ú#innost, vyzna#ují se však v%tším sv%telným tokem z jednotky délky trubice
projevujícím se ve snížených investi#ních nákladech na osv%tlovací soustavu p i zachování stejné hladiny
osv%tlenosti. Letošní novinkou byly zá ivky kruhové.
Trend zmenšování rozm%r' sv%telných zdroj' je pozorovatelný nap í# celým jejich sortimentem. Tato
snaha je motivována úsporami materiál' jak sv%telného zdroje tak svítidla p íp. za ízení, v n%mž je sv%telný
zdroj provozován. Menší rozm%ry výrobk' snižují významn% skladovací a p epravní náklady. Koncentrované
svítící t%leso sv%telného zdroje umož*uje p esn%ji p erozd%lovat sv%telný tok, zjednodušit optickou soustavu
svítidla, lépe ešit problémy s osln%ním. Z nejd'ležit%jších opat ení v této oblasti lze jmenovat:
- zkracování délky kompaktních zá ivek s integrovaným p ed adníkem;
- zmenšování rozm%r' elektronické #ásti kompaktních zá ivek s integrovaným p ed adníkem;
- již uvedené zmenšení pr'm%ru zá ivek (T5), v#etn% jejich délky v porovnání s blízkým typovým
p edstavitelem zá ivek T8 a T12;
- vývoj miniaturních zá ivek s pr'm%rem trubice 7mm;
- vývoj vysokowattových halogenidových výbojek bez vn%jší ba*ky;
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vývoj halogenidových výbojek s k emennou vn%jší ba*kou v sufitovém provedení;
dtto u vysokotlakých sodíkových výbojek;
stále v%tší podíl svítivých diod v oblastech, kde se používaly trpasli#í žárovky;
vývoj vysokotlakých sodíkových výbojek s k emennou vn%jší ba*kou v jednotiskovém provedení s
kolíkovou paticí;
- dtto u halogenidových výbojek v korundovém ho áku;
- rozši ování sortimentu celosklen%ných žárovek (bez patice) a to i v oblasti žárovek halogenových.
V posledních létech se stále výrazn%ji v r'zných sv%teln% technických aplikacích prosazují svítivé
diody. K jejich významným technickým p ednostem pat í:
- minimální spot eba elektrické energie (typická spot eba 50mW);
- minimální rozm%ry, jedná se prakticky o bodové zdroje;
- široký sortiment výrazných (sytých) barev (#ervená, zelená, žlutá, modrá), nejnov%ji i bílá;
- nízká provozní povrchová teplota;
- malá závislost parametr' na teplot% okolí;
- pom%rn% dobrá ú#innost, v závislosti na barv% až 10 lm/W, což p evyšuje ú#innost trpasli#ích žárovek;
- extrémn% dlouhý život výrazn% p evyšující život t%chto žárovek;
- možnost dosažení velké sm%rové svítivosti použitím vhodné #o#ky;
- malé provozní nap%tí;
- dobrá odolnost proti vibracím.
Je zcela z ejmé, že svítivé diody spolehliv% vytla#ují miniaturní žárovky a nacházejí i zcela nové
aplikace nap . v oblasti signalizace.
U kompaktních zá ivek dochází trvale k rozši ování sortimentu ve všech možných sm%rech a orientovat
se v hlavních tendencích je zna#n% obtížné. P esto lze vypozorovat následující sm%ry, které jsou rozdílné u
špi#kových výrobc' a u ostatních firem dodávajících uvedený sortiment.
Významní výrobci se soust e,ují na:
- zlepšování užitných vlastností klasického sortimentu, tj. dvou-, #ty -, a šestitrubicových kompaktních zá ivek
s paticemi G23, G24d, G24q, GX24d, GX24q atd., spo#ívající v prodlužování života ( ≈ 15 tis. hod.),
zlepšování stability sv%telného toku, zmenšování množství rtuti (3mg), zajišt%ní vyhovujícího sv%telného
toku
- v širokém rozsahu teplot, (díky používání amalgámu anebo p esn% definované teplot% chladného bodu).
- dopln%ní p íkonové ady o zá ivky s vyšším p íkonem (až na 57W)
- u kompaktních zá ivek s integrovaným elektronickým p ed adníkem je pozorovatelná snaha zmenšit
rozm%ry, zejména celkovou délku (a- již zmenšením rozm%r' vlastního p ed adníku nebo p echodem na tvar
výbojové trubice 3U) s cílem maximáln% se p iblížit geometrickým parametr'm žárovky v#etn% rozložení
svítivosti. Dosud v d'sledku zna#n% rozdílného rozložení svítivosti kompaktní zá ivky a žárovky je náhrada
za p íslušnou zá ivku neekvivalentní z hlediska podmínek osv%tlení na pracovní ploše a tedy deklarované
úspory elektrické energie jsou pouze fiktivní. Díky t%mto snahám se poda ilo uvést na trh kompaktní zá ivky
s integrovaným p ed adníkem a paticí E27, u nichž je výbojová trubice p ekryta vn%jší ba*kou s rozptylnou
vrstvou ve tvaru žárovky, jejíž rozm%ry ( ∅ ≈ 65mm, l ≈ 118mm) jsou již velmi blízké rozm%r'm klasické
žárovky (p íkonová ada 6, 9, 11 a 16W). Obdobn% se objevily kompaktní zá ivky s paticí E14, kde svítící
trubice je p ekryta vn%jší ba*kou s rozptylnou vrstvou ve tvaru sví#ky, jejíž rozm%ry ( ∅ ≈ 45mm,
l ≈ 128mm) se blíží rozm%r'm sví#kovéžárovky (p íkonová ada 6, 9 a 11W). Zatímco u zá ivek s paticí
E27 je život 12 - 15 tis. hod., u zá ivek s paticí E14 se uvádí 6 000 hod. Zajímavá je ú#elná konstrukce
patice - minimální spot eba kovu na její pláš-, zvýšené využití plast', z ejm% výhodné i z hlediska možnosti
využití prostoru v patici pro uložení elektroonických sou#ástek p ed adníku a využití technologie sva ování
p ívodu s kontaktní desti#kou patice;
- vyráb%jí vedle výše uvedených typ' kompaktních zá ivek uvád%jí významní výrobci rovn%ž zá ivky s
integrovaným p ed adníkem v nižší cenové hladin%, z ejm% s cílem alespo* z#ásti konkurovat nízkým
cenám výrobk' z asijských zemí, které mají deklarovaný kratší život (cca 6 000 hod.). Jsou zde použity
jednodušší obvody (nap . nezajiš-ující šetrný start zá ivky) a levn%jší sou#ástková základna, což pro laickou
ve ejnost nakupující renomovanou zna#ku za velmi p ijatelnou cenu je ur#it% lákající.
Sortiment kompaktních zá ivek je však nabízen velkým množstvím výrobc' ze zemí Dálného a
St edního východu, jejichž sortiment je velmi široký, provedení výbojové trubice velmi rozmanité, cenov% z
našeho hlediska nedosažiteln% p íznivý. Lze o#ekávat a informace z r'zných stran to potvrtují (v#etn% našich
m% ení na zahrani#ních vzorcích) výrazn% nižší kvalituu projevující se v p ed#asných výpadcích po n%kolika
stech hodinách svícení, zna#ným úbytkem sv%telného toku b%hem svícení, rychlým a intenzivním #ernáním
výbojové trubice v blízkosti elektrod a pravd%podobn% i nep ípustnou hladinou radiových poruch.
P i nákupu kompaktních zá ivek tedy nutno postupovat s maximální obez etností a dávat p ednost
renomovaným, by- dražším výrobk'm p ed levným zbožím bezejmenných resp. neznámých firem.
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Za velký úsp%ch výzkumn%-vývojových prací a zárove* za velmi perspektivní skupinu sv%telných
zdroj' považuji halogenidové výbojky s ho ákem z korundové keramiky. Jedná se o technologicky velmi
náro#né zdroje, které kombinují vynikající vlastnosti keramického ho áku z hlediska teplotní odolnosti (#ímž je
umožn%no zvýšit pracovní teplotu ho áku a tedy i ú#innost výboje) s nemén% vynikající variabilností
vyza ovaného spektra (díky možnosti používat velký po#et r'zných svítících p ím%sí a jejich kombinací).
Výsledkem jsou výbojky vyzna#ující se:
- kompaktními rozm%ry ho áku a následn% i vn%jší ba*ky
- velkou ú#inností 85-95 lm/W p i nízkých p íkonech 70 a 150W
- vynikajícím podáním barev s Ra ≥ 80
- nízkou náhradní teplotou chromati#nosti ≈ 3 000 K
- možností provozu s induk#ním p ed adníkem pro SHC (existuje však již i elektronický p ed adník)
- stabilitou kolorimetrických parametr' v pr'b%hu života (na rozdíl od klasických halogenidových výbojek)
- dlouhým životem, který dosáhl již 9 000 - 12 000 hod. a nepochybn% dále poroste
- vedle provedení s paticí E27 resp. E40 jsou i výbojky s k emennou ba*kou a kolíkovou paticí resp. v
sufitovém provedení.
Díky t%mto vlastnostem, které umož*ují konstruovat materiálov% úsporná svítidla s velmi dobrými
optickými parametry, jsou tyto výbojky vhodné pro osv%tlení interier' i exterier' s vysokými požadavky na
kvalitu osv%tlení.
V oblasti bezelektrodových sv%telných zdroj', v nichž je výboj buzen pomocí vn%jšího zdroje bu, v
parách rtuti a inertního plynu (nízkotlaké výbojky) nebo v parách síry s inertním plynem (vysokotlaké výbojky)
se sortiment posledních 2-3 let ustálil na n%kolika typech a v budoucnu lze o#ekávat jejich postupné dopl*ování
o n%které další p íkony. V tomto sortimentu se jedná o výbojky fy Philips typu QL - 55W, 85W a 165W , dále o
výbojky fy Osram typu Endura 100 a 150W a o výbojky sírné fy Fussion (USA).
Jejich spole#né p ednosti lze charakterizovat následovn%:
- velký m%rný výkon 65 lm/W u typu QL, 80 lm/W u typu Endura a dokonce 130 lm/W u výbojek sírných;
- dlouhý život, p esahující 50 tis. hod. a ur#ený kvalitou sou#ástkové základny použité na konstrukci
vlastního zdroje vf - napájení;
- vysoká stabilita sv%telného toku b%hem svícení vyplývající z bezelektrodové konstrukce;
- vynikající podání barev charakterizované Ra 80;
- minimální náklady na údržbu osv%tlovací soustavy.
Výše uvedené výbojky jsou vhodné pro použití zejména v osv%tlovacích soustavách, kde je obtížná
#ast%jší vým%na sv%telných zdroj' (nap . vysoké haly, tunely ap.). Nevýhodou z hlediska specializovaného
výrobce sv%telných zdroj' je náro#ný zdroj vf - energie a pom%rn% úzká oblast aplikace.
Tendence zvýšení „ekologi#nosti“ sv%telných zdroj' se projevuje tlakem na výrobce používat materiály
a technologické postupy, které jsou co nejšetrn%jší jak b%hem výroby sv%telného zdroje, tak b%hem jeho provozu
a zejména pak p i likvidaci po ukon#ení jeho života.
Tímto zp'sobem již byly v minulosti úpln% z konstruk#ních prvk' sv%telného zdroje vylou#eny takové
prvky jako arsen a kadmium z luminofor', trvale se zp ís*ují požadavky na snižování množství rtuti ve všech
výbojových zdrojích (u zá ivek se množství snížilo z cca 150mg až na 3mg , #ást sortimentu vysokotlakých
sodíkových výbojek se vyrábí bez rtuti), snižuje se obsah PbO ve sklen%ných polotovarech, omezuje se
používání butylacetátu p i p íprav% luminoforových suspenzí, vytvá í se tlak na omezení obsahu Th v emisních
hmotách, chemické matování ban%k pomocí kyseliny fluorovodíkové je nahrazováno elektrostatickým
pokrýváním inertními prášky, vylu#uje se používání organických rozpoušt%del ve výrobním procesu a p i údržb%
výrobního za ízení. Operace pájení pomocí pájek s obsahem Pb je nahrazována operací obloukového sva ování.
P es tato opat ení ješt% z'stávají ve sv%telných zdrojích n%které ekologicky problematické materiály, které zatím
nelze vylou#it a tak vznikají specializované firmy, které profesionáln% a ekologicky #ist% zlikvidují sv%telný
zdroj a zamezí tak nežádoucímu vlivu na životní prost edí. P ední výrobci deklarují své sv%telné zdroje jako
100% - recyklovatelné, což znamená, že po vyho ení se všechny materiály po p íslušné úprav% znovu uplatní ve
výrob% sv%telných zdroj'.
Ve svém p ísp%vku jsem pro nedostatek místa vynechal n%které dosud používané skupiny sv%telných
zdroj', jejichž podíl na trhu se postupn% zmenšuje (nap . sm%sové výbojky, vysokotlaké rtu-ové výbojky), anebo
které z hlediska b%žného spot ebitele (nikoliv však výrobc') nevykazují výrazn%jší pokrok (nap . normální
žárovky, ale i nízkotlaké sodíkové výbojky aj.). Ze stejného d'vodu nebyly do p ednášky zahrnuty ani sv%telné
zdroje pro speciální ú#ely (léka ství, zem%d%lství, polygrafický pr'mysl a další pr'myslová odv%tví).
Z výše uvedeného však jednozna#n% vyplývá, že i do budoucna lze po#ítat s dalším rozvojem
sv%telných zdroj', který svým tempem nijak nezaostává za rozvojem ostatních oblastí v%dy a techniky.

5

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

SYSTÉM OHODNOCENÍ VÝKON% A PRACÍ P(I ÚDRŽB# VE(EJNÉHO
OSV#TLENÍ
Ji í Vorá#ek,VOR VO , Ostrava
Ve svém p ísp%vku bych se cht%l v%novat problému, který není navenek tak zjevný, ale se kterým se
z ejm% potýkají všude tam, kde zvolili cestu zajišt%ní údržby VO smluvním vztahem s jinou spole#ností, než jsou
spole#nosti ve 100 % majetku vlastníka za ízení VO. Nutno poznamenat, že podobné problémy se ale již za#ínají
projevovat i ve vztazích mezi 100% vlastníkem a vlastní a.s.
P edem musím upozornit, že jsem toto téma nezvolil proto, abych zde p edložil konkrétní ešení této
problematiky, protože jsem p esv%d#en, že není v silách a schopnostech jednotlivce, aby stanovil obecn%
použitelný a obsahem všezahrnující systém pro oce*ování údržby VO. Na základ% svých osobních zkušeností
mám totiž za to, že je to obrovský o íšek (spíše o ech), kterému ale zatím nebyla v celostátním m% ítku v'bec
v%nována pozornost. Z ejm% i to je d'sledek toho, že již nejsou gesce, že VO vlastn% nepat í do kompetence
žádného vyššího správního celku, že zkrátka není žádný zast ešující orgán. Zájmová skupina provozovatel' a
p íznivc' VO sdružených v SRVO nem'že takové zásadní v%ci sama vy ešit - m'že podpo it iniciativu a
napomoci k prosazení téma tam, kde jej lze ešit a závazn% stanovit. Proto bych si dovolil využít této p íležitosti
a nastínit n%které osobní pohledy na tuto problematiku a pokusit se vyprovokovat diskusi nejen na tomto fóru,
ale hlavn% upozornit na problém, který si íká o n%jaké týmové, profesionální ešení.
Pro pochopení toho, co vlastn% nová doba p inesla, je nutné se vrátit do nedaleké minulosti.
P ed „Listopadem 1989“ byly na montážní práce elektro a s tím spojené nát%ry a zemní práce
jednotné celostátní ceníky - známe montážní ceníky C 21 M, C 25 M, C 46 M. Tyto ceníky se však využívaly
pro rozpo#tování staveb, rekonstrukcí a r'zných p eložek VO charakteru investi#ních staveb. Rozpo#ty byly
vypracovávány podle jednotné metodiky. P i tomto zp'sobu oce*ování staveb docházelo ve fázi záv%re#ného
schvalování PD stavby k dohadování projektanta, zástupce realiza#ní firmy se zástupcem investora v otázkách
správnosti uvedeného množství, vým%r prací a materiálu. Mnohdy se upravovaly n%které položky - zejména se
licitovalo nad zat íd%ním výkopové zeminy nebo nad tím, zda pro výkopovou rýhu 35/80 cm, která byla
dopln%na 15 cm pískového lože, nemá být správn% použita položka záhozu 35/60 a u záhozu snížit zat íd%ní
zeminy o jeden stupe*, protože výkopek je nakyp en. V té dob% jsme to velice prožívali a v'bec jsme netušili,
jaká „legrace“ nás #eká po listopadovém p evratu.
V údržb% VO byla situace ješt% jednodušší. Na tu si m%sto (obec) jako z izovatel z ídilo vlastní
technické služby, které se kapacitn% naplnily. Pro po#ty zam%stnanc' a pot ebné techniky sloužily tehdejší
metodické materiály jako nap .:
Hlediska pro provoz a údržbu VO, Praha 1972
Technizace oboru - ve%ejné osv#tlení, Praha 1985
(vydavatel: Ministerstvo vnitra .SR, správa pro místní hospodá ství )
Na kapacitu lidí a techniky byly propo#ítány nutné finan#ní prost edky pro provoz st edisek VO, které
zahrnovaly všechny nákladové a režijní složky. Tím byly všem zam%stnanc'm zajišt%ní jejich ro#ní mzdy a další
požitky vyplývající z uzav ených odborových smluv, provoz techniky aj. Jednoduchým pod%lením 12 byly
známa m%sí#ní #ástka, kterou organizace m%la každý m%síc k dispozici. P ímá souvislost mezi výší této #ástky a
množstvím provedených výkon' na za ízení VO nebyla v'bec žádná. Jediným co mohlo rozví it klidné vody na
TS, byly opakované stížnosti ob#an' nebo na p íslušný Národní výbor nasm%rovaná výtka významného
politického #initele, kterému v míst% jeho bydlišt% došla trp%livost.
Uvedený jednotný a ve své podstat% pohodový sm%r se po politickém p evratu rozdvojil. V p ípad%
zachovaných místních podnik' služeb se setrva#ností udržoval stejný systém, jen #ástky se p íslušnými
koeficienty nadvyšovaly a obhajování ro#ního rozpo#tu podniku se z izovatelem za#ínalo být tužší a
zdlouhav%jší. Zase ale šlo jen o pokrytí všech nákladových a režijních položek, aby mohl podnik pokud možno
v nezm%n%né poloze dále existovat - na produktivitu práce a využití kapacit se zatím nikdo nedíval.
Zásadn% jiná situace nastala tam, kde došlo k zrušení místních podnik' služeb nebo jejich transformaci
spojenou s #áste#nou nebo úplnou zm%nou vlastníka. Majitel za ízení VO (m%sto, obec) nyní stál p ed úkolem
najít a uzav ít smlouvu s n%jakou firmou, která by ke spokojenosti objednatele provád%la veškerý provozní a
údržbá ský servis. Pomineme-li podmínky a metody výb%ru takové firmy, byly a jsou p ed uzav ením smlouvy
na údržbu VO zásadní otázky:
vymezení rozsahu innosti a p%esná specifikace prací
zp'sob ocen#ní vykonaných prací
a) Vymezení rozsahu *innosti a p,esná specifikace prací
je nezbytnou podmínkou k tomu, aby bylo možné sjednat cenu. To je zdánliv% jednoduchá pravda. V podstat%
mohou nastat následující modely:
1) úplná a p esná specifikace všech úkon' k ocen%ní
2) komplexní zajišt%ní provozu a údržby za paušální #ástku
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3) použití modelu p enesené správy VO
4) kombinované ešení - paušál / konkrétní zadávání
ad 1) V okamžiku, kdy si ale uv%domíme, co všechno a jakou nesmírnou škálu nejr'zn%jších úkon' a prací je
t eba v údržb% VO vykonat, jaké množství nejr'zn%jších a hlavn% nep edvídatelných událostí každodenn% na
souboru za ízení VO nastane, v tom okamžiku je asi každému jasné, že už jen taková p esná specifikace je
obrovský problém. Zde se za#ínají poprvé st etávat názory fundovaných ekonom' bez znalosti obsahu VO
s technicky uvažujícími odborníky z oboru. Z ekonomického pohledu je vždy nejlogi#t%jší stanovisko: p esn%
specifikovat každý úkon, na ten dohodnout n%jakou smluvní cenu a potom už platit jen za to, co bylo provedeno.
Zní to naprosto logicky a nejsprávn%ji, ale podle mého názoru to není použitelné v praktickém život%. V takovém
p ípad% nastane obrovská papírová vojna, kdy jedna strana (údržba VO) vytvá í stohy montážních list', které
strana druhá (správce VO) není schopna úpln% a konkrétn% zkontrolovat a p esn% v terénu ov% it. Takže stejn% podle míry podv%domé ned'v%ry - d íve nebo pozd%ji dochází k podez ení ze strany platícího, že jde o výtvor
ostré tužky bez odpovídající skute#nosti a na stran% druhé - jedná-li naprosto korektn% - k znechucení z dalšího
prohlubování pr'vodní administrativy práce, k dot#ení z neoprávn%ného podez ení.
ad 2) Druhá možnost je stanovit n%jaké reálné pr'm%rné náklady údržby (tato #ísla lze z r'zných m%st republiky
získat) jednoho sv%telného místa (SM) a na základ% toho dohodnout m%sí#ní cenu za údržbu a provoz 1 SM
(podmínkou je znát skute#ný po#et SM v provozu). Firmu ve smlouv% zavázat ke komplexnímu zajišt%ní všeho,
co má n%jakou souvislost s VO a stanovit jasné výpov%dní d'vody pro p ípad nespokojenosti. Zdánliv% je to
ešení praktické a jednoduché. Jenom zdánliv%. V okamžiku jeho realizování nastanou málem ne ešitelné
problémy typu:
• co všechno lze do paušálu údržby zahrnout
• co je vliv vyšší moci (p írodní pohromy, úmyslné zni#ení, havárie)
• co je p ání správy VO mimo rámce b%žné nápln% údržby
• jak kontrolovat, že za stanovenou #ástku opravdu firmy d%lá, co d%lat má
• jak za#lenit poruchovou službu
• jak zahrnout no#ní výjezdy
• jak kontrolovat spot ebovaný materiál
• vtíravá myšlenka typu - ono to svítí, my jim za to ješt% platíme a oni d%lají úpln% jiné kšefty apod.
ad 3) Dá se íct, že jsme zase na za#átku, kdy nevíme, jak dál. Když si jako správce VO už nevím v'bec rady,
m'že mi jako spásná nabídka z nebe p ipadat realizace projektu tzv. p%enesené správy VO, která je již na
n%kterých místech realizovaná a- už privátní spole#ností (Eltodo-Citelum v Praze) nebo vlastní a.s. (nap .
Liberec).
ad 4) Také #asto používaným modelem je rozd%lení #inností a jejich r'zné oce*ování. To co nejde p edem a
p esn% specifikovat a je nezbytné pro každodenní provoz VO zahrnout do paušálu za SM a m%síc. To co lze
p edem naplánovat, p esn% specifikovat a pomocí aktuálních ceník' i p esn% ocenit, to zadávat konkrétní
objednávkou nebo smlouvou. Obdobn% mohou být ešeny škody a vandalismus. Zcela mimo stojí celkové
obnovy (rekonstrukce VO), které se hradí z investi#ních prost edk' a p edchází jim projektování, stavební
(n%kdy i územní) ízení, nabídkové ízení formou ve ejné sout%že, ádné p edání a p evzetí. D%lení #inností
údržby VO za použití provozních prost edk' lze zhruba definovat:
• b%žná údržba
• preventivní údržba
• škody, havárie, vandalismus
V praxi to znamená, že je p esn% vymezen obsah b%žné údržby (zajišt%ní za ízení VO v normálním provozu)
v#etn% no#ní pohotovostní služby.
Ostatní práce jsou charakteru preventivní údržby, jejich rozsah je v podstat% dán finan#ními možnostmi správce
VO. Tyto práce lze pom%rn% p esn% p edem specifikovat (vým%ny prvk', nát%ry apod., nebo na n% lze napsat
p esný pracovní postup a obsah (nap . údržba spodku stožáru pod paticí, rozvád%#e apod.). Tyto práce lze na
každé období naplánovat, lze na n% vypracovat konkrétní cenovou nabídku, lze je fyzicky kontrolovat a p ebírat.
Škody a havárie potom podléhají jinému režimu. Po jejich zjišt%ní se provádí nezbytné zajišt%ní, definitivní
ešení následuje po konzultaci a schválení správcem VO. Na rozsáhlejší p ípady lze ud%lat zase konkrétní
nabídku.
b) zp.sob ocen ní vykonaných prací
Ocen%ní je zcela závislé na zvoleném zp'sobu ur#ení rozsahu a specifikací konkrétních výkon' údržby VO.
Jak se oce*ují jednotlivé výše uvedené modely:
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1)
2)
3)
4)

úplná a p esná specifikace všech úkon' k ocen%ní
komplexní zajišt%ní provozu a údržby za paušální #ástku
použití modelu p enesené správy VO
kombinované ešení - paušál / konkrétní zadávání

ad 1) V tomto p ípad% se dají použít montážní ceníky C ** M z roku 1989, u kterých se musí dohodnout
koeficient navýšení (nelze stanovit - p edm%tem jednání mezi partnery), nebo aktuální ceníky RTS Brno. Na
výkony, pro které nelze ceníky použít, se musí dohodnout cena smluvní, vycházející s hodinové kalkulace a
ostatních náklad' zhotovitele.
Materiál se fakturuje v po izovacích cenách se skladovou a manipula#ní p irážkou. Zp'sob prokazování
skute#n% použitého materiálu je zase p edm%tem smluvní dohody partner', ale nutno poznamenat, že 100%
pr'kaznost u materiálu je ne ešitelným problémem. Jakmile dojde ve vztahu objednatel-zhotovitel k pocit'm
ned'v%ry, je každá rada drahá a ješt% navíc tak ka neproveditelná. Podle p ísloví: kdo chce psa bít, h'l si najde.
ad 2) Jedná se o stanovení komplexní paušální #ástky na sv%telné místo a rok (nebo m%síc) za veškerou
#innost spojenou s provozem a údržbou za ízení VO. D íve byly tyto #ástky orienta#n% ur#eny práv% v
„Technizaci oboru Ve ejné osv%tlení“ (Praha 1985). Zde p edcházelo rozd%lení m%st a obcí do tzv. oblastí podle
po#tu obyvatel a náklady rozd%leny do t í hlavních ukazatel':
1) souhrnné náklady na provoz a údržbu jednoho sv%telného místa (nap . pro oblast III. - 20 až 100
tis. obyvatel - náklady 440 - 570 K#/rok)
2) náklady na náhradní sv%telné zdroje za rok
3) náklady na spot ebu elektrické energie
Dnes po zna#ném pohybu cen už jsou tato #ísla nepoužitelná, ale jejich rozborem p i znalosti tehdejších
pom%r' m'žeme je jako ur#ité pomocné vodítko využít.
ad 3) Stanovení ceny pro majitele VO p i použití modelu p enesené správy VO je vyložen% záležitostí bu,
ve ejné sout%že, nebo dlouhých jednání o p edložené nabídce, která zpravidla zahrnuje významný finan#ní vklad
zájemce v prvních letech pln%ní smlouvy, p esn% ošet ený platební kalendá , dlouhodobou smlouvu (min. 15 let),
garance apod. Tento model i finan#ní podmínky jsou výhodné zejména pro m%sta a obce se zna#n% zastaralým
za ízením VO, kde se nedostává ro#n% pot ebné výše finan#ních prost edk' na ešení havarijních stav' a
rekonstrukcí VO.
ad 4) V tomto p ípad% se prolínají zp'soby ocen%ní uvedené v bod% 1 a 2. D%lení #inností údržby VO bylo
zhruba definováno:
• b%žná údržba
• preventivní údržba
• škody, havárie, vandalismu
b žná údržba - na základ% stanoveného rozsahu prací, podmínek míry bezporuchového provozu a kontroly
objednatele se musí kalkulovat cena za SM a rok, lépe m%síc (pro pot eby fakturace).
preventivní údržba - p i uzavírání smlouvy se dohodne ceník opakovaných výkon'. Ceny se v%tšinou navrhují
podle montážních ceník' a je pro jednotlivé práce v%tšinou pom%rn% p esn% specifikován jejich obsah a
požadavky na finální provedení nebo vzhled. Objednatel v t%chto p ípadech využívá možnosti interních
výb%rových ízení, kdy na v%tší rozsah preventivní údržby osloví krom% smluvní firmy údržby i jiné pro srovnání
ceny. Je to právo zadavatele, ale p imlouvám se za to, aby smluvní partner mohl provád%t veškeré práce na VO
na sv% eném území a to z n%kolika d'vod':
• cizí provede, p edá a už ho netrápí co bude dál za b%žného provozu
• smluvní firma nem'že existovat jen za smluvní paušál, nutné musí shán%t další práci. Je pro
zadavatele vždy lepší, když si smluvní firmu vytíží ve vlastním rajónu, než když se mu rozjede po
sv%t%
• p i p'sobení cizí firmy #asto dochází k tomu, že ve#er VO nenajede, protože i bez zlého úmyslu
mnohdy dojde z neznalosti terénu k r'zným pochybením
• nem%l by jeden být jen na #ernou práci a jiný „lízat smetánku“
Pro oce*ování je dobré si sjednat výši koeficientu cenové úrovn% na ceníky 1989, aby se nemusely do smlouvy
rozpitvávat všechny možné položky. Potom podle druhu prací se snadno provede ocen%ní a nabídková cena.
škody, havárie a vandalismus - na opakovaná poškození, vým%ny lze použít smluvní ceník (viz preventivní
údržba), pro rozsáhlejší škody musí zhotovitel p edložit cenovou nabídku vypracovanou v souladu se
schválenými koeficienty CÚ.
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Ze všeho, co bylo dosud uvedeno lze ur#it% konstatovat, že každý model má svá úskalí, a že žádný
z nich není natolik dokonalý, aby nevyvolával t ecí plochy a konflikty. Cht%l bych ale zd'raznit velmi d'ležitou
v%c. Mnohdy se zkouší r'zné zp'soby zadávání a oce*ování údržby VO
a sou#asn% se d%lá jedna zásadní
chyba, která pramení z jistého stupn% ned'v%ry v dodavatele a pot eby mít v ruce neustálou možnost zásahu
nebo zm%ny. Ta chyba je v tom, že se po dlouhých jednání a dohadování nakonec uzavírají smlouvy na jeden rok
s tím, že se potom uvidí. To je zásadn% špatn%. Údržba není jednotlivá stavba, jednotlivá zakázka. Údržba VO je
dlouhodobý proces, k jehož bezchybnému zvládnutí je pot eba #as pro výb%r pracovník', #as pro nau#ení se
sv% eného za ízení zpam%ti, ur#ité drahé techniky, kterou nemohu na ro#ní zakázku po izovat, vybudování sídla,
dispe#inku a zázemí pro lidi i materiál. Na jedné stran% správce vyžaduje okamžité zásahy, stálou 100%
p ipravenost na jakékoliv zavolání a na stran% druhé není ochoten garantovat ur#itou perspektivu práce, která je
pro plánování rozvoje firmy nezbytná. Smlouva na údržbu VO musí být bu, na dobu neur#itou (s výpov%dními
podmínkami pro zvláš- hrubá nepln%ní smlouvy) nebo na dobu ur#itou, ale s dobou pln%ní min. 5 rok',
optimáln% 10 až 15 let.
Omlouvám se všem, kte í dnes o#ekávali jednoduchý recept na oce*ování výkon' údržby, za nespln%ní
tohoto o#ekávání. Bylo by to ode mne p íliš troufalé se o n%co podobného pokusit. V% ím, že téma bylo a bude
výzvou k dalším krok'm a spole#nému hledání jak na to.

PASPORT A GENEREL VE EJNÉHO OSV#TLENÍ
Ing. Alena Muchová – PTD - Ostrava
V názvu p ednášky jsou dva základní dokumenty pro oblast ve ejného osv%tlení (VO).
Do samosprávní p'sobnosti obcí náleží i správa a údržba ve ejného osv%tlení. Dle zákona #. 172/91
Sb. .eské národní rady ze dne 24. dubna 1991 o p echodu n%kterých v%cí z majetku .eské republiky do
vlastnictví obcí (zm%na: 485/1991 Sb., 10/1993 Sb.), pat í VO do vlastnictví obce a vztahují se na n%j všechna
zákonná opat ení zákona o obcích #. 367/1990 Sb. ve zn%ní zm%n 439/1991 Sb., 485/1991 Sb., 553/1991 Sb.,
302/1992 Sb., Nález Ústavního soudu .SFR ze 17.9.1992, 68/1993 Sb., 152/1994 Sb., 279/1995 Sb.
Dále zákona o ú#etnictví #. 563/1991 Sb. ve zn%ní zákona #. 117/1994 Sb. a zákona #. 227/1997 Sb. v#etn%
Opat ení FMF #j. V/20 530/1992 ze dne 30. #ervence 1992, kterým se stanový ú#tová osnova a postupy ú#tování
pro rozpo#tové a p ísp%vkové organizace a obce. Dále jsou opat ení, kterými se upravily postupy ú#tování pro
obce – #j. 283/16 421/1993, #j. 283/69 817/1993, #j. 283/16 890/1994, #j. 283/73 246/1994, #j. 283/47 773/1995,
#j. 283/71 706/1995, #j. 283/3 770/1996, #j. 283/51 437/1996, #j. 283/71 761/1996, #j. 283/74 734/1997, #j.
283/50 989/1998, #j. 283/81 620/1998, #j. 283/93 486/1998, #j. 283/78 179/1999. Nesmíme také opomenout
Zákon o pravidlech hospoda ení s rozpo#tovými prost edky 576/1990 Sb. ( zm%na: 579/1991 Sb., 166/1992 Sb.,
321/1992 Sb., 10/1993 Sb., 189/1993 Sb., 57/1995 Sb., 154/1995 Sb., 160/1995 Sb., 160/1997 Sb.
Jak je vid%t není jednoduché vést v ú#etnictví nehmotný majetek – ve ejné osv%tlení, plánovat jeho
údržbu, opravy, rekonstrukce a výstavbu. K evidenci, možnosti za azení, vy azení z majetku a odpis'm je
nezbytn% nutná ádná evidence ve ejného osv%tlení, jejímž základem je pasportizace ve ejného osv%tlení.
Pasportizace ve ejného osv%tlení je jednak podkladem k ú#etní evidenci, dále nezbytn% nutné technické
vybavenosti za ízení a jeho územní rozmíst%ní.
Základem mapové evidence je soubor map ur#ité obce, #i m%sta v digitální form%. Do t%chto map se
zakreslí trasy kabel' ve ejného osv%tlení, sv%telná místa, zapínací a napájecí místa v#etn% nezbytného
technického popisu. Pro údržbu VO jsou zakresleny i po#ty a typy kabel'. V návaznosti na mapovou evidenci
jsou vytvo eny po#íta#ové programy pro možnost nejen tabulkového zpracování dat eviden#ních, ale i možnost
kontroly a plánování údržby, revizí, sledování spot eby elektrické energie.
Je jen na výb%ru správce zda ve výsledku bude mít evidenci dle zapínacích míst, dle ulic, zat íd%ní
komunikací, m%stských obvod', #i celkový p ehled, je to otázka výb%ru filtrovaných položek. Základními
vstupními daty jsou:
- údaje k sv%telnému místu ( typ stožáru, výložníku, svítidla, zdroje, po#et, místo napojení )
- údaje k vedení VO ( typ, délka )
- údaje k zapínacímu místu
Dopl*ujícími údaji jsou:
- datum po ízení
- datum vým%ny #i opravy
- datum revize
- typ vym%n%ného prvku
Nezbytnou sou#ástí evidence je i soubor informací o ízení VO, zp'sobu spínání.
Z t%chto základních údaj' lze sestavit libovolnou tabulku a informaci, nap .:
- po#et sv%telných míst a svítidel na komunikaci (p ípadn% p íslušejících k zapínacímu místu)
- celkový instalovaný p íkon na komunikaci (zapínacímu místu)
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- instalovaný p íkon na 1 km osv%tlované komunikace
- rozte# sv%telných míst, pr'm%rná rozte# sv%telných míst
- souhrn za ízení VO na komunikacích, v obvodech, v celé obci #i m%st%
- veškeré sumární tabulky
- plán revizí
- plán vým%ny zdroj'
- plán oprav
- p ehled instalovaného p íkonu
Nezbytnou sou#ástí evidence je i soubor informací o ízení VO, zp'sobu spínání.
Generel ve ejného osv%tlení m%sta, obce vychází vždy z údaj' pasportu ve ejného osv%tlení, pasportu
místních komunikací a silni#ních pr'tah', územního plánu, materiál' památkové pé#e, generelu rozvoje
dopravy, požadavk' Dopravního inspektorátu z hlediska bezpe#nosti provozu.

Problematika ovládání ve,ejného osv tlení
Ji í Vorá#ek,VOR VO , Ostrava
1. Úvod
1.1. Základní informace
Ve ejné osv%tlení (dále v textu jen VO) je ve ejn% prosp%šným za ízením, které podstatn% ovliv*uje
ve ejný po ádek a bezpe#nost dopravy, osob i majetku, zvyšuje i turistickou atraktivnost m%st a obcí a
významnou m%rou p ispívá ke spokojenosti obyvatel.
Ve ejné osv%tlení je provozní soubor tvo ený jednotlivými prvky, který lze rozd%lit do t í základních #ástí:
a) osv%tlovací systém
b) napájecí systém
c) ovládací ( ídící) systém
Osv%tlovací a napájecí systém je v podstat% tvo en pom%rn% jednoduchým elektrickým rozvodem zahrnujícím
pot ebné rozvád%#e, svítidla, sv%telné zdroje, nosné a podp%rné prvky.
Ovládací systém
Je ve své podstat% mozkem (centrální dispe#ink) a nervovými systémem (p enosové cesty základních
povel') celého za ízení VO. Musí zajistit spolehlivé zapínání a vypínání za ízení VO z jednotlivých zapínacích
míst (dále v textu jen ZM) podle spínacího kalendá e VO, ovládání #innosti p ípadných regulátor' a v dnešní
dob% se od n%j o#ekává i možnost zp%tných informací o stavu za ízení VO (zapnuto - vypnuto, p ípadn% aktuální
velikost odb%ru elektrické energie, která m'že signalizovat lokální výpadky ve v%tvích rozvodu VO) a
v neposlední ad% by m%l umož*ovat okamžitý dálkový p enos d'ležitých informací funk#ního charakteru (ztráta
napájecího nap%tí, neoprávn%ný vstup do rozvád%#e apod.) a shromaž,ovat k hromadnému p enosu
nejd'ležit%jší provozní údaj - stav elektrom%ru a množství odebrané elektrické energie za stanovené období.
V sou#asné dob% v naprosté v%tšin% spl*uje ovládání pouze základní funkci - p enos impulsu mezi
rozvád%#i nebo zajišt%ní spínání vlastním vestav%ným ovládacím prvkem (foto#idlo, spínací hodiny, p ijíma#
HDO). Ovládání VO bývá zpravidla provedeno:
- samostatnými ovládacími kabely od hlavního zapínacího místa
- kaskádní spojením (zapnuté VO po silovém rozvodu v%tve zapíná další rozvád%# VO)
- systémem HDO (kde to energetická sí- umož*uje)
- #asovými spína#i (hodinami - mén% vhodné, #asté p estavování, velká tolerance #as')
- fotoelektrickými spína#i (nutné dobré se ízení, neumož*uje sou#asné plošné sepnutí)
1.2. Spínání VO podle doporu*ení platných norem
Doporu#ená norma pro ve ejné osv%tlení .SN 36 0400 doporu#uje v odstavci „6.2. Doba osv%tlení„
následující parametry pro zapínání a vypínání ve ejného osv%tlení:
• odstavec 6.2.1. - Doba provozu osv%tlení musí být stanovena #asovým plánem osv%tlování vypracovaným
provozovatelem ve ejného osv%tlení
• odstavec 6.2.2. - .asový plán osv%tlování se odvozuje pro danou geografickou oblast s p ihlédnutím k hustot%
zástavby, provozu a p ípadn% vícestup*ové regulaci.
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• odstavec 6.2.3. - Obecn% platná doba zapínání a vypínání je uvedena v tabulce 4.

Období

Tabulka 4
Zapnutí

Vypnutí

zimní
23.9. až 20.3.

1/2 hod po západu
slunce

1/2 hod p ed
východem slunce

letní
21.3 až 22.9.

3/4 hodiny po západu 3/4 hodiny p ed
slunce
východem slunce

• odstavec 6.2.4. - P i samo#inném zapínání fotoelektrickými spína#i se na plochách husté zástavby a
v místech s vysoce náro#nými dopravními podmínkami zapíná ve ejné osv%tlení ve#er v okamžiku, kdy
horizontální intenzita osv%tlení ve volném terénu poklesne na hodnotu 80 lx a vypíná ráno, jakmile
horizontální intenzita osv%tlení stoupne na 40 lx. Na plochách mimo zástavbu mohou být hodnoty zapínání
40 lx a vypínání 20 lx.
(Pozn.: podle praktických zkušeností mnoha provozovatel) VO jsou tyto hodnoty vysoké)
• odstavec 6.2.5. - Vyžadují-li to meteorologické podmínky, m'že se osv%tlení zapínat a vypínat i mimo dobu
stanovenou #asovým plánem osv%tlování.
1.3. Ovládání VO podle doporu*ení platných norem
Doporu#ená norma pro ve ejné osv%tlení .SN 36 0400 doporu#uje v odstavci „6.3. Ovládání osv%tlení„
následující zp'soby ovládání:
• odstavec 6.3.1. - Ovládání ve ejného osv%tlení musí být voleno tak, aby p i dodržení #asového plánu
osv%tlování zaru#ovalo úsporné využití elektrické energie.
• odstavec 6.3.2. - Ovládání má být provedeno u nov% budovaného za ízení tak, aby bylo možno samostatn%
zapínat ve ejné osv%tlení v místech:
a) s vysoce náro#nými dopravními podmínkami
b) na plochách husté zástavby s vysokými budovami
c) na plochách s ídkou zástavbou
• odstavec 6.3.3. - V zásad% lze ovládat osv%tlení t%mito zp'soby:
d) dálkovým ovládáním (samostatnými ovládacími kabely, HDO, kaskádním spojením)
e) samo#inn% fotoelektrickými spína#i nebo #asovými spína#i. S ohledem na ekonomické
využití elektrické energie jsou výhodn%jší fotoelektrické spína#e; musí být umíst%ny tak,
aby byl snížen vliv klimatických zm%n a mechanického poškození
f) ru#n% v jednotlivých zapínacích místech
Z uvedeného je z ejmé, že platná technická norma (schválena 4. 12. 1984b, ú#innost od 1. 10. 1985) je
poplatná dob% jejího vzniku a nepostihuje sou#asné technické možnosti.
Všechny technické normy jsou od 1. 1. 2000 nezávazné. Lze konstatovat, že technická norma je
dokumentem poskytujícím pro obecné a opakované používání pravidla, sm%rnice #i charakteristiky #inností nebo
jejich výsledk', zam% ené na dosažení optimálního stupn% uspo ádání ve vymezených souvislostech. P es svou
nezávaznost jsou technické normy významným dokumentem, jehož spln%ním lze prokázat pat i#nou bezpe#nostní
úrove* použitého ešení, a jde-li o normu harmonizovanou, i spln%ní technických požadavk' na výrobek ve
smyslu zákona #. 22/1997 Sb.
V sou#asnosti se elektrotechnici ídí technickými normami ne proto, že musejí, ale proto, že je to pro n%
výhodné. Odlišné ešení je možné, ale nese s sebou povinnost, aby jeho p'vodce byl schopen prokázat, že jeho
ešení je po stránce bezpe#nostní srovnatelné s ešením v technické norm% uvedeným.
Na základ% výše uvedeného a faktu, že smyslem ovládání VO je zajistit v#asné zapnutí a vypnutí za ízení,
lze konstatovat, že vývoj a realizace nových moderních zp'sob' a metod nem'že mít žádný negativní vliv
z hlediska bezpe#nosti za ízení. Stejn% jako u impulsu fázovým nap%tím ší eným kabelem tak i u dálkového (nap .
radiovým p enosem) impulsu je možné z hlediska zajišt%ní bezpe#nosti práce p i údržb% za ízení místn% blokovat
nežádoucí sepnutí styka#e(') ZM odpojením (povolení pojistky, vypnutí jisti#e) nap%tí ovládacího okruhu ZM.
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1.4. Sou*asný stav ovládání VO v 0R
Lze konstatovat, že až na ojedin%lé výjimky (nap . TS Opava, TS Frýdek-Místek, TS (Tech. sít%) Brno,
firma OREM v m%stském obvod% Ostrava-Radvanice - kde se ve v%tším #i menším rozsahu zkoušel #i zavedl
systém ovládání VO dálkovým bezdrátovým p enosem se zp%tnou vazbou) z'stal zp'sob ovládání VO
v podstat% stejný jako byl do roku 1989. Samoz ejm%, že polistopadová zm%na p inesla daleko v%tší množství a
výb%r typ' fotoelektrických spína#' od b%žných pevn% nastavených po regulovatelné až zcela p esn% nastavitelné
podle digitálního displeje, mechanických i elektronických spínacích hodin s celoro#ním nastavením.
Uplynulé desetileté období a hlavn% r'st náklad' na elektrickou energii v podstat% p ál zejména
vým%nám svítidel a jejich úpravám na nižší instalované p íkony, takže vlastním ovládáním VO se správci a
provozovatelé VO p íliš nezabývali. Firmy provozující VO se svými zkušenostmi se vždycky umí postarat, aby
se VO ve#er rozsvítilo a ráno zase zhaslo. Vlastník (m%sto, obec) tak v podstat% ani nevnímá ovládání jako
n%jaký technický problém. V praxi to vypadá tak, že když n%kdy VO nezapne, vyjede poruchová služba, která si
vždy umí poradit a následn% si zajistí, aby se totéž druhý den neopakovalo (je-li p erušený impuls kabelovou
poruchou dodají do ZM spínací hodiny nebo fotobu*ku. Definitivní odstran%ní poruchy a uvedení do p'vodního
stavu potom bývá závislé na finan#ních prost edcích - m% ící v'z, odstran%ní kabelové poruchy). Protože pen%z
není nikdy nazbyt, stává se, že se #asem na vadný impulsní kabel zapomene a fotobu*ka, která funguje a
nevyžaduje další pozornost, se stává natrvalo ovládacím prvkem ZM. Mén% #asto se totéž stává, jsou-li osazeny
spínací hodiny. Ty se p ipomínají nep íjemnou skute#ností, že je nezbytné je pravideln% nastavovat.
Na druhé stran% je pravdou, že finan#ní náro#nost na udržení bezpe#nosti, dobrého technického stavu
souboru VO a jeho provoz je tak vysoká, že se v%tšinou jeví jako zbyte#ný p epych vynakládat další finan#ní
prost edky na vývoj nebo nákup technologií pro dálkové ovládání za ízení VO s širokými možnostmi
komunikace centrálního dispe#inku s jednotlivými ZM (n%které systémy nabízejí p enos informací i o stavu
SM).
Je skute#n% závažnou otázkou pro majitele za ízení VO - a proto musí být p edm%tem seriozního
posouzení náklad' a výsledné technické ú#elnosti, provozní spolehlivosti a pot ebnosti - zavedení takového
nákladného ídícího systému. K tomu je nutné v%c posuzovat ze všech aspekt', které s ovládáním VO souvisejí.
2. Charakteristika ovládání VO
2.1. Charakteristika a spolehlivost provozu za,ízení VO
Ve ejné osv%tlení je z hlediska jeho technického provedení a zajišt%ní silového sepnutí rozvodu
jednoduché elektrotechnické za ízení. Pokud je nap íklad z ízeno venkovní osv%tlení omezeného území, nap .
pr'myslového areálu, bude jeho provozování a ovládání snadnou záležitostí pro elektroúdržbu podniku.
Ve ejné osv%tlení obce nebo m%sta se z n%kolika podstatných d'vod' a vliv' stává pro provozovatele
náro#ným a provozn% komplikovaným za ízením a to je zp'sobeno zejména t%mito faktory:
• celkový po#et provozovaných SM
• plošná rozloha obce, m%sta
• #lenitost a výškopis terénu, ve kterém se VO nachází
• po#et ZM a jejich vzájemná vzdálenost
• výskyt a vzdálenost územn% samostatných #ástí m%sta, obce od kompaktního území
Spolehlivost provozu soustavy VO je dána jeho stá ím, aktuálním technickým stavem, který ovliv*uje
kvalita a míra údržby. Za ízení VO, které je v dobrém technickém stavu, je z hlediska spolehlivosti
silnoproudého rozvodu p ipraveno plnit funkci, pro kterou bylo z ízeno.
Za ízení VO m'že každodenn% plnit svoji funkci jen v tom p ípad%, že bude denn% naprosto spolehliv%
zapnuto a vypnuto. Nesta#í ale ešit pouze technické zajišt%ní zapnutí a vypnutí jako takové. Doba provozu
za ízení VO je p i jeho energetické náro#nosti významnou položkou každého obecního, m%stského rozpo#tu.
Každé p ed#asné zapnutí nebo pozdní vypnutí VO, zapínání v denní dob% znamená nevratný, zbyte#ný výdaj
provozovatele. Proto musí být snahou správce VO dosáhnout co nejp esn%jšího každodenního spínání a
vypínání, odpovídajícího skute#nému pr'b%hu stmívání a rozedn%ní. Výpo#et #asu setm%ní a rozedn%ní podle
normy za použití meteorologického kalendá e západ' a východ' slunce pro danou lokalitu m'že sloužit pouze
jako základní, orienta#ní návrh spínacího kalendá e. Nelze takto vypo#tené #asy paušáln% použít pro celou obec
nebo m%sto. Velký vliv má aktuální po#así, rozsah a druh obla#nosti, která se nad m%stem (obcí) nachází v dob%
blízké okamžiku sepnutí nebo vypnutí VO. .asové rozdíly p itom mohou být zna#né.
Dále je nezbytné, aby ovládací impuls pro zapnutí (vypnutí) každého ZM byl územn% slad%n tak, aby
sousední ZB bezprost edn% navazujících soustav VO spínaly s minimálními #asovými posuny a byla tak
zajišt%na souvislá osv%tlenost komunikací, což je d'ležité zejména pro pr'tahové komunikace vyššího stupn%
d'ležitosti.
V p ípad% pevného nastavení #asu ú#innosti spínacího impulsu je každý správce VO v rozporuplné
situaci, když se na jedné stran% musí snažit o co nejpozd%jší zapnutí a co ned ív%jší vypnutí provozované
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osv%tlovací soustavy, aby z hlediska provozních náklad' dosáhl nejkratší možné doby provozu za ízení VO a na
druhé stran% cítí povinnost spínat za ízení VO tak, aby byla zajišt%na sv%telná pohoda obyvatel a tranzitující
dopravy.
2.2. Faktory ovliv2ující spolehlivost spínání VO a možnosti jejich eliminace
2.2.1. Poruchy napájení ZM
a) výpadek dodávky el. energie ze strany dodavatele
b) vypnutí hlavního jisti#e p i provozní poruše VO
c) úmyslné vypnutí hlavního jisti#e ZM
d) selhání lidského faktoru ze strany provozovatele (opomenutí znovuzapnutí hl. jisti#e po servisu ZM)
Nejedná se o p ímé poruchy ovládacího systému, ale o poruchy, které zap í#iní nefunk#ní stav za ízení
VO, který je navenek stejný, jako když nefunguje ovládání VO. Jestliže chybí zp%tná informace o stavu nap%tí na
p ívodu do ZM, musí na každé hlášení reagovat poruchová služba výjezdem a teprve na míst% zpravidla zjistí
pravou p í#inu, kterou m'že zcela odstranit, nebo u#iní možná opat ení k zmírn%ní plošného rozsahu následk'
poruchy VO.
Pro rozsah plošného výpadku VO p i výše uvedených p í#inách poruch je vždy rozhodující zda ztráta
napájení postihne p ímo hlavní ídící ZM oblasti, nebo rozvád%#, p es který se centrální impuls ší í pro
navazující ZM po silového vývodu, nebo ZM na konci impulsu #i samostatn% zapínající.
V t%chto p ípadech je z ejmá nevýhoda ovládání VO spo#ívající v ší ení impulsu pomocí silových v%tví ZM a
také samostatnými impulsními kabely, které ší í ovládací nap%tí nn z ídícího ZM.
Možnosti technických ,ešení ovládání VO vedoucích k omezení výskytu nebo rozsahu poruch:
• samostatné dálkové ovládání každého ZM
• celodenní monitorování p ítomnosti napájecího nap%tí s okamžitou signalizací poruchového stavu na
centrální dispe#ink
• celodenní monitorování stavu hlavního jisti#e prost ednictví p ídavného pomocného kontaktu s
okamžitou signalizací poruchového stavu na centrální dispe#ink
• dodržení selektivity jišt%ní rozvodu ZM
• ádný technický stav za ízení VO a hlavního jisti#e (hodnota nadproudové spoušt%)
• osazení dve ního kontaktu ZM a signalizace otev ení dve í na centrální dispe#ink s rozlišením na:
∗ oprávn%ný (servisní) vstup
∗ neoprávn%ný vstup
• osobní odpov%dnost zam%stnanc' provozovatele a vzájemná kontrola pracovník' servisní osádky p i
ukon#ení práce na ZM

2.2.2. Poruchy prvk. p,ístrojového vybavení ZM
a) hlavní jisti#, styka#e
b) ovládací okruh ZM
c) spínací hodiny - mechanicky nastavitelné, elektronické-programovatelné
d) soumrakové spína#e, fotobu*ky
Jedná se o nejd'ležit%jší silové a ovládací p ístroje výbavy ZM, které zajiš-ují napájení a ovládání
silového rozvodu VO. Na jejich spolehlivosti závisí po#et poruch, jejichž plošný rozsah je vždy závislý na míst%
za azení ZM v ovládacím paprsku ší ení impulsu dané oblasti a zp'sobu následného ší ení impulsu, množství
tímto impulsem následn% ovládaných rozvád%#' ZM.
Musí být prvo adým zájmem firmy provozující údržbu a provoz VO, aby tyto p ístroje byly udržovány
v odpovídajícím technickém stavu a byly v#as - p ed uplynutím doby jejich technické i morální životnosti vym%n%ny.
V p ípad% poruchy spínacích prvk' dojde k plošnému výpadku VO jehož rozsah je závislý na velikosti
území a po#tu podružných ZM, které takto vybavený ZM ovládá. Poruchu bez zp%tného dálkového p enosu
informací o stavu ZM centrální dispe#ink nezjistí, je závislý na opožd%ném hlášení dalších subjekt', na základ%
kterého iniciuje výjezd poruchové služby, která však v okamžiku výjezdu nezná pravou p í#inu poruchy. P í#inu
poruchy zjistí poruchová služba až na míst%, kde v%tšinou omezí rozsah poruchy a p edá informace pro následné
definitivní odstran%ní v denní dob% místn% p íslušnou osádkou údržby VO.
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Servisní zásah tedy vždy vyžaduje no#ní výjezd, zpravidla ru#ní zapnutí ZM, ráno ru#ní vypnutí a
následnou vým%nu vadného spínacího prvku. V podstat% si m'že taková porucha vyžádat 3 opakované cesty
montážního vozu na jeden p ípad. P i v%tší vzdálenosti od sídla provozovatele VO se tak jedná o pom%rn%
vysoké náklady.

Opat,ení vedoucí k omezení výskytu nebo rozsahu poruch:
• samostatné dálkové ovládání každého jednotlivého ZM
• ádný technický stav p ístrojového vybavení ZM
• prost ednictvím pomocného kontaktu styka#e signalizovat nesepnutí VO v dob% požadovaného
provozu na centrální dispe#ink
• ádná preventivní údržba ZM
• vým%ny p ístroj' p ed uplynutím lh'ty životnosti spínacích p ístroj'
2.2.3. Poruchy kabelového impulsního vedení mezi ZM
a) stá í impulsních kabel'
b) stavební #innost v trase impulsního vedení VO
c) poklesy p'dy, posuny konstrukcí
Jedná se o nejrozší en%jší zp'sob ší ení spínacího impulsu mezi ZM. Za tím ú#elem jsou využívány bu,
silové vývody ZM, které jsou sepnuty v ídícím ZM a od posledního stožáru je kabelem dovedeno nap%tí pro
sepnutí následujícího ZB, nebo jsou v zemi uloženy samostatné zpravidla vícežilové impulsní kabely, které
p enáší pouze ovládací nap%tí impulsu z jednoho ZB do druhého. Stav kabel' využívaných pro p enos impulsu je
rozhodujícím faktorem spolehlivosti spínání VO.
U kabel' využívaných pro p enos impulsu, u nichž se blíží napln%ní doby jejich životnosti a navíc ješt%
nejsou od p'vodní instalace správn% uloženy, dochází k opakovaným nep edvídatelným poruchám, které mají
tém% vždy za následek plošné výpadky VO, vyžadující no#ní poruchové zásahy. Definitivní odstran%ní kabelové
poruchy je vždy zdlouhavé a nákladné (lokalizace místa pomocí m% ícího vozu, výkopové práce, vlastní oprava,
uvedení povrchu do p'vodního stavu.
Všeobecn% je známo, že kabelový rozvod VO je investory a stavebníky málo respektován. Je to dáno
zejména tím, že nemá žádnou vyhran%nou právní ochranu, a že je v dob% výkonu stavebních a zemních prací bez
nap%tí. Dojde-li k jeho #áste#nému poškození, nevykazuje v tento okamžik žádný projev zkratu, v podstat% se
chová jako neprovozovaný, „mrtvý“ kabel. To vede #asto k tomu, že nejsou taková poškození hlášena - n%kdy
zám%rn%, n%kdy z nev%domosti.
Poškození impulsního kabelu rozvodu VO (samostatného nebo silového p enášejícího impuls - tzv.
kaskádou) má zpravidla za následek celoplošný výpadek, který je zjišt%n až po sepnutí VO a provozovatel VO na
n%j m'že reagovat až na základ% hlášení ob#an' nebo p i shod% okolnosti je zjišt%n p i vlastní kontrolní #innosti
v terénu.
Vlivem pokles' narušených terén' stavební nebo d'lní #inností dochází ke kabelovým poruchám na
kabelových rozvodech jako takových a samoz ejm% tím na impulsních vedeních. V tomto p ípad% nejsou místa
poškození kabelového vedení z vn%jšího pohledu v terénu tak z ejmá, jako p i poškození p ekopy.
Specifickým druhem poruch jsou poruchy zavin%né posuny konstrukcí v%tších stavebních objekt' nap . most' proti navazujícímu terénu, kdy dochází ke st ihu na kabelovém vedení. Odstra*ování t%chto poruch
je bez celkové rekonstrukce takového objektu t%žko proveditelné a bylo by samostatn% neúm%rn% nákladné.
Opat,ení vedoucí k omezení výskytu nebo rozsahu poruch:
• samostatné dálkové ovládání každého jednotlivého ZM bez využívání kabel' pro p enos impuls'
• kvalitní uložení kabel', využití dostate#n% pevných, pružných chráni#ek
• vypracování a v#asná realizace plán' obnovy za ízení VO
• d'slednost stavebního dozoru p i realizaci staveb VO, p ebírání kabelových tras p ed zakrytím apod.
• p esné vyty#ování VO v prostoru staveb, uzavírání smluv (dohod) o provád%ní prací v blízkosti
kabelového vedení VO
• vyšší odpov%dnost stavebních firem a jejich stavebního dozoru p i realizaci staveb, hlášení každého
poškození kabelu VO bezprost edn% po události apod.
• vlastník i provozovatel VO by m%l mít maximální zájem na v#asné rekonstrukci dožívajícího za ízení
VO, protože provozování zastaralého za ízení VO je z hlediska vynaložených náklad' údržby
ekonomicky neefektivní.

14

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2.2.4. Závady zp sobující *asové nep,esnosti v ovládání VO

a) dispe#inkem

- pochybení dispe#era
- subjektivní vyhodnocení sv%telné situace
- chyb%jící, nedostate#né nebo nep esné informace od venkovních #idel
b) nep esnost spínacích prvk'
c) vlivy okolního prost edí
P i ízení spínání VO dispe#erem z n%jakého centrálního dispe#inku nelze lidský faktor nikdy vylou#it.
K omezení pochybení je t eba zajistit co nejdokonalejší, perfektn% se ízená a prostorov% dob e rozmíst%ná
sv%telná #idla, podávající dálkovým p enosem objektivní informaci o sv%tlených pom%rech na osv%tlovaném
území.
Chybné #asové spínání VO je nejvíce ovlivn%no nep esnostmi ovládacích prvk'.
U mechanických spínacích hodin jde zejména o:
• špatné nastavení pro dané období ze strany provozovatele VO
• velký #asový interval u mechanických spínacích hodin (min. 15 min.).
• chyby v základním naprogramování u elektronických, programovatelných spínacích prvk'
• špatný výchozí spínací kalendá .
Nevýhodou používání spínacích hodin jako takových je vždy fakt, že se jedná o pevné nastavení a ZM místa
tak nereagují na aktuální sv%telnou situaci a denní nebo týdenní spínací hodiny neustále vyžadují pravidelné
nastavování.
Nep esnost fotobun%k m'že být dána:
• chybou p ístroje
• chybným nastavením citlivosti provozovatelem
• nesprávným umíst%ním (ovliv*ování jiným um%lým osv%tlením)
Chyby p ístroje eliminuje provozovatel tím, že nenasazuje nejlevn%jší pevn% nastavené fotobu*ky, které
nemají možnost ani regulaci vlastní citlivosti. U nastavitelných fotobun%k zase musí být dán d'raz na pe#livost a
odpov%dnost pracovník', kte í nastavení provád%jí. Nastavení probíhá ve dvou fázích. Nejd íve je provedeno
hrubé nastavení na provozovn% podle m% ícího p ístroje a na míst% montáže je nutné následné dolad%ní podle
skute#ného umíst%ní a místních sv%telných podmínek.
Práv% u fotobun%k jsou vlivy okolního prost edí místa jejich nasazení nejv%tším problémem. Podcen%ní m'že
mít za následek pom%rn% velké #asové nep esnosti spínání VO, u hrubých pochybení až nefunk#nost takto
ovládaného VO.
Správnou #innost fotobu*ky nejvíce ovliv*ují:
• p írodní faktory
∗ r'zné postavení slunce podle ro#ních období
∗ vliv souvislé sn%hové pokrývky v blízkosti osazení
∗ vliv kontaktu živo#ich' (zejména ptactva) se sv%telným #idlem
• prom%ny jas' bezprost edního okolí
∗ zm%na provedení plášt% nebo barvy objektu sousední zástavby
∗ vým%na svítidel s jinou vyza ovací k ivkou
∗ nekoordinovaná realizace slavnostního, reklamního osv%tlení sousedního objektu
∗ osvit dopravou nebo z oken zástavby
2.3. Požadavky na *asovou p,esnost okamžiku impulsu ovládání VO podle velikosti a charakteru lokalit
2.3.1. Velká m sta
Ve velkých m%stech s velkou rozlohou osv%tlovaného území je n%kolik aspekt', které je nutné brát v úvahu
p i návrhu #as' spínání VO. Geograficky zpravidla m%sto tvo í:
• centrum m%sta
• centru m%sta p ilehlé obytné celky
• odpo#inkové a p%ší zóny
• hlavní silni#ní tahy
• podchody, pr'chody, podjezdy
• prostorov% odd%lené zástavby p idružených obcí k m%stu
Centrum m%sta - zpravidla ho tvo í nám%stí s p ilehlou pom%rn% hustou zástavbou s užšími ulicemi. V centru
m%sta je oprávn%ný požadavek na d ív%jší zapnutí a pozd%jší vypnutí VO než je tomu v ostatních #ástech m%sta.
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Jednak se jedná o turisticky nejatraktivn%jší #ást m%sta a jednak hustá zástavba snižuje hladinu osv%tlení na
komunikacích proti otev enému prostoru. Se zapínáním VO bývá #asov% také slad%no slavnostní osv%tlení
historických objekt'. Vypínání SO už podléhá jinému režimu (rozhodnutí radnice, útvar' památkové pé#e
apod.).
VO p ilehlých obytných celk' by m%lo být spínáno návazn% na historické centrum m%sta, p i#emž by v
uceleném obytném souboru by m%lo být VO spínáno na jednotný impuls. Jediným možným d%lením pro
nastavení r'zných #as' spínání mezi sousedními obytnými celky mohou být hlavní komunika#ní tahy. Soub%žn%
s obytnými celky jsou spínány jejich odpo#inkové a p%ší zóny. VO v parcích s bohatou a hustou zelení by m%lo
být zapínáno d íve než otev ené komunikace a obytné soubory.
U VO hlavních dopravních tah' je dán d'raz zejména na #asovou a sm%rovou posloupnost spínání. Ve sm%ru
od centra by m%lo být, bez ohledu na sousední obytné celky, spínáno VO komunikace v krátkém a hlavn%
sm%rov% navazujícím #asovém intervalu tak, aby nedocházelo k st ídání již osv%tlovaných a ješt%
neosv%tlovaných úsek' komunikace. V p ípad% dlouhé komunikace je naprosto nezbytné postupné a souvislé
zapínání a vypínání VO. Ost e ohrani#ené p echody sv%tla a tmy jsou hrubým porušením technické normy .SN
36 0400 (#l. 4.2.5 Provedení adapta#ních pásem) a .SN 36 0410 a 36 0411 (vždy #l. 3.1. s tabulkou provozních
hodnot). Protože v tomto p ípad% porušení normy ohrožují bezpe#nost osob a majetku, nelze argumentovat nebo
omlouvat nedostatky sou#asnou nezávazností technických norem (viz výklad v odstavci 1.4. tohoto materiálu).
Pro podchody, pr'chody a podjezdy platí jiný režim spínání VO. .ást osv%tlení je v celodenním trvalém
provozu a zbývající #ást se zapíná v #asovém p edstihu p ed zapnutím ostatního VO otev eného prostoru. Po
rozedn%ní a vypnutí okolního VO je se zpožd%ním vypnuto no#ní osv%tlení t%chto dopravních staveb. (.asový
p edstih zapnutí a zpožd%ní vypnutí je závislé na konkrétním technickém provedení stavby - minimáln% bývá 15
min.)
Do území výkonu správy VO v p ípad% velkých m%st pat í zpravidla samostatn% ležící, prostorov% omezené
zástavby nap . p'vodn% samostatných malých obcí, které byly postupem doby k m%stu p i#len%ny. V tomto
p ípad% m'že být režim spínání zcela nezávislý na spínání ucelené #ásti m%sta a spíše odpovídá charakteru
ovládání VO malé samostatné obce. Z hlediska výkonu správy VO u takto prostorov% vzdálených oblastí
vyvstává problém získání informace o sv%telných pom%rech na jejich území pro p ípadné centrální ízení VO
dálkovým impulsem, nebo zp%tné informace dispe#inku o funk#nosti VO, které bylo sepnuto místním spínacím
prvkem.
2.3.2. Obce s malým rozsahem VO
Ovládání VO územn% malých obcí je nepom%rn% jednoduší záležitostí. Je zpravidla kladem pouze d'raz na
d ív%jší zapnutí VO hlavní pr'jezdní komunikace. V p ípad% malé obce je sou#asn% spínáno i ostatní VO. Ve
v%tší obci mohou být okrajové #ásti obce spínány v pozd%jším režimu než hlavní pr'tah.
Charakteristické pro malé obce bývá to, že je VO v návaznosti na #asy posledního ve#erního a prvního
ranního dopravního spoje úpln% vypínáno. Obec tak #iní zejména z ekonomických d'vod' a je pravdou že v této
dob% je pohyb osob a hustota silni#ní dopravy minimální, mnohdy tak ka nulový. Nelze ale takto #init vždy,
protože i malou obcí m'že vést pom%rn% významná dopravní tepna a její VO by nem%lo být ani v no#ních
hodinách zcela vypínáno - je možno doporu#it nap%-ovou regulaci. Obecn% platí, že rozhodnutí o celkovém
vypínání VO by m%la vždy p edcházet podrobná územní a dopravní analýza situace, jednání v orgánech
samosprávy, a projednání s bezpe#nostními a záchrannými složkami, subjekty provozujícími hromadnou
dopravu osob v obci.
3. Návrh a volba systému ovládání VO
3.1. Vypracování studie ovládání VO
Pro správné rozhodnutí a zvolení zp'sobu ovládání VO je nutná podrobná studie ovládání VO. Studie by
m%la obsahovat analýzu stávajícího stavu, výchozích podmínek, posouzení technických možností, p edností i
nedostatk', provozní náro#nosti systém', které jsou na trhu k dispozici.
Vzhledem k velkému množství variant a možností jak VO ovládat a monitorovat a k sou#asnému množství
nabízených produkt', kterými toto lze realizovat, není možné v rámci základní studie vypracovat i konkrétní
cenové náklady na z ízení a provozování nových systém' ovládání. M'že jít jen o rámcové odhady náklad'.
3.1.1. Analýza stávajícího stavu a výchozích podmínek
a)
charakter sít VO
i)
rozsah kabelového samostatn% uloženého rozvodu VO
ii)
rozsah samostatného venkovního vedení VO
iii)
rozsah venkovního vedení VO vedené spole#n% se sítí NN
b)
stávající ZM
i)
technický stav
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c)

d)

e)

ii)
stá í
iii)
umíst%ní
iv)
vnit ní prostorové možnosti rozvád%#'
stávající zpsob ,ízení VO
i)
existence centrálního dispe#inku
ii)
po#et ídících ZM
iii)
po#et impulsem ovládaných podružných ZM
iv)
po#et samostatn% ovládaných ZM
a)
spínací hodiny
b)
fotobu*ka
c)
jiné
stávající stav ovládací sít ší,ení impulsu
i)
rozsah a stav samostatné kabelové ovládací sít%
ii)
rozsah ší ení impulsu kaskádových zapojením silových vývod' ZM kabelového VO
iii)
rozsah ší ení impulsu kaskádových zapojením silových vývod' ZM venkovního VO
vzájemné vzdálenosti ZM
i)
skupin ZM ucelených m%stských #ástí
ii)
samostatn% ležících ZM

3.1.2. Rozbor technických možností provozovatele a možnosti systém. ovládání
a)
podmínky pro *innost centrálního dispe*inku
b)
individuální ovládání ZM
i)
individuální ru#ní ovládání
ii)
individuální ovládání ZM vestav%ným prvkem
a)
spínací hodiny
(1)
elektromechanické
(2)
elektronické programovatelné
(3)
dálkov% ízené astronomické hodiny
b)
fotobu*ky
(1)
s pevným nastavením
(2)
s regulovatelným zpožd%ním
(3)
s individuáln% nastavitelnou hodnotou citlivosti
c)
p ijímací prvek ovládacího signálu
(1)
vestav%ný do stávajícího ZM
(2)
v nástavb% na stávající ZM (využitelná silová #ást ZM)
(3)
nutná vým%na celého ZM
c)
skupinové ovládání ZM
i)
vybavením ídících ZM p ijímacím prvkem signálu a zachování kabelového
(kaskádového) ší ení impulsu pro p idruženou skupinu ZM
(1)
vestav%ný do stávajícího ZM
(2)
v nástavb% na stávající ZM (využitelná silová #ást ZM)
(3)
nutná vým%na celého ZM
d)
zp.sob ší,ení ovládacího signálu
i)
samostatná kabelová síii)
frekven#n% po stávajícím silovém rozvodu
iii)
využitím pevné telekomunika#ní sít%
iv)
využitím telekomunika#ní sít% operátor' mobilních stanic
v)
využitím radiové sít%
a)
rozší ení již využívané sít% pro jiné ú#ely
b)
z ízení nové radiové sít%
3.2. Rozhodnutí o zavedení nového systému ovládání VO
Vypracovaná studie je výchozím dokumentem pro proces rozhodování o tom, jaký systém ovládání bude
zvolen a v jaké rozsahu možností bude realizován a provozován.
Je t eba si uv%domit, že je možné zvolit a za#ít realizovat dokonalý a vše postihující systém, který bude na
jedné stran% nesmírn% efektní, ale na druhé stran% tak extrémn% finan#n% nákladný, že bude naprosto reálné
nebezpe#í, že nedojde k jeho zavedení pro celý rozsah za ízení VO. Potom z'stane takový produkt jakýmsi
výstavním exponátem pro vlastní prezentaci p i p íležitosti významných setkání a návšt%v. Chyb%t ovšem bude
praktický p ínos pro každodenní provoz za ízení VO.

17

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Každá zm%na dosavadního zp'sobu ovládání znamená nejen výraznou zm%nu zab%hlého stavu, ale zejména
výrazné a dlouhodobé zvýšení náklad' v kapitole m%stského (obecního) rozpo#tu ur#ené pro financování VO.
Dopady na provoz VO:
a) zvýšené nároky a nutná zm%na p ístupu pracovník' údržby
b) doškolení, vy#len%ní specialist' v kádru provozovatele
c) rozší ení operativního skladu náhradních díl' pro havarijní zásahy
Dopady na rozpo#et VO:
a) vy#len%ní dostate#ného množství finan#ních prost edk' nad rámec dosavadního rozpo#tu VO na
zavád%cí investici v prvním roce po ízení
b) závazné rozhodnutí o každoro#ním p id%lení stanoveného objemu finan#ních prost edk' na další
rozši ování zvoleného systému ovládání pro celé období realizace
Aby bylo rozhodnutí dobré a hlavn% realizovatelné musí se posoudit nejen finan#ní možnosti, ale zejména by
se m%lo stanovit,co skute#n% nezbytn% pot ebuji k spolehlivému ovládání VO. Ze všeho, co bylo dosud uvedeno,
v podstat% již vyplývají základní požadavky na to, co by m%l systém ovládání VO um%t a provozovateli VO
umož*ovat.
Sm%rem od dispe#inku k ZM:
a) dálkové zapnutí a vypnutí ZM podle zavedeného systému vyhodnocování sv%tlené situace
b) dálkové zapnutí a vypnutí ZM v nezbytném p ípad% ru#ním zásahem dispe#era do systému
c) dálkový p enos impulsu pro zahájení #innosti regulátoru ZM (je-li jím vybaven)
d) možnost vyžádat si a získat informaci o monitorovaných stavech ZM
Sm%rem od ZM k dispe#inku:
a) celodenní monitorování p ítomnosti napájecího nap%tí s okamžitou signalizací poruchového stavu na
centrální dispe#ink
b) celodenní monitorování stavu hlavního jisti#e prost ednictví p ídavného pomocného kontaktu s
okamžitou signalizací poruchového stavu na centrální dispe#ink
c) prost ednictvím pomocného kontaktu styka#e signalizovat nesepnutí VO v dob% požadovaného
provozu na centrální dispe#ink
Toto základní vybavení musí umož*ovat další rozši ování - nap íklad:
a) osazení dve ního kontaktu ZM pro signalizaci otev ení dve í na centrální dispe#ink s rozlišením na:
• oprávn%ný (servisní) vstup (servisní pracovník se p ihlásí nap . uzamykatelným tla#ítkem)
• neoprávn%ný vstup
b) sb%r impuls' po osazení vysílacího elektrom%ru a na vyžádání dispe#inku p edat informaci o spot eb%
za sledované období
4. Záv r
Smyslem tohoto p ísp%vku nebylo posuzovat nebo dokonce hodnotit, jaký systém ovládání, a od kterého
výrobce je nejlepší, nebo jak by m%lo být VO ovládáno. Smyslem p ísp%vku bylo - a snad splnilo - nabídnout
k zamyšlení širší pohled na toto problematiku, které se v poslední dob% stává aktuální a v n%kterých m%stech se
dostává již na po ad dne. Jen v o#ích laik' se m'že zdát ovládání ve ejného osv%tlení prostou a jednoduchou
záležitostí, když jde „jen“ o to: ve#er zapnout a ráno vypnout.

STMÍVÁNÍ VE(EJNÉHO OSV#TLENÍ
Sokanský Karel, VŠB-TU Ostrava, FEI
Válek Pavel, VŠB-TU Ostrava, FEI
Ve ejné osv%tlení pat í mezi neplacené služby obyvatelstvu, ovliv*uje ve ejný po ádek, bezpe#nost
dopravy a turistickou atraktivnost m%st a obcí. Optimalizace provozu a údržby ve ejného osv%tlení pat í k
nosným program'm rozvoje ve ejn% prosp%šných služeb. Jedna z možností úspory náklad' na provoz ve ejného
osv%tlení je regulace jeho p íkonu a tím i jeho sv%telného výkonu pomocí velikosti napájecího nap%tí. V #lánku
jsou popsány výsledky z praktického m% ení provedená na modelu ve ejného osv%tlení a komer#n% vyráb%ného
regulátoru .

1. Úvod
Prakticky jediná jednoduše realizovatelná možnost regulace p íkonu a tím i výkonu sv%telných zdroj'
ve svítidlech je v p ípad% ve ejného osv%tlení možná prost ednictvím napájecího nap%tí osv%tlovací soustavy.
Regulací napájecího nap%tí osv%tlovací soustavy v dovolených mezích lze dosáhnout p ibližn% polovi#ního
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#inného p íkonu p i snížení sv%telného toku svítidel na p ibližn% t etinu – tak hovo í p íru#ky a u#ebnice
z oblasti elektrického sv%tla. Pod pojmem regulace nap%tí osv%tlovací soustavy si lze p edstavit snižování nap%tí
od jmenovité hodnoty Un=230V na minimální p ípustnou provozní velikost Umin=180V udávanou výrobci
komponent' svítidel. Tato minimální hodnota se však m'že vyskytovat až na elektricky nejvzdálen%jším míst%
v rozvodu p i regulaci nap%tí.
2. Ú*el m ,ení
Vlastní m% ení bylo provedena p edevším za ú#elem ov% ení vlastností regulátoru osv%tlovacích soustav
REGOS verze 3*5 kVA vyráb%ný firmou Elvis Ostrava. Konkrétn% se jednalo ov% ení jeho provozn%
technických parametr' a závislostí:
• pom%rná intenzita osv%tlení z b%žn% používaných výbojkových sv%telných zdroj' jako funkce velikosti
výstupního nap%tí regulátoru a jeho pom%rné hodnoty vztažené ke jmenovité hodnot%.
• b.)pom%rná hodnota p íkonu osv%tlovací soustavy (#inného) v závislosti na velikosti napájecího nap%tí
osv%tlovací soustavy v pom%rných jednotkách vztažených ke jmenovité hodnot% napájecího nap%tí.
• pom%rná hodnota napájecího proudu osv%tlovací soustavy jako funkce velikosti výstupního nap%tí regulátoru
(pro možnost zjišt%ní snížení #inných ztrát na vedení osv%tlovací soustavy).
• ov% ení k ivky úspor #inného p íkonu osv%tlovací soustavy v závislosti na pom%rné velikosti výstupního
nap%tí regulátoru.
• k ivka m%rného výkonu pro použité nízkotlaké sodíkové výbojky v závislosti na pom%rné velikosti
napájecího nap%tí svítidla.
• vzhledem k tomu, že výše uvedený regulátor používá kontaktní zp'sob skokové zm%ny v 15-ti stupních
nap%tí, bylo sou#ástí m% ení bylo i ov% ení chování regulátoru p i p epínání mezi jednotlivými stupni
regulace, možné negativní vlivy p echodných jev' vznikajících nespojitou zm%nou výstupního nap%tí
regulátoru na jas výbojek a jejich možné zhasínání (rozbor není sou#ástí p ísp%vku). Uvedená m% ení byla
sou#astn% zachycována digitálním pam%-ovým osciloskopem.
• b%hem m% ení bylo zjišt%no, že proud, který odebírá osv%tlovací soustava je zna#n% zkreslen vyššími
harmonickými. Proto byla ve vyhodnocení m% ení v%nována pozornost také tomuto faktu.
3. Metodika m ,ení
Pro výše uvedenou #innost byl zprovozn%n jednofázový model ve ejného osv%tlení z 15 ks svítidel. Pod
pojmem svítidlo zde je myšlena elektricky pospojovanou výzbroj sériov% vyráb%ného svítidla. Elektrická výzbroj
svítidel použitých v modelu je popsána dále. Jmenovitý p íkon vytvo ené osv%tlovací soustavy byl p ibližn% 1,5
kVA, což odpovídá necelé t etin% jmenovitého zdánlivého výkonu 5 kVA jedné fáze regulátoru. Z d'vodu
nedostatku pot ebného množství jednotné výzbroje svítidel nebylo možné v laboratorních podmínkách provést
testování za jmenovitého zatížení. Aby bylo možné posoudit vlastnosti regulátoru i za jmenovitého zatížení
(vlastní ztráty) bylo použita dopl*ující p ídavná odporový zát%ž 3,3 kW (rozbor není sou#ástí p ísp%vku).
Všechny hodnoty byly zm% eny a vypo#teny za p edpokladu nap%tí na vstupu regulátoru U1=230V±0.5%, které
bylo v pr'b%hu m% ení regulováno pomocí regula#ního transformátoru na uvedenou hodnotu. Správná #innosti
regulátoru byla ov% ena ve dvou etapách :
- bez p ídavné odporové zát%že 3,3 kW za sou#astného m% ení hodnot nutných pro konstrukci graf'
- s p ídavné odporové zát%že 3,3 kW za sou#astného m% ení hodnot nutných pro konstrukci graf'
Regulátor osv%tlovacích soustav byl nastaven na automatické krokování nap%-ových stup*' odpovídajících od
jmenovitého nap%tí soustavy až po minimální dovolené provozní nap%tí Umin=170V, p i#emž #asový interval pro
stabilizaci ho ení výboje a ustálení sv%telných a elektrických parametr' byl nastaven na 5 minut. Ode#et
m% ených hodnot U, I, P byl provád%n vždy v poslední minut% p ed p epnutím na další, nižší stupe*. Ve všech
etapách byl kladen d'raz na fakt, že výbojka nesmí p i p epínaní mezi nap%-ovými stupni zhasnout.
Výzbroj svítidel použitých k testování:
- sv%telný zdroj sodíková výbojka SHC 70W LT Holešovice
- zapalova# TZ70 S
- p ed adník tlumivka LAYRTON 70 230V / 1A / 50Hz / λ=0,36 / λc=0,95
- kompenza#ní kondenzátor 14µF / 250V / 50Hz
4. Zm ,ené a vypo*tené grafické závislosti
a.) obr. 2 a 3 zachycuje nam% ené a vypo#tené charakteristiky, p epo#tené na pom%rné jednotky, platné pro
osv%tlovací soustavy tvo enou výše uvedenou výzbrojí svítidel
b.) obr. 4, 5, 6 zachycují p echodné d%je, významné p edevším na k ivce napájecího proudu soustavy tvo ené
15 ks svítidel. Na k ivce proudu je patrné velké zkreslení harmonickými
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c.) obr. 7 a 8 dokumentují rozbor problematiky harmonického zkreslení napájecího proudu.
Jednotlivé stupn% jsou v grafech zobrazeny k ížky kterými procházejí k ivky, p ípadn% mezi kterými je
k ivka interpolována. N%která m% ení byla provedena i v oblasti nad jmenovitým nap%tím. Tuto možnost
umož*ovala konstrukce regulátoru osv%tlovacích soustav i když to není regulérní pracovní oblast. Tento fakt
m'že napomoci v pochopení chování svítidel, pokud jsou napájena nap%tím vyšším než je jmenovité. Normy
ostatn% p ipoušt%jí ur#ité odchylky od jmenovité hodnoty.
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Pom%rné hodnoty m% ených veli#in na modelu svítidel 15 ks SHC 70W

Legenda k použitým zkratkám :
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u - výstupní nap%tí z regulátoru osv%tlení vztažené ke jmenovité hodnot% nap%tí Un =230V
i - pom%rná hodnota výstupního proudu do zát%že vztažená k hodnot% p i jmenovitém napájení
s - pom%rná hodnota výstupního zdánlivého p íkonu vztažená k hodnot% p i jmenovitém napájení
p - pom%rná hodnota výstupního #inného p íkonu vztažená k hodnot% p i jmenovitém napájení
∆pu - pom%rná hodnota ušet eného #inného p íkonu osv%tlovací soustavy, vztažené ke jmenovité
e - pom%rná hodnota intenzity osv%tleni vztažená ke jmenovitému nap%tí svítidel
η - m%rný sv%telná ú#innost zdroje v pom%rných jednotkách vztažených ke jmenovité

Obr. 3 P epnutí mezi stupni 216V na 212V. Stopa A je vstupní nap%tí – nezkreslený harmonický pr'b%h, stopa
B je výstupní nap%tí – pr'b%h ovlivn%ný p echodnými d%ji, stopa C je celkový proud na výstupu. Zajímavé je, že
b%hem p epnutí nedošlo ke zhasnutí žádné výbojky na modelu.

Obr. 4 Op%t p epnutí mezi stupni s nap%tím 216V na 212V. Stopa A je vstupní nap%tí – nezkreslený
harmonický pr'b%h, stopa B je výstupní nap%tí – pr'b%h ovlivn%ný p echodným d%jem, stopa C je celkový proud
na výstupu a stopa D zobrazující proud jednou výbojkou SHC 70W.
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Obr. 5 P epnutí mezi stupni s nap%tím 208V na 204V. Stopa A je vstupní nap%tí – nezkreslený harmonický
pr'b%h, stopa B je výstupní nap%tí – pr'b%h ovlivn%né #áste#n% p echodným d%jem, stopa C je celkový proud na
výstupu (cejchovaný ve V; m% ítko je 10V=10A) a stopa D zobrazující proud jednou výbojkou SHC 70W.
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Obr. 6 Amplitudy jednotlivých harmonických v napájecím proudu v závislosti na velikosti napájecího nap%tí
soustavy získaných FFT proudu pro jednotlivé nap%-ové stupn%.
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Obr. 7

initel harmonického zkreslení proudu ki =f(u) v závislosti na velikosti napájecího nap%tí soustavy.

5. Zhodnocení zjišt ných výsledk.
Nejprve je nutné ješt% jednou poznamenat, že všechna m% ení byla provedena pro sv%telný zdroj Tesla
SHC 70W a k nim b%žn% používanou výzbroj svítidel. Princip by m%l být platný pro všechna svítidla této t ídy
osv%tlení, lišit by se mohly pouze v konkrétních #íselných hodnotách.
Dovolený pokles sv%telného toku #iní dva stupn%, což znamená u místních komunikací pokles osv%tlení o 75%
p i stupni osv%tlení I na stupe* III . V tomto p ípad% lze stmívat až do 14-tého stupn%. U silni#ních komunikací
je to totéž, navíc lze provést i stmívání ze stupn% II do stupn% IV p i stejných podmínkách. U stávajících
osv%tlovacích soustav p ináší použití regulátoru úspory elektrické energie a prodlužuje životnost sv%telných
zdroj'. Konkrétn% je to na 14-tém stupni p i poklesu nap%tí o 26%, odpovídající nejnižšímu doporu#enému
provoznímu nap%tí, 46% úspor p íkonu elektrické energie a poklesu sv%telného toku o 67%.
Z výše uvedených závislostí v grafech je možné ur#it úspory p i každém nap%-ovém stupni. Vlastní
p íkon rozvad%#e – regulátoru nep esahuje p i jmenovitém zatížení 2 % regulovaného výkonu, a to pouze v první
polovin% regula#ních stup*'.
Otázka p ínosu vzhledem ke snížení #inného p íkonu zde byla ešena na modelu, v praxi nám zde
vstupuje ješt% další faktor a to v%tšinou kabelové vedení. Jeho p ítomnost zde má negativní vliv na problém.
Jednak na n%m vznikají p i pr'chodu proudu ztráty #inné energie a dále úbytek nap%tí . Co se týká ztrát #inné
energie na vedení, ty jsou úm%rné kvadrátu proudu jím procházejícího. Snížením nap%tí na zát%ži o 26 % se sníží
i proud p ibližn% o 26% a tím klesnou #inné ztráty na vedení o 45 %. Problematika nap%-ových úbytk' na vedení
je složit%jší. Nap%-ová hladina minimálního provozního nap%tí je vztažena na elektricky nejvzdálen%jší svítidlo,
což m'že zna#n% zredukovat po#et využitelných stup*' pro regulaci. Na druhé stran% se rozvody ve ejného
osv%tlení napojují v blízkosti distribu#ních transformátor' vysokého nap%tí na nízké nap%tí, na jejichž vývodech
je v%tšinou v dob% provozu ve ejného osv%tlení nap%tí v horní hranici toleran#ního pole jmenovitého hodnoty
sít%. Uvedený fakt má zp%tný vliv na možnosti nastavování startovacích hodnot nap%tí a tím i dalších úspor (blíže
viz #ást graf pro m% ení osv%tlovací soustavy p i nap%tím vyšším než jmenovité).
Výpo#t'm návratnosti prost edk' vložených do regulace ve ejného osv%tlení by tedy m%l p edcházet
kvalitn% provedený výpo#et z elektrotechnického hlediska. Rozhodn% nelze jednoduše íci: „Koupím si regulátor
ve ejného osv%tlení, nastavím na n%m ur#itý stupe* a ušet ím tolik kWh což je p ímo úm%rné ušet eným K#.“
Další z podmínek správné funkce regulátoru je, že b%hem p epínání mezi stupni nedochází ke zhasínání výbojek
byla spln%na za p edpokladu nastavení #asového intervalu mezi jednotlivými stupni delším p%ti minut.
Pro provoz osv%tlovací soustavy p i sníženém nap%tí je charakteristický nižší m%rný výkon sv%telných zdroj'.
Konkrétní hodnoty je možné p ibližn% ode#íst z grafu pro závislost η=f(u).
Dalším faktem zde je, že provoz osv%tlovací soustavy je doprovázen vyššími harmonickými v k ivce
odebíraného proudu. Konkrétní obsahy harmonických a #initele zkreslení jsou uvedeny v grafech. Se snižujícím
se nap%tím na soustav% #initel zkreslení roste, u minimálního provozního nap%tí dosahuje velikosti až 55%. Vinu
na tom mají p edevším konstantní velikosti úrovní 5., 7. a 11. harmonické, 3. a 13. s klesajícím nap%tím rovn%ž
klesají s amplitudou základní frekvencí 50 Hz. Pro provoz osv%tlovacích soustav je charakteristické, že pracují
v dob% kdy je relativní nadbytek elektrické energie, výrobci elektrické energie jsou rádi, když ve ejné osv%tlení
vyrovnává k ivku denního zatížení soustavy a tak tento problém zp%tných vliv' na sí- z'stává pon%kud stranou.
Z hlediska zp%tných vliv' na sí- je možné rovn%ž uvést, že b%hem p epínaní dosahují proudové rázy b%žn% p%ti
násobku amplitudy ustáleného jmenovitého proudu
Záv%rem lze konstatovat, že rozvád%#e se stup*ovitou regulací a jejich modifikace s vyšším výkonem
založené na stejném principu jsou na stejné kvalitativní úrovni jako rozvád%#e s plynulou regulací, pokud
nedochází ke zhasínání výbojek p i p epínání jednotlivých stup*'. Nutno je však upozornit, že se snižováním
nap%tí klesá ú#innost p em%ny el. energie na sv%telnou a zvyšuje se procenticky obsah vyšších harmonických.

PRVNÍ ROK SPRÁVY VE(EJNÉHO OSV#TLENÍ V OSTRAV#
Bína Antonín, Správa ve ejného osv%tlení
Systém správy a údržby ve ejného osv%tlení / dále VO / do roku 1991 zabezpe#ovala na území m%sta
Ostravy Elektrotelevizní služba Ostrava, s.p.
/ ETS / spolu s Technickými službami 1 – 4 v jednotlivých
obvodech m%sta, kdy ETS zajiš-ovala zpracování projekt' staveb, pasportizaci, správu, realizaci investic, revize
a #áste#n% údržbu a TS ve svých m%stských obvodech údržbu ve ejného osv%tlení.
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Po roce 1989 dochází k rozd%lení velkých m%stských obvod', vzniká 23 malých m%stských obvod',
ruší se #innost ETS v oblasti VO a veškerou správu a údržbu p ebírají TS. V pr'b%hu let 1990 – 92 je správa a
údržba ve ejného osv%tlení sv% ena jednotlivým m%stským obvod'm. D%lí se dokumentace a veškerá evidence
VO, v#etn% systému jednotného ovládání spínání VO.
Od roku 1992 do roku 1998 eší správu a údržbu VO podle své v'le ú ady m%stských obvod', v#etn%
inventarizace, aktualizace pasport' a n%kterých drobných investi#ních akcí. Rekonstrukce VO jsou nadále pod
vedením MMO, odboru investi#ního.
Každý ú ad si vybral svoji firmu údržby, n%kde i n%kolik a podle pot eby, spokojenosti #i
nespokojenosti je m%nil. Stejná situace byla i u revizních technik', výb%ru svítidel, ovládacích prvk', stožár'
atd. Vzniká velké množství druh' svítidel, pokud možno nejlevn%jších, aby VO nestálo mnoho pen%z.
A tak vedle sebe hospoda í obvod #ítající 7859 SM i obvod mající 130 sv%telných míst.
Podle statistiky MMO byly náklady na VO evidovaném v rozsahu 33 087 SM celkem :
r.92
r.93
r.94
r.95
r.96
r.97
r.98

celkem

42 558 tis.K#
52 742
54 200
53 924
55 143
50 946
53 528

z toho energie

25 732 tis. K#
28 969
29 560
27 292
27 358
26 005
27 739

Z vybraných ukazatel' :
• pr'm%rné náklady na údržbu jednoho SM za m%síc u velkých obvod' #inily v uvedeném období 31,00 až
120,70 K#, naproti tomu u malých m%stských obvod' 0,00 až 104,40 K#.
• Za období let 1992 až 98 je pr'm%rný náklad na údržbu na jedno sv%telné místo v Ostrav% za rok cca 752,00
K#, za m%síc cca 62,68 K# a za den 2,06 K#.
V lét% roku 1997 m%ly katastrofální d'sledky povodn% pro celou oblast Moravy. V Ostrav% se povodn%
„podepsaly“ nejenom na technickém stavu VO, ale také na tom, že doslova uplavala #ást d'ležité dokumentace,
pasporty, projekty atd., takže z n%kterých oblastí správa neobdržela tém% nic.
Krizová situace urychlila rozhodnutí o sjednocení správy VO, jeho dispe#erské ovládání atd.
Dne 23.3.1998 schválilo Zastupitelstvo MO p evod správy VO m%sta Ostravy z jednotlivých m%stských
obvod' na Ostravské komunikace dnem 1.1.1999. Od kv%tna 1998 podle Harmonogramu p ípravy na p evzetí
správy VO byly #in%ny jednotlivé kroky, které vyvrcholily v prosinci 1998 p edáním majetku VO zp%t M%stu
Ostrava a správy VO spole#nosti OK.
V pr'b%hu p edávání majetku VO a jednotlivých podklad' byly zjišt%ny hrubé nedostatky zejména ve
vedení evidence majetku. Poslední inventarizace doložená dokumentací byla z roku 1993. .asto nebyly p edány
žádné, nebo neaktualizované pasporty. Údržba byla mnohdy omezena jen na zajišt%ní svítivosti, nebyla
provád%na modernizace a už v'bec ne preventivní údržba.
O to složit%jší situaci m%la správa hned na úvod své existence. Na druhé stran% t eba íci, že zejména
v%tší obvody m%ly dokumentaci použitelnou a vcelku aktuální.
Pro vaši p edstavu, obsazené území Ostravy ve ejným osv%tlením p edstavuje 531 mapových #tverc'
v m% ítku 1 : 1000 z celkového po#tu 784 #tverc' m%sta Ostravy.
VO na tomto území spravuje správa, která má 11 pracovník', dokonale pozná rajon a má dlouholeté
zkušenosti jak z projektování, tak z údržby VO ve m%st% Ostrava. Složení správy je následující :
- 4 technici rajon'
- 2 technici pasportu
- 2 dispe#e i
- energetik
- technik operátor
- vedoucí správy
Jaké jsme proto vid%li hlavní úkoly v prvním roce našeho p'sobení :
Podle hesla po ádek d%lá p átele jsme ihned zahájili zpracovávání pasport' ve ejného osv%tlení. Za rok
bylo skute#n% ud%láno kus práce. Celkem 8 obvod' z toho jeden velký má dnes nový pasport VO zpracovaný
v digitální podob%. D'ležitost tohoto úkolu podtrhl i MMO vy#len%ním finan#ních prost edk'.
V oblasti spot eby energie sm% ovalo naše úsilí v uplynulém roce ke sjednocení zapínacích #as' VO
v celém prostoru, zprovozn%ní nefunk#ního VO ješt% z dob povodní, zprovozn%ní odpojeného VO z d'vodu
úspory el.energie v jednotlivých zejména menších m%stských obvodech, realizaci p ipravených úsporných
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opat ení snížením instalovaného p íkonu, vým%nou zastaralých svítidel, zprovozn%ním regulátor' a podobn%.
Zrušili jsme všechny jiné odb%ry energie nežli ty , které mají sazbu C 10 a ve spolupráci se SME,a.s. uvedli do
po ádku evidenci odb%r' za VO.
Z #áste#ného poznání technického stavu za ízení VO vykonaného vlastní kontrolní #inností v dob%
p ípravy na p evzetí správy, kdy nebylo vyjímkou vid%t, že patice stožáru drží doslova uhnitý stožár, jsme
hlavní pozornost zam% ili na údržbu stožár' pod paticí, ešení kabelových poruch a dalších havarijních stav',
které jsme p evzali od bývalých správc', v#etn% používaných komponent' v údržb% VO.
Sjednocení p ístupu v oce*ování, vykazování prací p i údržb% VO, vytvo ení nové rajonizace a nakonec
i p ijetí rozhodnutí kolik a které firmy vybrat pro údržbu VO bylo v naší pozornosti v prvním pololetí. Po#et
firem údržby byl k 1.7.2000 snížen z p'vodního po#tu 16 na 50 procent. Od 1.1.99 byl zaveden 24 hodinový
nep etržitý dispe#ink hlášení poruch VO, který Ostrava od doby zrušení Elektrotelevizní služby na v%tšin%
území nem%la.
V pr'b%hu roku jsme samoz ejm% zjiš-ovali problémové oblasti VO. Kritický stav n%kterých rozvad%#'
a stožár' VO nás nenechává klidnými. Jsou takové p ípady, kdy z d'vod' rizika vzniku škod na zdraví a
majetku musí být stožáry demontovány. Je to d'sledek zaostávajících rekonstrukcí VO a neprovád%ní
preventivní údržby t%chto za ízení v minulosti.
P,ehled vynaložených prost,edk. na investice ze statistiky MMO :
Rok 1992 9 047 tis. K#
1993 23 392
1994 28 845
1995 34 863

Rok 1996 36 082 tis.K#
1997 32 651
1998 15 744

.ást ve ejného osv%tlení, zejména v okrajových m%stských obvodech je umíst%na na stožárech SME,a.s.
spole#n% s jejich volným vedením.Tam, kde dosud neprob%hly rekonstrukce sítí nn SME,a.s, dochází velmi #asto
v d'sledku nep íznivého po#así, zejména nárazového v%tru k výpadk'm VO.
I když Generel ve ejného osv%tlení m%sta Ostravy, jako náš hlavní dokument, ukazuje na lh'ty
preventivní údržby a další postupy jak prodloužit životnost VO, p es všechny naše snahy nejsme schopni
zabránit prohlubujícímu se stárnutí a rychlému dožívání VO.
Na našem území se nachází VO postavené v roce 1960 a dosud nebylo rekonstruováno. Ke zvyšování
podílu za ízení VO po dob% životnosti dochází dalším zaostáváním investic do rekonstrukcí. V lo*ském roce
bylo investováno do za ízení VO 18,5 milionu K#. V letošním roce je plánováno 25,2 milionu K#. Na druhé
stran% práv% nyní se projevuje rychlý r'st budování velkých sídlištních celk' v šedesátých a sedmdesátých létech
aktuální pot ebou rekonstruovat velké množství VO práv% v sídlištích.
Za první rok správy bylo vynaloženo celkem 63 692 tis.K# na ve ejné osv%tlení. Snahou správy je
dosáhnout stejné technické a provozní úrovn% v celém rajonu. Proto jsme v n%kterých oblastech Ostravy
vynaložili vyšší prost edky, v d'sledku technické zaostalosti a vysoké poruchovosti.
Pr'm%rný náklad na jedno sv%telné místo za energii a údržbu v jeden den je 5,16 K#.Vynaložená
energie na jedno sv%telné místo a den je 2,11 K# a pr'm%rný náklad na jedno sv%telné místo v údržb% za den je
3,05 K#. To jsou výsledky za lo*ský rok, které bychom samoz ejm% cht%li neustále vylepšovat.
Ale ani plán na rok 2000, který je o 5 milion' nižší oproti lo*skému, nedává prostor správ% a údržb%
pro zabrán%ní stárnutí za ízení VO provád%ním preventivní údržby v pot ebném rozsahu, provád%ní oprav
z provozních prost edk' a pln%ní programu úspor elektrické energie nap íklad plošnou vým%nou výbojek a
jinými #innostmi.
Správa VO spole#n% s odborem dopravy a komunálních služeb MMO iniciovala zadání aktualizace
základního dokumentu, kterým je uvád%ný „Generel VO m%sta Ostrava“ a studie dispe#erského ovládání VO,
která by sou#asn% m%la ešit i regulaci spot eby energie a kontrolu provozu.
P i ešení otázek p edcházení vandalizmu na ve ejném osv%tlení jsme navázali spolupráci s m%stskou
policií a zejména na sídlištních celcích a v podchodech se v rámci boje proti kriminalit% buduje tzv.dohledový
kamerový systém.
V uplynulém roce byla zahájena spolupráce s VŠB - TU, kdy správa VO zadala fakult% elektrotechniky
a informatiky, pracovišti Prof. Sokanského zhodnocení svítidel používaných v Ostrav% z hlediska jejich
deklarovaných parametr'. Stanovené téma diplomové práce z oblasti GIS pom'že správ% VO v ešení
pasportizace VO.
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OSVET OVACIE SÚSTAVY PEŠEJ ZÓNY V KOŠICIACH
Doc.Ing.Margita ŠEF*ÍKOVÁ,Ph.D., Technická univerzita Košice, Fakulta elektroniky a informatiky,
katedra elektoenergetiky
Jednou z úloh, ktorá sa realizovala primariátom mesta Košíc v predchádzajúcom období bola
rekonštrukcia pešej zóny v historickej #asti mesta Košíc. Rekonštrukcia sa uskuto#*ovala s cie0om, aby
historická #as- mesta Košíc vyzerala tak ako na prelome 19. A 20. storo#ia. Okrem iných rekonštrukcií sa
uskuto#*ovali aj rekonštrukcie osvet0ovacích sústav jednotlivých ulíc a uli#iek pešej zóny. Architekti z Košíc
navrhovali prvky ako výložníky a osvet0ovacie stožiare pod0a historických dokumentov a uskuto#*ovali výber
vhodných svietidiel zodpovedajúcich vtedajšiemu obdobiu. Navrhnuté stožiare a výložníky sa zhotovovali vo
VSŽ a.s. Košice a svietidlá sa nakúpili u fy Hellux a niektoré zhotovovali v OSVO a.s. Prešov . Pešiu zónu v
Košiciach tvorí Hlavná ulica a k nej pripájajúce sa ulice ako Alžbetina ulica, Mlynská ulica, Univerzitná ulica,
Biela ulica at,.
1.

Požiadavky na osvetlenie peších zón
Ulice pešej zóny patria k uliciam , v ktorých je vylú#ená doprava a len príležitostne povolená za
ur#itých podmienok. Pod0a EU noriem patria do kategórie pokojných, peších a cyklistických ulíc. Kvôli
rôznorodosti peších zón je nutné pri osvet0ovaní ulíc a priestorov peších zón pristupova- vždy individuálne,
pretože sa musí vytvori- harmónia s architektonickými pamiatkami.
Urbanistické a architektonické požiadavky ur#ujú kategórie peších zón nasledovne:
A - priestor peších zón urbanisticky dominantný so sociálnou a historickou dôležitos-ou, obchodnou sie-ou a s
ve0kým množstvom peších
B - priestor peších zón urbanisticky dominantný a pripájajúci sa k priestoru A
C - okrajové #asti pešej zóny
Svetelnotechnické požiadavky na osvetlenie peších zón
Typ pešej zóny

Horizontálna osvetlennosEpk [lx]

A
B
C

15
10
7,5

polgu0ová osvetlennos-

rovnomernos-

Emin [ lx]

Ehs,pk[lx]

U0

5
3
1,5

5
3
2

0,15
0,15
0,15

Hladina osvetlennosti nemá by- vä#šia jako 1,5 násobok z najnižšej hodonty osvetlenia Epk
pre danú triedu.

2.

Osvet5ovacie sústavy pešej zóny

Jadro mesta Košíc tvorí Hlavná ulica so svojimi historickými pamiatkami ako je gotický chrám
sv. Alžbety, Divadlo J. Borodá#a, Imakulata, Urbanova veža a ,alšie historické budovy pozd1ž ulice.
Osvet0ovacie sústavy Hlavnej ulice sú tvorené stožiarovými osvet0ovacími sústavami a osvet0ovacími
zariadeniami pre ilumináciu historických pamiatok vhodne umiestnenými a s vhodným smerovaním na
osvet0ované #asti historických pamiatok.
I.
Stožiarová osvet0ovacia sústava je tvorená stožiarmi typu BERLA s jedným alebo dvomi
ramenami pod0a obr. 1a obr.2 , ktorá je umiestnená pozd1ž Hlavnej ulice. Na stožiaroch typu
jednoramenná Berla sú osadené svietidlá fy HELLUX VULKAN 8447 so svetelným zdrojom
SHC 150W a na stožiaroch typu dvojramenná BERLA na hornom ramene svietidlá VULKAN
8447 so svetelným zdrojom SHC 150 W a na
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spodnom ramene svietidlá VULKAN 8448 so svetelným zdrojom SHC 70W. Na antických
stožiaroch obr.3 sú svietidlá typu LUCERNA 4461 302 so svetelným zdrojom RVLX 80W.

Obr.1.

Obr.2

Obr.3

.Okolo divadla a okolo parkov a v parkoch na Hlavnej ulici je stožiarová osvet0ovacia sústava tvorená
antickými stožiarmi. Osvet0ovaciu sústavu na Hlavnej ulici je možné rozdeli- na tri úseky:
I.
úsek od Vedeckej knižnice po chrám sv. Alžbety, ktorý je osvetlený 40 ks antických stožiarov,
10 ks stožiarov jednoramenná BERLA a 8 ks stožiarov dvojramenná BERLA. Ep = 10,2 lx, Lp
= 0,94 cdm-2 a rovnomernos-ou osvetlenia U0 = 0,59.
II.
úsek od chrámu sv. Alžbety po Andrássyho palác, ktorý je osvetlený v parkoch 88 ks antických
stožiarov a 12 ks stožiarov jednoramenná BERLA. Ep= 14,48 lx, Lp= 1,41cdm-2 a
rovnomernos-ou osvetlenia U0 = 0,206.
III.
úsek od Andrássyho paláca po námestie Maratóna Mieru, ktorý je osvetlený 19 ks stožiarov
dvojramenná BERLA a 15 ks stožiarov jednoramenná BERLA. Ep = 18,11 lx, Lp = 1,62 cdm-2
a rovnomernos-ou osvetlenia U0 = 0,276.
Alžbetina ulica I.
úsek - od chrámu sv. Alžbety po Bo#nú ulicu je osvetlený 12 ks antických stožiarov. Ep =10,2
lx, Ep = 0,94 cdm-2 a rovnomernos-ou osvetlenia U0 = 0,48.
II.
úseh od Bo#nej ulice po Moyzesovu ulicu je osvetlený 13 ks stožiarov typu dvojramenná
BERLA a tvorí vystriedanú sovet0ovaciu sústavu. Ep = 9,6 lx, Lp= 0,9 cdm-2 a rovnomernososvetlenia U0 = 0,205.
Mlynská ulica úsek - od chrámu sv. Alžbety po Orliu ulicu - osvet0ovacia sústava je tvorená 7 ks výložníkov umiestnených na
fasádach domov vo výške 4,5 m so svietidlami typu LUCERNA. Výložníky boli tiež navrhnuté architektami na
základe historických podkladov a vyhotovené vo VS4 a.s. Košice. Osvet0ovacia sústava je vystriedaná. Ep= 10,8
lx, Lp = 1,02 cdm-2 a rovnomernos- osvetlenia U0 = 0,28.
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II.
III.

úsek - od Orliej ulice po Puškinovu ulicu je tvorený jednostrannou osvet0ovacou sústavou so 7
ks stožiarov jednoramenná BERLA . Ep= 10,9 lx, Lp= 1,02 cd m-2 a rovnomernos-ou U0= 0,3.
Úsek - od Puškinovej ulice po Jakabov palác je tvorený vystriedanou osvet0ovacou sústavou s
5 ks stožiarov typu dvojramenná BERLA. Ep = 9,8 lx, Lp = 1,02 cdm-2 a rovnomernos-ou U0 =
0,25. Okolie Jakabovho palácu je osvetlené antickými stožiarmi jako aj most cez dopravnú
komunikáciu smerom do parku Petrovov sad . Cesta vedúca až k železni#nej stanici je tiež
riešená osvet0ovacou sústavou s antickými stožiarmi.

Orlia ulicaJe to úzka ulica s pomerne nízkymi budovami na jednej a na druhej strane.Celý úsek ulice je
osvet0ovaný výložníkovou osvet0ovacou sústavou umiestnenou na stenách budov na jednej a
druhej strane, vo výške 4,5 m v po#te 7 ks. Ep = 17,38 lx, Lp = 1,84 cdm-2 a rovnomernos- U0=
0,41.
Zvonárska ulicaI.
úsek od Hlavnej ulice po za#iatok Orliej ulice je osvetlený závesnou osvet0ovacou sústavou vo
výške 4,5 m a so 7 ks svietidiel VULKAN 8448 so svetelnými zdrojmi SHLP 110 W. Ep=
12,45 lx, Lp = 1,47 a rovnomernos- U0= 0,28.
II.
úsek od Orliej ulice po Mlynskú ulicu je osvetlený jednostrannou výložníkovou osvet0ovacou
sústavou s Lucernami v po#te 9 ks.
Ková#ska ulicaI.
úsek od Mlynskej ulice po Univerzitnú ulicu bude osvetlený závesnou osvet0ovacou sústavou
so svietidlami VULKAN 8448 so svetelnými zdrojmi SHLP 110 W vo výške 4,5 m s po#tom 8
ks. Predpokladané Ep = 17,3 lx, Lp = 1,4 cdm-2 a rovnomernos- U0 = 0,14.
II.
úsek od Univerzitnej ulice po TESCO bude osvetlený na jednej strane výložníkovou
osvet0ovacou sústavou so svietidlami LUCERNA
v po#te 11 ks a na druhej strane
stožiarovou osvet0ovacou sústavou so stožiarmi typu jednoramenná BERLA v po#te 16 ks.
Predpokladané Ep = 17,54 lx, Lp = 1,62 cdm-2 a rovnomernos-ou U0 = 0,37.
Kasárenské námestieNa strane obchodného domu TESCO bude stožiarova osvet0ovacia sústava so stožiarmi typu
dvojramenná BERLA v po#te 5 ks. Predpokladané Ep = 17,46 lx, Lp = 1,8 cdm-2 a
rovnomernos-ou U0 =0,23.
Zbrojni#ná ulicaÚzka ulica s rozšírením je osvetlená výložníkovou osvet0ovacou sústavou so svietidlami typu
LUCERNA v po#te 6 ks a vo výške 4 m umiestnenou na fasáde budov. Ep = 12,43 lx, Lp = 1,15
cdm-2 a s rovnomernos-ou U0 = 0,22.
Mäsiarska ulicaI.
úsek od Alžbetinej ulice po Dominikánske námestie bude osvetlené závesnou
osvet0ovacou sústavou vo výške 4,5 m svietidlami VULKAN 8448 so svetelnými
zdrojmi SHLP 110 W. Ep = 18,37 lx, Lp = 1,43 cdm-2 a s rovnomernos-ou U0 =0,16.
II.
úsek pred kláštorom Dominikánov osvetlený jednostrannou osvet0ovacou sústavou
astožiarmi typu jednoramenná BERLA v po#te 5 ks a výložníkovou osvet0ovacou
sústavou na Klaštore Dominikánov v po#te 5 ks svietidiel typu LUCERNA. Ep = 17,8
lx, Lp = 1,61 cdm-2 a rovnomernos- U0 = 0,37.
III.
úsek od kláštora Dominikánov po Poštovú ulicu je osvetlený jednostrannou
osvet0ovacou sústavou so stožiarmi typu jednoramenná BERLA v po#te 7 ks. Ep =
20,8 lx, Lp = 1,6 cdm-2 a s rovnomernos-ou U0 =0,2.
IV.
úsek od Poštovej ulice po Zbrojni#nú ulicu je osvetlený jednostrannou osvet0ovacou
sústavou so stožiarmi typu jednoramenná BERLA.Ep = 20,8 lx, Lp = 1,6 cdm-2 a s
rovnomernos-ou U0 = 0,2.
Bo#ná ulicaI.

úsek od Alžbetinej ulice po Vrátnu ulicu je osvetlený výložníkovou osvet0ovacou
sústavou so svietidlami typu Lucerna v po#te 8 ks. Ep = 18,52 lx, Lp = 1,73 cdm-2 a s
rovnomernos-ou U0 = 0,32.
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II.

úsek od Vrátnej ulice po Timonovovu ulicu je osvetlený výložníkovou osvet0ovacou
sústavou v po#te 3 ks. Ep = 10,5 lx, Lp= 0,98 cdm-2 a s rovnomernos-ou U0 =0,32.

Vrátna ulicaPomerne úzka ulica osvetlená výložníkovou osvet0ovacou sústavou svietidlami typu
Lucerna v po#te 6 ks. Ep = 11,25 lx, Lp =1,64 cdm-2 a s rovnomernos-ou U0 =0,27.
Rekonštruovaná osvet0ovacia sústava jednotlivých #astí sa uskuto#*uje postupne, niektoré #asti pešej
zóny sú už dôsledne uskuto#nené a svojim vyhotovením ve0mi vhodne zapadajú do interiéru historického jadra
mesta Košíc. Tie ,alšie sa v sú#asnosti vyhotovujú pod0a návrhov , ktoré boli poskytnuté primariátu mesta
Košíc a v spolupráci s architektami sa uskuto#nil výber s najlepším estetickým cítením a najlepšími
svetelnotechnickými ukazovate0mi.

INTELIGENTNÉ RIADENIE OSVET OVACÍCH SÚSTAV VO V OBLASTI
VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
Doc.Ing.Margita Šef íková,Ph.D., Technická univerzita Košice, Fakulta elektroniky a informatiky, katedra
elektoenergetiky
Dôležitou sú#as-ou životného prostredia miest a obcí je verejné osvetlenie, ktoré musí sp1*a- tak
kvantitatívne ako aj kvalitatívne svetelnotechnické ukazovatele zabezpe#ujúce zrakové podmienky v neskorých
popo0ud*ajších, ve#erných aj no#ných hodinách jako cez de* všetkým jeho užívate0om, riadi#om motorových
vozidiel, cyklistom aj chodcom. Verejné osvetlenie má zabezpe#ova- verejný poriadok, bezpe#nos- osôb,
majetku a zvyšova- turistickú atraktívnos- miest a obcí. Verejné osvetlenie je pre život miest a obcí
verejnoprospešným zariadením, z toho dôvodu mu musia venova- náležitú pozornos- architekti, svetelní
technici, elektroenergetici, správcovia VO a konatelia mestských a obecných úradov .
So zvyšovaním cien za spotrebovanú elektrickú energiu v osvet0ovacích sústavách VO stále vzrastá
požiadavka znižovania spotreby lektrickej energie osvet0ovacích sústav VO ich optimálnym prevádzkovaním so
zabezpe#ením kvalitatívnych svetelnotechnických ukazovate0ov pod0a platných noriem STN 360400, STN
360411,STN 360410 a doporu#ení CIE-CEN/TC 169.
Zapínanie a vypínanie osvetovacích sústav VO
Osvet0ovacie sústavy VO sa sa zapínajú a vypínajú pod0a diagramu svetelných hodín, ktorý pre ur#itý
dátum v roku a zemepisnú polohu stanovuje #as vypnutia a zapnutia osvet0ovacej sústavy. Tieto #asy zapnutia
alebo vypnutia sa nastavujú na spínacích hodinách, umiestnených priamo v rozvádza#i VO a v pravidelných
#asových intervaloch sa prestavujú pracovníkmi správy VO. 6alším spôsobom je zapínanie a vypínanie VO
prostredníctvom signálu HDO, ktorý sleduje tiež diagram svetelných hodín alebo sa uskuto#*uje zapínanie a
vypínanie VO prostredníctvom fotosníma#ov, ktoré sledujú úrove* horizontálnej dennej osvetlennosti Ep. Pod0a
[1] pri hustej zástavbe a v miestach s vysokými nárokmi na osvetlennos- sa VO zapína pri Ep = 80 lx a vypína
pri Ep = 40 lx. Vo vo0nom priestranstve sa zapína pri Ep=40 lx a vypína pri Ep= 20 lx. Vzh0adom na znižovanie
spotreby elektrickej energie je možné tieto úrovne zapínania a vypínania osvet0ovacích sústav primerane zníži-.
V niektorých rozvádza#och VO sú umiestnené zariadenia UCS-219, ktoré sú vybavené dvojkanálovým
automatickým spína#om, umož*ujúcim samo#inné ovládanie VO po celý rok bez potrieb bežnej obsluhy, s
minimálnymi prevádzkovými nákladmi a maximálnou úsporou elektrickej energie. .asy vypnutia a zapnutia
osvet0ovacej sústavy si zariadenie nastavuje samo#inne bez oh0adu na aktuálny dátum, zemepisnú polohu a
nastavené korekcie.K nastaveným hodnotám si pod0a prepo#ítaných #asov súmraku a brieždenia nastavuje
predkorekcie až do hodnoty ± 60 min. s krokom ± 1 min., takže sa môže potom vypína- a zapína- s oneskorením
alebo s predstihom.
V mestách a obciach dochádza hlavne v no#ných hodinách k výraznému poklesu dopravného ruchu a
pohybu, pod0a vyššie uvedených noriem STN sa môže v tomto období, tj. od 23,00 hod. do 3,0 hod.znížihladina osvetlennosti o dva stupne pri#om sa nesmie zníži- rovnomernos- osvetlenia. Zníženie hladín
osvetlennosti a teda aj úsporu elektrickej energie vo VO v tomto období zabezpe#ujú spínacie zariadenia VO. K
týmto spínacím zariadeniam patrí aj vyššie uvedené technické zariadenie UCS- 219, ktorého druhý kanál
nastavuje korekcie pre postupné vypínanie a zapínanie jednotlivých svietidiel osvet0ovacej sústavy v období
nízkeho dopravného ruchu a pohybu. Zariadením je možné spína- osvet0ovacie sústavu s príkonom 6kW.
Zariadenie FLY - uskuto#*uje pripojenie a odpojenie jednotlivých svietidiel osvet0ovacej sústavy VO
od napájacej siete. Pozostáva z vysiela#a a prijíma#a riadiacich impulzov. Vysiela# FLY 100 je umiestnený v
rozvádza#i VO a prijíma#e FLY 200 v jednotlivých svietidlách, ktoré môžu by- vo vyššie uvedenom #asovom
intervale odpínané od napájacieho napätia a to signálom vysielaným z vysiela#a zariadenia FLY 100. .as
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pripájania a odpájania svietidiel je možné meni- na prepínacích hodinách, ktoré sús sú#as-ou vysiela#a FLY
100.
Obe tieto zariadenia znižujú hladinu osvetlenia a zabezpe#ujú úsporu elektrickej energie - ale ani
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vhodným výberom svetelných miest svietidiel, ktoré sa vypínajú, nie je možné zabezpe#i- požadovanú
rovnomernos- osvetlenia.

Obr.1 Percentuálne úspory spotreby výkonu pri prepätí napájacieho napätia
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Obr.2. Percentuálne úspory výkonu pri podpätí napájacieho napätia
Stabilizácia a regulácia napájacieho napätia osvetovacích sústav VO
Verejné osvetlenie je napájané z distribu#nej siete, ktorá sa vyzna#uje #asovou a priestorovou
premenlivos-ou napätia. .asová premenlivos- je spôsobená zvýšením úrovne napätia v no#ných hodinách, ke,
je distribu#ná sie- od0ah#ená a znížením napätia v neskorých popo0ud*ajších hodinách, tj. v #ase energetických
špi#iek. Priestorová premenlivos- je spôsobená trvalým prepätím v blízkosti distribu#ného transformátora.
Prepätie spôsobuje zníženie životnosti osvet0ovacích zariadení a v dôsledku toho aj skracovanie intervalu
výmeny svetelných zdrojov, ako aj ,alších prvkov osvet0ovacieho zariadenia VO. Percentuálne úspory
spotrebovaného výkonu pri prepätí napájacieho napätia je znázornené na obr.1
Z uvedených obrázkov je možné usúdi-, že aj pri odstra*ovaní prepätí v sieti spôsobom stabilizácie
napätia je možné prispieva- k zníženiu spotrebovaného výkonu na osvet0ovacie sústavy VO, podobne aj p i
napájaní osvet0ovacích sústav s nižším napätím ako je menovité v #asovom období nízkeho dopravného ruchu a
pohybu je možné dosahova- nižšiu spotrebu výkonu pre osvet0ovacie sústavy VO. K vyrovnávaniu prepätí a
podpätí a pri prevádzkovaní osvet0ovacích sústav VO v no#ných hodinách na úrovni znížených hladín
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osvetlenností a jasu na osvet0ovaných úsekoch VO o dva stupne povolených STN boli vyvinuté zariadenia na
stabilizáciu a redukciu napätia prostredníctvom ktorých môžeme optimálne prevádzkova- osvet0ovacie sústavy
VO s asi 40% úsporami elektrickej energie a s asi 50% predl´žením životnosti všetkých prvkov osvet0ovacie
zariadenia . Jednotlivé zariadenia, ktoré sa úspešne využívajú v osvet0ovacích sústavavách VO východného
Slovenska a takto prispievajú k racionalizácii spotreby elektrickej energie vo VO, sú uvedené v nasledujúcich
#astiach tohto príspevku.

2.1. Stabilizátor a reduktor napájacieho napätia ILUEST (Salicru Španielsko) pre optimálne
prevádzkovanie osvetovacích sústav VO
Tvorí ho trojfázový autotransformátor s odbo#kami. Spínanie na jednotlivé odbo#ky napätia
uskuto#*ujú statické polovodi#ové spína#e, ovládané mikroprocesorovou riadiacou jednotkou. Po zapnutí je
výstupné napätia regulátora 200V, ktorésa v priebehu 5 minút zvyšuje na menovité napätia 220 V. Stabilizátor
vykonáva stabilizáciu po#as celej prevádzky zariadenia s presnos-ou ± 1%. Prechod do úsporného režimu sa
uskuto#*uje vyslaním #asovo nastaveného signálu na spína# a v priebehu 10 minút dochádza k plynulému
poklesu napätia na hodnotu napätia úsporného režimu. Úsporný režim pri RVL výbojových svetelných zdrojoch
nastáva pri napätí Ur = 186 V a pri SHC výbojových svetelných zdrojoch Ur=176 V. Pod týmito úrov*ami napätí
Ur zhasínajú. Úrove* redukovaného napätia sa tiež stabilizuje. Úsporný režim sa kon#í pri vyslaní #asovo
nastaveného signálu spína#om v priebehu 10 minút nastáva plynulé zvyšovanie napätia až na menovitú hodnotu
napätia až nakoniec dôjde v stanovenom #ase k vypnutiu zariadenia. V prípade výpadku napätia dôjde pri
obnovení dodávky elektrickej energie k opätovnému zapnutiu zariadenia, vzrastu napätia na menovité napätie a k
stabilizácii napätia, zodpovedajúcom nastavenému #asovému režimu. Úspešne boli nasadené tieto stabilizátory a
reduktory napätia v osvet0ovacích sústavách VO v jednotlivých mestách Východného Slovenska. Výsledky
úspor elektrickej energie a doby návratnosti investícií, získaných prevádzkovaním týchto zariadení vo VO sú
uvedené v tab. 1.
Tabu0ka 1
Mesto
Výkon

Kežmarok
Krompachy
Sp.Nová Ves

15 kVA
15 kVA
45 kVA

Využitie
výkonu
regulátora
[%]
61,2
81,5
53,4

Úspory
Návratnoselektrickej
Dosah.
energie[%] Možná
40,3
40
35,6

5,6 roka
4,6 roka
3,8 roka

4,3 roka
3,5 roka
3,5 roka

Najvä#šie úspory elektrickej energie dosiahli správcovia VO v Krompachoch, kde sa ušetrilo ro#ne až
40 %, pretože zariadenie pracuje s najlepším využitím výkonu technického zariadenia. I napriek skuto#nosti, že
zariadenie prepína na jednotlivé režimy úsporného napätia prostredníctvom spínacích polovodi#ových prvkov,
ktoré by mohli vnies- do distribu#nej siete nežiadúce vyššie harmonické napájacích prúdov,napätí a výkonov, je
tento nežiadúci jav už v samotnom zariadení odstra*ovaný a chová sa celé technické zariadenie ako
elektromagneticky kompatibilné.
2.2. Stabilizátor a reduktor napájacieho napätia ( Taliansko Reverberi) pre optimálne prevádzkovanie
osvetovacích sústav VO
Zariadenie pozostáva z trojfázového autotransformátora, ovládaného servomotorom. .innosservomotora riadi mikroprocesorová jednotka s programovate0nou #asovou jednotkou, ktorej intervaly pre
menovitý a úsporné režimy sa nastavujú pre ro#né, periodické a týždenné obdobia priamo na displeji zariadenia
alebo dia0kovo z externého PC zariadenia cez rozhranie RS 232. Na zariadenie je potrebné pripoji- fotosníma#,
spínacie hodiny pre automatické zapínanie a vypínanie VO, prípadne sa táto #innos- uskuto#*uje dia0kovo z
externého PC zariadenia. Zariadenie obsahuje vybavenie na snímanie a záznam napájacích napätí z distrbu#nej
siete, napätí, prúdov a ú#inníkov osvet0ovacích sústav VO, spotreby elektrickej energie za sledované obdobie ,
nastavené #asové režimy a režimu By pass. Uskuto#*uje stabilizáciu na menovitom napätí a na nastavených
redukovaných hodnotách napätia pre osvet0ovacie sústavy VO. Úplná redukcia je nastavená na hodnotu Ur = 170
V. Pri zapnutí zariadenia je napätie 205 V, ktoré sa samo#inne zvyšuje na hodnotu menovitého napätia. Na
zariadení je možné nastavi- rýchlos- poklesu a nárastu napätia vo V/ min. Pri poruchách osvet0ovacej sústavy
zariadenie prechádza do režimu By pass s automatickým návratom do nastaveného menovitého alebo úsporného
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režimu v prípade odstránenia poruchy. Všetky sledované udalosti v priebehu #innosti zariadenia sa
zaznamenávajú do mikroprocesorovej jednotky, môžu sa prehliada- na displeji zariadenia alebo na vzdialenom
PC.Poruchové stavy je možné zaznamenáva- aj na disketu, s možnos-ou vyhodnotenia na PC. Zariadenie je
vhodné na zapojenie do siete dispe#ingu VO, ktorý by umož*oval optimálne prevádzkovanie osvet0ovacích
sústav VO s požiadavkami potrieb užívate0ov VO s dosahovaním #o najnižšej spotreby elektrickej energie vo
VO pri nezníženej kvalite osvetlenia. Popisované zariadenia sús nasadené v peších zónach mesta Košíc a v tab.2
sú uvedené prezentované úspory a doby návratnosti týchto prevádzkovaných zariadení.

Tabu0ka 2
Košice - oblasti

Výkon

Využitie výkonu
regulátora [%]

Hl.ul. -I.ú.

14 kVA

55,3

Úspory
elektrickej
energie [%]
36,2

23 kVA

75,7
55
62
65
26,5

37,3
36,4
36,7
36,9
37,6

Hl.ul. -II.ú.
Hl.ul.- III.ú.
Mlynská ul.
Alžbetina ul.
8ahan.riadky

NávratnosDosah.
Možná
8,1 roka
5,1
roka
5,8 roka
8,1 roka
7,1 roka
6,8 roka
11,3 roka 3,5
rok

Z tab.2 je vidie-, že technické zariadenie Reverberi je prevádzkované pre optimálnu spotrebu
elektrickej energie, zvyšovaním pripájania ,alších #astí osvet0ovacích sústav VO v peších zónach v Košiciach sa
dajú zvýši- úspory ako aj znižova- doby návratnosti nasadených technických zariadení.
2.3. Ekonomický regulátor VO (ERVO Prešov Slovensko) pre optimálne prevádzkovanie osvetovacích
sústav
Je trojfázovým zariadením na stabilizáciu a redukciu výstupného napätia , ktorá sa uskuto#*uje
pomocou autotransformátora s napä-ovými odbo#kami. S pínanie na jednotlivé napä-ové odbo#ky zabezpe#ujú
styka#e, ovládané spínanými digitálnymi hodinami TIME QRW 4C, so 4 nezávislými kanálmi pre jednotlivé
úsporné režimy: CH1 - 90 %, CH2 - 70 %, CH3 - 50 % svetelného toku a CH4 vo0ný kanál. Pri zapnutí
osvet0ovacej sústavy je napájacie napätia osvet0ovacej sústavy 90 % z menovitej hodnoty a v priebehu 7 minút
sa zvyšuje na na menovité napätie.Stabilizátor udržiava hodnotu napätia s presnos-ou ± 2% z Ua =230 V na
menovitej hodnote a na jednotlivých hodnotách redukovaných napätí v úsporných režimoch. Na zvolené úrovne
napätí Ur úsporného režimu prechádza pod0a vopred nastavených #asových režimov pod0a spínacích hodín. .as
nábehu a poklesu napätia na jednotlivé úrovne úsporného režimu sa doporu#uje voli- 2,5 až 4 min., ale dá sa
nastavi- v intervale od 1 až do 4 minút. Na zvolenej úrovni úsporného režimu ostáva až do príchodu ,alšieho
signálu, ktorý ur#í ,alšiu úrove* úsporného režimu alebo návrat na napätie so 100% úrov*ou svetelného toku. V
sietiach s trvalým kolísaním napájacieho napätia je možné nastavi- korekciu ± 10 V. Redukované a zapa0ovacie
napätie je možné nastavi- v rozmedzí 170 až 220 V. Poruchový stav sa signalizuje jako stav By -pass, zariadenie
sa do tohoto stavu dostáva vplyvom porúch na napájacej sieti alebo poruchami vo vlastnom zariadení. Tieto
zariadenia boli úspešne nasadené v Prešove, v Sp. Novej Vsi a v Košiciach. V tab. 3. Sú uvedené úspory
elektrickej energie, ktoré sa priniesli spolu s dobami návratnosti.
Tabu/ka 3
Mesto

Výkon

Sp.Nová Ves

25 kVA

Využitie
výkonu
regulátora
[%]
58,2

Košice 8ahanovce

40 kVA

32

Úspora
elektrickej
energie [%]

39

37,9

NávratnosDosah.
Možná
1,9r.
r.
2,9 r.
r.

1,3
1,2
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Vo Východoslevenskej oblasti je nasadených na optimálne prevádzkovanie osvet0ovacích
sústav VO viacero z týchto regulátorov, ale nezis-ovalo sa to vzh0adom na tú skuto#nos-, že už tieto mali
opodstanenie preto, aby sa mohli nasadzova- do VO v prípadoch ak na to obecné úrady budú ma- finan#né
prostriedky. Už výsledky uvedené v tab. 3 sú posta#ujúce na hodnotenie, že k úsporám dochádza a ,alším
za-ažením pripojených osvet0ovacích sústav VO sa ušetrí viac elektrickej energie.

3. Inteligentné riadenie osvetovacích sústav VO
Inteligentným riadením osvet0ovacích sústav VO rozumieme predovšetkým optimálne prevádzkovanie
osvet0ovacích sústav VO s cie0om dosahovania kvalitatívnych a kvantitatívnych svetelnotechnických
ukazovate0ov na osvet0ovaných úsekoch VO a to s dosahovaním #o najnižšej spotreby elektrickej energie a
optimálnou životnos-ou všetkých prvkov osvet0ovacích zariadení osvet0ovacích sústav VO. Osvet0ovacie
sústavy VO sú napájané z distribu#nej siete, ktorá je charakterizovaná ve0kou #asovou a priestorovou
premenlivos-ou napájacieho napätia s kolísaniami stavov prepätí a podpätí, ktoré spôsobujú nepriaznivé vplyvy
na všetky prvky osvet0ovacích zariadení VO a tiež premenlivé dosahované svetelné podmienky na
osvet0ovaných úsekoch VO. Tieto skuto#nosti je možné odstra*ova- technickými prostriedkami, ktoré spôsobujú
vyrovnanie stavov prepätí a podpätí napajacích napätí VO. Okrem tejto #innosti tieto technické zariadenia
umož*ujú znižovanie napájacieho napätia s naslednou stabilizáciou napätia na jednotlivé úrovne napájacích
napätí osvet0ovacích sústav a prevádzkovaním na týchto nižších úrovniach napätia sa tiež môže dosiahmúzníženie spotreby elektrickej energie. Tieto technické zariadenia sú opatrené mikroprocesorovými jednotkami,
umož*ujúcimi záznam napätí, prúdov a výkonov, riadenie #innosti prepínacích obvodov pod0a vopred
nastaveného #asového riadenia napájacieho napätia, dia0kové ovládanie #innosti technického zariadenia a prenos
údajov za sledované obdobie a prenos stavu #innosti v roku a vzh0adom na umožnené finan#né náklady na
spotrebu elektrickej energie pre verejné osvetlenie pod0a ustanovení mestských a obecných úradov. Dia0kové
ovládanie prevádzky osvet0ovacích sústav verejného osvetlenia je možné uskuto#*ova-prostredníctvom signálov
HDO, telefónnymi linkami, optickými vláknami a mobilistickou sie-ou .
Podobne aj prenos údajov o prevádzkovej #innosti osvet0ovacích sústav VO na vzdialený po#íta# sa uskuto#*uje
tým istým spôsobom pre príslušné prehliadanie #innosti osvet0ovacích sústav VO a zavedení opatrení pre
prevádzkovanie s nižšími privádzanými príkonmi na osvet0ovaciu sústavu s cie0om znižovania spotreby
elektrickej energie a s cie0om uskuto#nenia opatrení na odsta*ovanie poruchových stavov osvet0ovacích prvkov
VO. Signálmi HDO môžeme uskuto#*ova- len zapínanie a vypínanie osvet0ovacích sústav VO, prípadne pre
stabilné prepnutie na redukované režimy. Snímanie stavu prevádzky osvet0ovacích sústav a ich zobrazovanie na
vzdialenom po#íta#i je možné len inými technickými prostriedkami . Týmito prostriedkami môže by- telefónna
sie- , ktoré si však vyžadujú modemomé zariadenia tak na strane po#íta#a jako aj na strane stabilizátora a
reduktora napájacieho napätia pre osvet0ovacie sústavy. Tieto technické zariadenia je možné pripoji- na
stabilizátory a reduktory napätí, ktoré sú uvedené vyššie. 6alším riešením je prenos údajov optickou vláknovou
technológiou, ktorá si tiež vyžaduje technické zariadenia na strane po#íta#a jako aj na strane stabilizátora a
reduktora napätia. Najmodernejším spôsobom je prenos mobilistickou sie-ou avšak opä- nie sú tu podstatne
zložitejšie nároky na ovládanie #innosti ale je tu technické riešenie pre prenos nasnímaných údajov z
technického zariadenia na vzdialený po#íta#. Táto problematika je zatia0 v štádiu riešenia a je len perspektívna
pre budúcnos- v prípade jestvovania finan#ných nákladov mestských a obecných úradov, ktoré v sú#asnosti vo
Východoslovenskej oblasti trpia nedostatkom finan#ných prostriedkov už len pre bežnú prevádzku
osvet0ovacích sústav VO, nie to na vybavenie technickými prostriedkami , ktoré sú finan#ne ve0mi nákladné.

Záver
Inteligentné riadenie prevádzky osvet0ovacích sústav VO spo#íva v optimálnom prevádzkovaní
osvet0ovacích sústav VO s cie0om dosahovania kvalitatívnych svetelnotechnických ukazovate0ov a s cie0om
vyhovie- opatreniam na znižovanie spotrieb elektrickej energie v osvet0ovacích sútav VO ako aj s cie0om
splnenia požiadavok užívate0ov VO. K zabezpe#eniu inteligentného riadenia osvet0ovacích sústav VO je
potrebné predovšetkým rekonštruova- osvet0ovacie sústavy s hospodárnymi svetelnými zdrojmi, svietidlami,
technickými prvkami umožnujúcimi ich optimálne zapínanie a vypínanie, prípadne riadenie na jednotlivých
úrovniach redukovaných napájacích napätí a to nastavením pre ur#ité #asové obdobia alebo prípadne dia0kové
ovládanie prostredníctvom signálu HDO. Snímanie a záznam nameraných napätí, prúdov a výkonov z doposia0
nasadených technických zariadení na stabilizáciu a redukciu napájacieho napätia osvet0ovacích sústav VO
umož*uje zatia0 len technické zariadenie fy Reverberi, ktoré je vybavené disketou pre záznam týchto
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nameraných údajov a následné vyhodnotenie na PC. Rozšírením týchto technických zariadení na dia0kový
prenos údajov technikou telefónnej siete, technikou optických vláknových systémov alebo technikou
mobilistickej siete sa dosiahne inteligentné riadenie osvet0ovacích sústav VO, ale finan#né prostriedky miest a
obcí nie sú na ,alší vývoj a realizáciu tohoto projektu. Z doposia0 nasadenými zariadeniami pre stabilizáciu
napätia a redukciu napätia sa dosiahli zna#né finan#né úspory na spotrebe elektrickej energie ale nákup ,alších z
týchto zariadení na ich nasadenie do osvet0ovacích sústav VO vo Východoslevenskej oblasti zatia0 nie je v pláne
zo žiadnych miest Východného Slovenska ako ani projekt pre dia0kové ovládanie a riadenie #innosti VO z
dispe#ingu VO, tj. inteligentné riadenie osvet0ovacích sústav VO.
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Podzimní setkání a Valná hromada Spole nosti pro rozvoj ve#ejného
osv%tlení v Žatci
Na Podzimním setkání Spole nosti
pro rozvoj ve%ejného osv#tlení jsme se sešli
tém#% po ro ní p%estávce 12.a 13. %íjna 2000.
Tentokrát ve m#st# Žatci. Žatec nás p%ivítal
velice pohostinn#. Bylo to hlavn# zásluhou
pana Pochmana, který setkání velice dob%e
p%ipravil se svoji firmou Ve%ejné osv#tlení
Jaroslav Pochman a pan Pochman byl
odborným garantem a hostitelem celé akce.
P%ipravil i odbornou ást programu. Ke
zdárnému pr'b#hu p%isp#li sponzo%i setkání:
M#stský ú%ad Žatec, a dále firmy Technické
služby Žatec, Ve%ejné sv#tlení Pochman, MK
Mont Kalina, Janoušek Elektro, Herkul.
Toto Setkání bylo svoláno sou asn# jako Valná hromada SRVO, vrcholný orgán Spole nosti. Na valné
hromad# prob#hly volby nového p%edsednictva a revizní komise.
Vlastní jednání, doprovodná výstava i ve erní raut probíhaly v prostorách restaurace Moskva. Setkání
se zú astnilo 77 osob.
S pot#šením jsme mezi sebou p%ivítali pana starostu m#sta Žatce Ing,Ji%ího Farkotu, který naše setkání
pozdravil v úvodním projevu, dále vedoucího odboru rozvoje m#sta pana Miroslava Vrábíka a %editele TS Žatec
pana Ond%eje Grežu.
V odborném bloku p%ísp#vk' jsme m#li možnost se seznámit se situací ve ve%ejném osv#tlení v regionu.
Své poznatky nám p%edali pánové: Pochman ze Žatce, Brusch z Mostu, Kocek z Klášterce a Hanus z Loun.
P%ipraveny byly dále p%ísp#vky pana Civi e z Kadan# a Dvo%áka z Chomutova, oba se z vážných d'vod'
omluvili.
Na doprovodné výstavce své výrobky prezentovaly firmy Dakof- sotriment zapalova ' a zkouše ek, TsB
Brno - inteligentní rozvad# VO, Akté – regulátory VO firmy Intelux, Mucha - parkové svítidlo s kruhovou
zá%ivkou, Eltodo Power - prospekty sortimentu vyráb#ných svítidel, EN Centrum - diagnostické p%ístroje pro
kabelové poruchy, Artechnik Schréder - sortiment dodávaných svítidel, MK Mont- váno ní osv#tlení a
Rothlehner – teleskopické a kloubové plošiny.
Je pot#šením konstatovat, že lenská základna p%ežila i rozvod *eskoslovenské republiky. I dnes se
ú astní lenové ze SR..
Z pr'b#hu jednání valné hromady bylo možno vysledovat snahu n#kterých len' o nalezení nové,
efektivn#jší nápln# innosti Spole nosti. O toto usiluje p%edsednictvo již delší dobu a je vítané, že nalezlo
podporu v lenské základn#. Mohlo by tomu napomoci i personální obm#n#ní p%edsednictva. Je proto
s podivem, že lenové spole nosti nevyužili možnosti navržení nových kandidát' z plena, kte%í by tak m#li
možnost získat hlasy a být zvoleni do výkonného orgánu p%edsednictva. P%i sestavování kandidátky byli osloveni
n#kte%í lenové, kte%í volají po zefektivn#ní innosti, ale ti kandidaturu odmítli. Kritika innosti a hledání nové
cesty je dobrý sm#r. Ale cožpak lze jen kritizovat? Není to snad obava p%ed zodpov#dností za práci pro tuto
Spole nost?
V diskusi padly i kritické názory na sou asnou formu innost Spole nosti. Ale i tyto názory sv#d í o tom,
že lenové mají zájem na plnohodnotné existenci Spole nosti, která by m#la svým len' p%inášet možnost vým#ny
názor' poznatk' a zkušeností z práce v oboru a je snaha nalézt ješt# n#co navíc, co by dodalo innosti, jak bylo
v diskusi nazváno, š,ávu. I v tom lze vid#t d'kaz životaschopnosti SRVO.
K budoucím jednáním Valných hromad padl zajímavý nám#t: odd#lit tato jednání od odborných
Setkání. Zlepší se tím p%ehled v hlasování, jednání se více bude moci soust%edit na organiza ní záležitosti
spole nosti.
Po uko ení jednání ve velkém sále restaurace Moskva p%ipravil pan Pochman prohlídku ve erního
osv#tlení m#sta Žatce. Ú astníci byli autobusem provezeni po historické ásti m#sta, kde se ve ve%ejném a hlavn#
slavnostním osv#tlení mnohé již poda%ilo. Za povšimnutí stály jist# i isté historizující lampy HL 052 a velice
p'sobivé osv#tlení památek.
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Poté byli ú astníci Setkání pozváni na ve erní raut, neformální posezení p%i kterém se však p%evážn#
%ešily problémy – jak jinak – ve%ejného osv#tlení. Ti, kte%í toužili se p%itom mírn# pohybovat, m#li k dispozici
bowlingové dráhy, což bylo velice p%íjemné zpest%ení.
Na druhý den byla pro zájemce p%ipravena prohlídka vodní elektrárny na Nechranické p%ehrad#.
Zajímavá stavba, umíst#ná v jezeru Nechranické p%ehrady na %ece Oh%i, p%ehrady s jednou s nejdelších
sypaných hrází. Prohlídka byla doprovázena velmi zasv#ceným odborným výkladem a na rekonstruované turbin#
jsme si mohli ud#lat dokonalou p%edstavu o funkci vodní turbiny. Už samotný p%íchod k budov# elektrárny pod
hladinou p%ehradní nádrže je pro laika p'sobivým zážitkem.
Podzimní setkání v Žatci skon ilo. Co dodat. Díky skv#lému týmu organizátor' - pana Jaroslava
Pochmana a všem, kte%í se na p%íprav# a pr'b#hu podíleli - se toto setkání vyda%ilo. A jist# p%ineslo mnoho
podn#t' k další innosti Spole nosti. Ješt# jednou dík všem, kte%í se o pr'b#h Setkání zasloužili.
A nyní záznam vlastního pr'b#hu jednání. Záznam ze Setkání a Valné hromady byl po%ízem dílem
z p%episu ze zvukového záznamu, dílem z tišt#ných materiál' autor'. Programem setkání provázel tajemník
Spole nosti Ing. František Luxa. V úvodu p%ivítal p%ítomné, vyjád%il pod#kování organizátor'm a sponzor'm a
p%edal slovo starostovi m#sta Žatce, který naše jednání pozdravil v úvodním slovu.

Úvodní slovo starosty m%sta Žatce Ing. Ji#ího Farkoty
Srde n# vás všechny vítám v královském m#st# Žatci na b%ehu %eky Oh%e.
N#co z historie m#sta Žatce: první zmínky jsou z roku 1004, kdy vzniklo první
hradišt#, v roce 2004 bude tedy m#sto slavit millenium.
O m#stu Žatci hovo%í kroniky od roku 1260, kdy získalo statut královského
m#sta. V minulosti byl Žatec významným krajským st%ediskem, v sou asné dob# je
se svými 20,5 tis. obyvateli nejv#tší m#sto okresu Louny. V#%íme, že nový význam
dostane po novém uspo%ádání samosprávy. Žatec je dnes nejvýznamn#jším
producentem chmele v Evrop#. V budoucnu chceme ze Žatce vybudovat turisticko
hospodá%ské centrum, pracujeme na obnov# památek a naším p%áním je, aby se
obnova památek pohnula rychleji kup%edu.
Co se tý e oblasti osv#tlení jsem úplný laik. Ale p%esto si dovoluji tvrdit: když jdu ve er m#stem jsem
pot#šen, když vidím místa, která jsou krásn# osv#tlena a podtrhují krásu našeho m#sta .
P%eji hodn# zdaru vašemu jednání a v#%ím že se vám v Žatci bude líbit.

Odborná ást Setkání
Údržba ve#ejného osv%tlení v Žatci
Jaroslav Pochman, Firma Ve%ejné osv#tlení, Jaroslav Pochman, Žatec
Firma Ve%ejné osv#tlení, Jaroslav Pochman je firmou, která provádí zhotovení elektroinstalací a údržbu
tohoto za%ízení. Její hlavní náplní je správa, údržba a provoz ve%ejného osv#tlení pro m#sto Žatec a integrované
obce. Firma vznikla v roce 1991 po transformaci Technických služeb Žatec, kde byla do té doby zam#stnána
v#tšina pracovník' firmy.
Dnes je mezi touto firmou a M#stským ú%adem Žatec sepsána mandátní smlouva o správ#, provozu a
opravách ve%ejného osv#tlení. Dekádn# vykazujeme provedené práce na údržb# a fakturujeme M#stskému ú%adu
dle sazebníku firmy. Ohledn# investic na ve%ejné osv#tlení jsou nejd%íve zpracovány požadavky vycházející od
ob an', z revizních správ a generelu. Tyto požadavky jsou zahrnuty do plánu rozpo tu m#sta. Po schválení
nových akcí jako správci VO zajiš*ujeme projektovou dokumentaci a další jednání prakticky až po výchozí
revizní správy, p%edávací protokoly a p%ipojení na sí* S+E.
Dále bych vás cht#l seznámit s ve%ejným osv#tlením v Žatci. Firma má 5 stálých pracovník' a 3
zam#stnance na dobu ur itou z Ú%adu práce. Tito pracovníci s mechaniza ními prost%edky se starají o provoz VO
v našem m#st#. V sou asné dob# jsou v Žatci pouze sodíkové vysokotlaké zdroje. Vým#na svítidel byla
dokon ena v roce 1989. +ást vým#ny byla provedena novými svítidly a u provozuschopných svítidel byly
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vym#n#ny p%ed%adníky. Poda%ilo se snížit p%íkon z 505 kW na 220 kW. V sou asné dob# dalších úspor
dosahujeme pomocí regulátor' a stabilizátor'. Máme instalovány 4 regulátory firmy Orem Ostrava a jsou to
typy RSVO 1 a 2, prvá instalace mimo Ostravu. Tyto rozvad# e, zabudované v roce 1994 a 1996 jsou již
úsporami el. energie zaplacené. V minulém roce jsme zabudovali nový regulátor Regos v etn# rozvad# e RVO.
Návratnost této investice je p%edpokládána 7 let. Zásadn# používáme regulátory eské výroby.
Po delší p%estávce byly letos op#t zapo aty nát#ry sloup' na barvy dohodnuté s architektem m#sta.
Barvy byly rozd#leny na 3 okruhy a to historická ást, pr'jezdní komunikace a ostatní. Sou asn# jsou sloupy
íslovány.
Dále jen ve zkratce o dalších v#tších úkolech, které jsme na VO v Žatci provedli:
-

montáž nových svítidel MC (Schréder) a Lunoide na sloupy J8 a J10
osv#tlení m#stských park' (hrazené z fondu prevence kriminality)
montáž historizujících svítidel (repliky plynových lamp) ve st%edu m#sta na nové fasády. V budoucnu se
podle názoru architekt' bude osv#tlovat každé nám#stí jinými svítidly
zhotovení nového osv#tlení p%i investi ních výstavbách a demontáži vrchního vedení S+E
zhotovení nového osv#tlení Kruhového nám#stí
váno ní výzdoba

Ješt# bych se cht#l zvláš* zmínit o osv#tlení historické ásti m#sta. Toto osv#tlení máme rozd#leno na
osv#tlení podloubí, m#stských hradeb a slavnostní osv#tlení. Zatím se nám nepoda%ilo dokon it nové osv#tlení
Hlavního nám#stí, kde je již vypracován návrh a akce je za%azena do investic 2001.
Pro osv#tlení podloubí je použita nep%ímá osv#tlovací soustava, kterou tvo%í svítidla Fluospot 4 x 9W pro
kompaktní zá%ivky, celkem 65 ks o p%íkonu 2,7 kW. Svítidla jsou umíst#na na pilí%e mezi oblouky. Výška je
nepravidelná vzhledem k uspo%ádání podloubí. P%ed radnicí jsou použity zá%ivky s chladn#jším barevným
podáním, vzhledem k barv# fasády.
Osv#tlení hradeb – zde jsou použity reflektory Comet s halogenidovými výbojkami 70 a 150W ve výšce 5
m, celkem 28 svítidel o celkovém p%íkonu 2,8 kW. Na stožárech jsou sou asn# umíst#na svítidla pro osv#tlení
p#ší komunikace. Délka osv#tlených hradeb je 580 m.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pro osv#tlení je použito 9 sv#tlomet' Lingotto osazených sodíkovou
vysokotlakou výbojkou 400 a 250 W pro osv#tlení budovy, st%echy a v#ží.
Žatecká radnice se nachází v pr' elí nám#stí a tvo%í jeho dominantu. Na osv#tlení šedobílé fasády jsou
požity halogenidová výbojky 400 a 250 W, barva teple bílá v 6 sv#tlometech Lingotto
Morový sloup, který je vzty en v jižní polovin# nám#stí, je osv#tlen ze t%ech sm#r' zapušt#nými zemními
reflektory se sodíkovou vysokotlakou výbojkou 70 W.
Ješt# bych se cht#l zmínit o zp'sobu získávání finan ních prost%edk' na slavnostní osv#tlení. V roce 1993
propukla v Žatci mánie stavby benzinových pump. Jako správci sít# jsme jim dali takové podmínky, že nám
vytvo%ili hodnotu díla za 450 – 500 000 K . Vybudovali osv#tlení na svoje náklady a z takto ušet%ených pen#z
z pokladny m#sta mohlo být vybudováno historické osv#tlení.
Budete-li mít zájem, rád se s vámi pod#lím o své zkušenosti.

Ve#ejné osv%tlení v Most%
Jaroslav Brush, Technické služby , a.s. Most
Ve svém p%ísp#vku si vás dovolím seznámit s provozem ve%ejného osv#tlení m#sta Mostu. V prvé ásti
s technickými údaji, systémem správy a údržby VO, ve druhé ásti se zajímavými nabídkami firem na správu a
údržbu v Most#.
Technické služby a.s. provád#jí na základ# mandátní smlouvy uzav%ené s M#stem Most již dlouhá léta
správu a údržbu VO a SSZ. P%ed dv#ma lety bylo vedením TSM Mostu rozhodnuto, že bude vyhlášeno výb#rové
%ízení na provád#ní údržby soukromou firmou. Osloveno bylo n#kolik místních soukromých firem. Vít#zem
výb#rového %ízení se stala firma MOLUX s.r.o. Tato firma si p%evedla všechny zam#stnance ze st%ediska VO do
pracovního pom#ru a za ala provád#t na základ# smlouvy údržbu VO a SSZ. TS Most pronajaly firm# Molux t%i
montážní plošiny a firma si odkoupila od TSM ostatní za%ízení pot%ebná k zajišt#ní prací. Na základ# smlouvy
provádí Molux pro TSM Most údržbu VO, zajiš*uje pohotovost a udržuje SSZ. M#sto je i nadále vlastníkem
VO, provozovatelem TS Most a zhotovitelem prací pak firma Molux. Financování za provád#nou pravidelnou
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údržbu je ohodnoceno paušální ástkou za jeden sv#telný bod. Opravy na napájecích rozvodech VO, montáž
nového VO, pohotovostní služba a zajišt#ní SSZ je hrazeno samostatn#. Rozsah provád#ných prací je
každodenn# ráno nahlášen a konzultován s provozovatelem VO. V odpoledních hodinách je vyhodnocení a
zadány práce na druhý den. Ve ve erních hodinách je provád#na kontrola.
Na údržb# a opravách se podílí 8 pracovník' z toho 2 THP. Ke své innosti využívá firma Molux t%i MP
a jeden technologický v'z, který je vybaven m#%ící soupravou na vyhledávání kabelových poruch. Pasportizace a
tech. dokumentace je vedena v digitální podob#. M#sto si nechalo leteckým snímkováním ur it polohu stožár',
které byly p%evedeny do programu GIS. Dodate n# byly ke každému stožáru p%i%azeny technické údaje.
V sou asné dob# zadáváme do mapy propojení napájecími kabely z podkladové dokumentace.
Ve%ejné osv#tlení v Most# ítá 6760 stožár', 7411 svítidel, 279 km napájecích kabel', 106 rozvad# '
VO a 3 sv#telné k%ižovatky osazené %adi i MR.
Dále bych vás cht#l seznámit s n#kolika zajímavými nabídkami soukromých firem, které m#stu u inily
vst%ícné návrhy na provedení rekonstrukce a celkové údržby.
M#sto Most, stejn# jako v#tšina m#st, nedisponuje dostatkem finan ních prost%edk' na provedení
rekonstrukce a obm#ny VO s výrazn# prošlou dobou životnosti. Jedna zahrani ní firma u inila m#stu nabídku, že
v hodnot# cca 200 mil K provede v pr'b#hu dvou let vým#nu 80% stožár', svítidel, kabel', rozvad# ' a
zhodnotí tak majetek m#sta. Úv#r byl již p%edem vy%ízen u fina ního ústavu s dobou splatnosti 15 let.
Ušet%enými pen#zi za elektrickou energii a minimalizací náklad' na údržbu by se splácel úv#r.
Další tuzemská firma p%išla s klasickou nabídkou našemu m#stu, že bude provád#t komplexní údržbu
VO a každým rokem bude snižovat spot%ebu el. energie postupnou modernizací.
Vedení m#sta po velmi d'kladném a dlouhém rozhodování neakceptovalo žádnou z nabídek. Nicmén#
v poslední dob#, z%ejm# na základ# t#chto nabídek, se za alo vedení m#sta zajímat, jak zlepšit stav VO. Zajímalo
se, jak efektivn# je provád#na správa a údržba VO v ostatních m#stech. Na základ# zjišt#ných poznatk' za ali
p%edstavitelé m#sta uvažovat o dvou variantách zp'sobu údržby a správy VO. První varianta uvažuje, že si m#sto
ponechá VO ve svém vlastnictví, ale správu pro n#ho bude vykonávat jiný subjekt. Druhá varianta uvažuje
s vložením VO do majetku Technických služeb m#sta Mostu.

VO Klášterec n.O.
p.Kocek , vedoucí údržby, Bytový podnik Klášterec nad Oh%í
V roce 1995 dostal Bytový podnik od tehdejších Ve%ejných služeb do správy VO. Celou údržbu VO
zajiš*ují 2 zam#stnanci s 1 plošinou. Je zde asi 1530 sv#telných míst v Klášterci i v n#kolika okolních obcích.
V roce 1996 elektrárna p%islíbila p%isp#t na modernizaci VO z titulu úspory elektrické energie. V té dob# se
naskytla nabídka nízkotlakých sodíkových výbojek a elektronických p%ed%adník' z Proluxu Zlín. Zakoupili jsme
asi 160 komplet', kterými jsme rekonstruovali p'vodní svítidla – „berušky“ a sadovky. Úprava spo ívala ve
vým#n# p%ed%adník' pro dosud používané vysokotlaké sodíkové výbojky za p%ed%adníky pro nízkotlaké
sodíkové výbojky, pochopiteln# v etn# zdroj'. Tuto rekonstrukci jsme d#lali postupn# po 10 – 15 svítidlech,
demontované jsme op#t rekonstruovali a zam#-ovali za p'vodní. V první etap# jsme vym#nili 130 svítidel na
jednom odb#rném míst# na sídlišti, kam jsme asto jezdili opravovat poruchy. Dnes jezdíme na kontrolu 1x za
m#síc, odpadly starosti s velkými opravami a hlavn# se snížila spot%eba el.energie o 50 – 60%, kontrolujeme
ode ty každý m#síc. Díky elektronickým p%ed%adník'm jsou výbojky napájené stabilním nap#tím v rozsahu
napájecího nap#tí 170 – 260 V, takže je zajišt#n stabilní sv#telný tok výbojek a není ohrožen jejich život
p%ep#tím, jako u klasického p%ed%adníku. Výbojky mají nasvíceno za 4 roky provozu asi 17000 hodin a výbojky
až na výjimky jsou v po%ádku. Výbojky díky elektronickému p%ed%adníku pracují na vyšším kmito tu, takže
nedochází ke stroboskopickému jevu a r'znému kolísání sv#tla. Nevýhodou nízkotlakých sodíkových výbojek je
však zkreslení barev osv#tlovaných prostor' vzhledem k charakteru vyza%ovaného monochromatického
sv#telného spektra. Osv#tlované p%edm#ty však mají ost%ejší obrysy a sv#tlo lépe prostupuje mlhou.
Kdo by m#l zájem se na osv#tlení podívat, je vždy vítán. Cht#l bych všechny pozvat na 2. prosince, kdy
bude slavnostní rozsv#cení m#sta, bude zde poprvé použito váno ní osv#tlení z MK Montu a bude to spojeno
s trhy.
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Ve#ejné osv%tlení v Lounech
František Hanus, Eltodo Louny s.r.o.
Dovolte, abych p%edstavil spole nost ELTODO Louny s.r.o., která je dce%inou spole ností spole nosti
ELTODO a.s. Do Loun vstoupila spole nost Eltodo a.s. ú astí ve výb#rovém %ízení na privatizaci ásti
Technických služeb, ást VO. Výb#rové %ízení bylo úsp#šné a v r. 1997, v %íjnu, p%evzala správu VO v Lounech
na 1 ro ní zkušební dobu. Za átky nebyly nikterak jednoduché. Vznikaly problémy nap%. p%i inventarizaci VO,
p%i odstra-ování závad a zejména p%i jejich nahlašování . P%es prvotní bolesti a p%i dobré spolupráci s M#stským
ú%adem v Lounech se b#hem p'l roku poda%il po et svítících zdroj' v Lounech zvýšit na 98%.
Po ro ní zkušební lh't# M#stský ú%ad v Lounech potvrdil správu ve%ejného osv#tlení ve m#st#
spole nosti Eltodo, a.s., která se rozhodla v Lounech založit dce%innou spole nost, jejíž snahou by také m#lo být
získání správy ve%ejného osv#tlení v dalších obcích Lounska. Spole nost Eltodo Louny s.r.o. byla tedy vytvo%ena
pro údržbu VO v Lounech a p%ilehlých obcích. Eltodo Louny, s.r.o. má ve m#st# t%i zam#stnance, kte%í si své
práce váží a berou pozici firmy ve m#st# velmi vážn#. Sv#d í o tom i to, že zam#stnanci spole nosti pravideln#
provádí ve erní kontrolu po tu svítících zdroj' a druhý den neprodlen# odstra-uje zjišt#né závady. Radnice
kvituje s povd#kem i to, že naši zam#stnanci jsou b#hem dne ast#ji vid#t v ulicích p%i údržb# ve%ejného
osv#tlení. V p%ípad# náhlých nehod, které nahlásí Policie, odstra-ujeme následky tém#% okamžit#.
Pravidelná komunikace mezi M#stským ú%adem Louny a spole ností Eltodo se osv#d ila a je velmi
produktivní. Za sou innosti obou byly zpracovány tzv. „mapy lamp" a každý stožár dostal své íslo. Od tohoto
kroku si ob# strany slibují lepší orientaci i kontrolu svítidel na území m#sta Tento zám#r,jak praxe ukázala, se
velmi osv#d il zejména p%i identifikaci poruchy a co je d'ležité, pro okamžitou reakci na p%ípadné oznámení
ob an', kte%í tak mají možnost p%esn# ohlásit, které svítidlo nesvítí.
Rozsah a kvalitu práce Eltodo Louny, s.r.o. hodnotí radnice kladn# a velmi dob%e a zatím je podle
vyjád%ení jejich p%edstavitel' s volbou této formy spolupráce pro správu a údržbu ve%ejného a slavnostního
osv#tlení spokojena. Diskuse s radnicí jsou velmi v#cné, vst%ícné a korektní a spolupráce s ní p%íkladná. Nelze si
než p%át, aby spole nost Eltodo Louny pokra ovala v zapo até práci tak jako dosud a své dobré jméno si udržela.

Diskuze k odborné ásti
E.Kajfosz, Promor: Zkušenosti z *eského T%šína.
Jsem p%ekvapen, kolik lidí se zú astnilo dnešní valné hromady. Tato ú ast jist# o n# em sv#d í.
Z toho, co jsme tady slyšeli bylo zajímavé poslouchat, jak Eltodo Louny pracuje na expanzivní politice
Eltoda sm#rem na okolní obce.
Ale cht#l jsem hovo%it v prvé %ad# o zkušenostech z +eského T#šína.
Projekty na nové osv#tlení byly vypracovány na vysoké úrovni, ale pracovníci M#Ú mají velmi
nedostate né v#domosti ze stavebního, obchodního zákona, nev#dí, co je povinností projektanta, investora atd.
P%imlouval bych se proto, aby vedení SRVO nechalo zpracovat n#jaký návod na projektování VO pro
pracovníky obecních zastupitelstev resp. investora, nap%. do asopisu S.
Další zkušenost jsme ud#lali se svítidly Mareco Luce. Firma nekorektn# p%istupuje k objednávkám
z naší republiky. Svítidla posílají až s 1 1/2 m#sí ním zpožd#ním, p%ed prázdninami vykryjí objednávku
nekompletn# a vezmou si 2 m#síce dovolenou bez ohledu na n#jaké smlouvy.
Další negativní zkušenost mám se svítidly IVC z Elektrolumenu Hranice. Jsou z%ejm# osazeny
zapalova i s kapacitními násobi i, kterých jsme již polovinu vym#nili a z%ejm# toho není konec.
Dále bych cht#l doporu it výrobc'm stožár', aby dví%ka výzbroje byly osazovány zámkem na kapkový
klí . Tento zámek úsp#šn# odolává vandal'm, nebo* se dá velmi t#žko otev%ít b#žným ná%adím. Dále by bylo
vhodné, aby výrobci stožár' ned#lali pro pr'chod kabelu pouze otvor, ale zá%ez, který by usnad-oval zavedení
kabelu p%i nasouvání stožáru do stožárového pouzdra. Pro pohodlnou práci jsme ud#lali u n#kolika stožár' vý%ez
pro výzbroj ve výšce o í. Esteticky to stožár neznehodnocuje a práce je velmi pohodlná. Nevýhodou je v#tší
délka kabel' na ob# strany. Dále upozor-uji, aby u zinkovaných stožár' uvnit% nez'stávaly zbytky zinku, které
by znep%íjem-ovaly práci p%i zavád#ní kabelu od svítidla.
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Dále bych cht#l upozornit, že Moravskoslezský elektrotechnický svaz, jehož jsem lenem, po%ádá n#kdy
v lednu - únoru pro malé firmy seminá% jak zavést ISO 9000. V p%ípad# zájmu se ozv#te a my vás p%ihlásíme.
V roce 1985 Kord Ostrava vydala 2 p%íru ky, kde byly zpracovány asové normy na jednotlivé úkony
na VO. Tyto normy jsou už nereálné. P%imlouval bych se, aby SRVO ze svých pen#z nechala zpracovat novou
asom#rnou dokumentaci jednotlivých úkon' a široce ji publikovat, aby na ú%adech bylo známo jak dlouho by se
daná práce m#la d#lat a kolik pen#z za ni dostávat. Také by to pomohlo p%i vyhodnocování výb#rových %ízení,
kdy komise by m#la p%ehled, zda nabídka je reálná.

Ing. Ivan Houska, Eltodo Citelum s.r.o.: K „expanzivní politice Eltoda“– reakce na vystoupení pana
Kajfosze
Je pravda, že máme expanzivní politiku. Snažíme se získat starosty m#st a obcí pro náš projekt
P%enesená správa. Abychom si vyjasnili pojmy, cht#l bych vás seznámit s nosnou myšlenkou projektu P%enesená
správa. To je vlastn# výkon údržby VO v lokalit#, kterou se nám poda%í získat. Lokality jsou v#tšinou r'zn#
vzdálené od Prahy a z ekonomických d'vod' není proto možno, abychom tuto údržbu provád#li my p%ímo. Vždy
d#láme n#jakou smlouvu s místní firmou, která tuto innost pro nás zajiš*uje. D'ležitá informace je ovšem ta, že
hledání firmy provádíme jednáním p%es radnici m#sta a s p%ihlédnutím k jejich názoru. Zkušenost z nedávné
doby: ve ve%ejné obchodní sout#ži jsme vyhráli sout#ž na údržbu v Hodonín#, sama radnice p%i konzultacích nám
nazna ila, že by nebylo vhodné využít firmu, která tuto práci vykonávala p%ed námi (proto vypsali sout#ž).
Tento náš postup jak z našeho hlediska tak ze strany radnice je d'ležitý pro zachování zam#stnanosti
v regionu. Tedy údržbu zpravidla nadále vykonávají titíž pracovníci, kte%í z'stávají v zam#stnaneckém pom#ru a
vykonávají práce za našeho metodického vedení a podle našeho osv#d eného systému. Z toho vyplývá i cena,
která je pov#tšinou nižší, než jsou schopny zajistit místní firmy. Totiž: na veškerou innost máme pracovní
postupy, mnoho komponent si sami vyrábíme nebo máme výrazné množstevní slevy a dnes budeme asi nejv#tší
firmou v republice, která se zabývá údržbou a problematikou VO.
Naší p%edností jsou tedy i nízké ceny našich produkt'.

Firemní prezentace
Akté – Ing.Polínek
Dovolím si p%edstavit regula ní systémy švýcarské firmy Intelux, který vystavujeme jednak jako istý regula ní
systém, jednak jako komfortní regula ní systém zabudovaný do systému regulátoru Technických sítí Brno. Je
v provozu v mnoha aplikacích v pr'myslu i ve VO, zkušenosti z provozu máme již p#tileté.
Nechci se zde poušt#t do odborných popis' systému, zvu vás k odborné diskusi a poskytnutí podrobných
informací u našich vystavených systém'.
EN Centrum – Ing. Vittner
Obchodní spole nost, zabývající se dodávkami m#%ící techniky do oblasti elektrotechniky. K tematice ve%ejného
osv#tlení se váží naše produkty: hleda ky kabel' a potrubí Ricom Instrument a vyhledáva ky zkrat' a p%erušení
kabel' spole nosti Metrohm.
Hleda ky Ricom ve dvou provedeních: na principu desítek kHz a stovek kHz, další typy umož-ují i další
aplikace. Pracují na principu vysíla , p%ijíma .
Další pln# profesionální %ada, umož-uje i m#%ení hloubky, velikosti signál' a další dopln#ní.
Reflektometry i echolokátory Metrohm slouží k dohledání kabelové poruchy p%i p%ipojení na dva vodi e,
indikací vyslaného signálu k poruše a vyhodnocení vzdálenosti.
Maximum informací získáme využitím kombinace p%ístroj'.
Rothlener – p.Tomášek
Prodej, pronájem, servis montážních plošin. Nabízíme 1320 typ' schválených za%ízení pro +R. Zde konkrétn#
prezentujeme nástavby na nákladní automobily. Nabízíme a nasloucháme diskusi, zda je vhodn#jší teleskopické
i klouboví za%ízení, zda sta í 3,5 t za%ízení i v#tší. Zde p%edstavujeme dv# teleskopické nástavby a rádi vám na
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míst# p%edvedeme rozdíly teleskopu a kloubu. Pro ilustraci: naše firma dnes pokrývá cca 30% trhu s t#mito
za%ízeními, provádí operativní servis se zap'j ením náhradního za%ízení.
Technické sít% Brno – Ing.Tóth
Dálkov# %ízený rozvad# VO, monitorující stav sít# VO a stav rozvad# e. Pomocí radiomodemu jsou data
p%edávána na dispe ink, kde je k dispozici vyhodnocovací software.
Dále p%enáší stav elektrom#ru, otev%ení dve%í za%ízení, stav hlavního jisti e, stav hlavního,styka e, stav regulace.
Novinka: monitoring jednotlivých lamp – dispe er m'že sledovat výpadek pojistek i jednotlivých zdroj' a
reagovat. Komunikuje s nap. vedením svítidla, informace p%ichází po silovém vedení do rozvad# e, dále
radiomodem na dispe ink. Za%ízení není ur eno pro masové nasazení v celých m#stech, hlavní význam má pro
lokality, kde výpadek m'že mít d'sledky, nap%. pro bezpe nost.
Filozofie projektu: vyšší po%izovací cena za%ízení se zaplatí úsporami energie za 5 let. Aplikace t#chto
rozvad# ' je v Brn#, TsB Brno mají vy%ešený celý komplex problém' s revitalizací VO. M'žeme p%ípadným
zájemc'm poradit a p%edat zkušenosti.

Tímto p%ísp#vkem skon ila odborná ást Setkání. A protože pozornost poslucha ' byla již zna n# otupena, po
n#kolika organiza ních oznámeních a výzv# len'm k uspo%ádání Setkání v roce 2001 byla vyhlášena p%estávka
a po ní následovalo vlastní jednání Valné hromady. B#hem p%estávky si mohli zástupci len' vyzvednout volební
lístky pro volbu nového p%edsednictva.

Valná hromada SRVO, Žatec, 12.10.2000
Zhodnocení innosti SRVO a plány do dalšího období
Ing. Jaroslav Kotek, p%edseda SRVO
Vážené dámy, vážení pánové, p%íznivci oboru ve%ejné osv#tlení,
dovolte mi nejd%ív, abych vás ješt# jednou srde n# p%ivítal na tomto setkání len' SRVO, jehož sou ástí je valná
hromada naší spole nosti, zahrnující i volby nového p%edsednictva a revizní komise. D#kuji gestorovi dnešního
zasedání, panu Jaroslavu Pochmanovi, za jeho významnou pomoc s organiza ním zajišt#ním této akce.
Rád bych zde p%ipomn#l, že SRVO už má za sebou dev#t a p'l roku života (byla zaregistrována
11.4.1991). Když se podíváme na po et ú astník' dnešního zasedání, myslím, že m'žeme %íci, že SRVO je
úsp#šným spolkem. Nejpodstatn#jší je ovšem váš názor na tuto záležitost. Proto bych byl rád, kdybyste svými
podn#ty pomohli novému p%edsednictvu SRVO, jež za nedlouho zvolíte, orientovat innost SRVO pro vás
pot%ebným sm#rem.
Od minulé, v po%adí t%etí, valné hromady SRVO, která se uskute nila v +eském T#šín# v listopadu
roku 1997, uplynuly tém#% t%i roky. B#hem té doby jsme se sešli v Praze, Trutnov#, Hradci Králové a Brn#,
bohužel se neuskute nilo letošní jarní setkání, které m#lo prob#hnout v Senci.
Období minulých t%í let bylo charakteristické zásadními, rozsáhlými a vášnivými diskusemi na téma Jak
dál v SRVO? Nakonec se dosp#lo k záv#ru, že stávající formu innosti SRVO je v zásad# t%eba zachovat.
Z úkol', které se nepoda%ilo dotáhnout do konce, m'žeme uvést vypracování pravidel odm#-ování práce pro
SRVO, s cílem zvýšit motivaci len'. Dále bude také pot%eba pokra ovat v práci na zvýšení vážnosti a vlivu
SRVO. Zviditeln#ní SRVO by m#ly p%isp#t p%ipravované webové stránky na internetu. Znovu se p%ipravuje
vydání p%íru ky pro obce, tentokrát zpracované populární formou. Dalším restem je nap%. nedostate né
využívání komunálního asopisu S.
Naopak za opravdu úsp#šné považuji vydávání Zpravodaje SRVO, na n#mž se podíleli p%edevším pánové Ing.
František Luxa a Ing. Ji%í Horák.
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Také chci p%ipomenout ostravskou konferenci Sv#tlo 2000 (30.5 až 1.6.2000), odbornou akci, na jejíž
organizaci a odborné náplni v sekci „Ve%ejné a venkovní osv#tlení, osv#tlení architektur“ se významn# podíleli
naši lenové, p%edevším Ing. Alena Muchová a pan Ji%í Vorá ek.
V záv#ru d#kuji len'm p%edsednictva, revizní komise, hostitel'm uskute n#ných setkání len' SRVO i
všem ostatním len'm, prosp#šným naší organizaci, za jejich práci. Nov# zvolenému p%edsednictvu pak p%eji, a*
se mu da%í splnit o ekávání len'.
P%eji nerušený pr'b#h jednání a dobrou zábavu v pr'b#hu neformální ásti programu.
D#kuji za pozornost.

Hospodá#ská zpráva za období 1.1.-10.10.2000
Ing.Ji%í Horák, hospodá% SRVO

P#íjmy
+lenské p%ísp#vky
Úroky z ú t'

199 800,00 K
7 479,69 K

P íjmy celkem

207 279,69 K#

Výdaje
Poplatky za Eurotel
Nákup mobil.tf + p%íslušenství
Zpravodaj
Oprava po íta e (HDD)
Poplatky Spo%iteln#
Kopírování
Kancelá%ské pot%eby
Cestovné p%edsednictva
Ob erstvení p%edsednictva
Nákup po íta e

9 970,55 K
6 175,00 K
17 929,80 K
3 926,00 K
2 056,00 K
144,00 K
62,20 K
336,00 K
1 300,00 K
56 780,00 K

Výdaje celkem

98 679,55 K#

Rekapitulace s rozpo tem
P#íjmy
+lenské p%ísp#vky
Úroky z ú t'
Ú astnické poplatky,inzerce

Plán
200 000,00 K
10 000,00 K
5 000,00 K

Celkem

215 000,00 K#

Skute nost
199 800,00 K
7 479,69 K
0,00 K
207 279,69 K#

Rozdíl
-200,00 K
-2 520,31 K
-5 000,00 K
-7 720,31 K#

Výdaje
Zpravodaj
Akce SRVO
Úhrada cestovného p%edsednictvu
Úhrada honorá%' za p%ednášky
Ob erstvení sch'ze p%edsednictva
Poštovné, poplatky Spo%.
Kancelá%ské pot%eby

Plán
30 000,00 K
50 000,00 K
15 000,00 K
15 000,00 K
0,00 K
1 000,00 K
1 000,00 K

Skute nost
17 929,80 K
0,00 K
336,00 K
0,00 K
1 300,00 K
2 056,00 K
62,20 K
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Rozdíl
-12 070,20 K
-50 000,00 K
-14 664,00 K
-15 000,00 K
1 300,00 K
1 056,00 K
-937,80 K

Drobné výdaje
5 000,00 K
150 000,00 K

Odm#ny
Provoz MT*

24 000,00 K
0,00 K

Nákup po íta e - Luxa*
Celkem

3 926,00 K
144,00 K
4 070,00 K
0,00 K
9 970,55 K
6 175,00 K
16 145,55 K
56 780,00 K

291 000,00 K#

-930,00 K
-150 000,00 K

-7 854,45 K
56 780,00 K

98 679,55 K# -249 100,45 K#

Celkové jm%ní spole nosti
Na b#žném ú tu
Termínovaný ú et .1
Termínovaný ú et .2

322 147,02 K
100 000,00 K
100 000,00 K

Celkové jm%ní k 10.10.2000

522 147,02 K#

* Nákup MT a po íta e pro redakci Zpravodaje schváleno P%edsednictvem

Zpráva revizní komise SRVO o kontrole hospoda#ení za rok 1999
Josef Nikl, len RK SRVO
Revizní komise ve složení : Ing. Tomáš Nosek, Ing. V#ra Bursíková, p. Josef Nikl provedla ve dnech 5.6.10.2000 kontrolu hospoda%ení Spole nosti za rok 1999.

Po áte ní z'statek k
4.1.99
Kone ný z'statek
k 31.12.99
Navýšení jm#ní SRVO
za rok 1999

celkem
275 349,74

Na b.ú.
71 502,74

413 369,38

212 636,38

V pokladn#
3 847,733,-

Termín.vklady
200 000,200 000,-

138 019,64

B#žný ú et je vedený u obvodní pobo ky +eské spo%itelny, a.s. v Sokolovské ul.1, Praha 8.:
Po áte ní z'statek na ú tu :………………………….71 502,74 K
P%íjmy celkem:…………… ………………………307 304,65 K
Výdaje celkem:……………………………………..166 171,01 K
Z'statek k 31.12.1999………………………………212 636,38 K .
P%íjmy jsou tvo%eny lenskými p%ísp#vky, zápisným, p%ísp#vky organizací na setkání SRVO a úroky. Úroky
z termínových vklad' ( 2 x 100 000,-K ) iní 13 134,55 K .
Pokladna:
Po áte ní z'statek…………………………………… 3 847,- K
P%íjmy celkem……………………………………….117 165,- K
Výdaje celkem………………………………………120 299,- K
Z'statek dokladovaný ………………………………… 713,- K
Revizní komise shledala rozdíl 20,-K mezi ástkou evidovanou u výplaty odm#n a ástkou evidovanou v
pen#žním deníku.
V pen#žním deníku je uvedena ástka 73 065,-K .
Kontrolou s následným p%epo ítáním bylo ov#%eno, že bylo vyplaceno podle p%íjmových doklad' celkem
73 045,-K .
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Z'statek po oprav# v pokladn#………………………… 733,- K
Záv%r :
Revizní komise doporu uje hospodá%i Spole nosti zakládat pokladní doklady odd#len# od výpis' z b#žného ú tu
a faktur.

Zpravodaj SRVO
Ing.František Luxa, šéfredaktor Zpravodaje SRVO
Dovolte mi, abych p%ed zmínkou o Zpravodaji pod#koval p%edsednictvu, že umožnilo zakoupení
po íta e pro pot%eby redakce Zpravodaje, ímž notn# usnadnilo mojí práci jako šéfredaktora.
Dále mám pro vás jedno p%íjemné oznámení. Od roku 2001 budou veškeré p%ísp#vky, p%edané
v tisknutelné form#, tj. v elektronické podob# odm#-ovány. Podle zásad redakcí odborných asopis' to bude
ástka 200 K za otišt#ný formát A4, tj. cca 2500 znak'. Vím, není to moc, ale snad to p%inese jakousi motivaci,
namísto pouhého verbálního získávání p%ísp#vk'. Tolik k novinkám ve Zpravodaji.

Návrh na zm%nu stanov SRVO.
1) Ji#í Vorá ek, len p#edsednictva
P%edsednictvo SRVO p%edkládá Valné hromad# návrh na zm#nu stanov:
lánek 2 Orgány Spole nosti, bod 3, poslední 2 v%ty:
dosavadní zn%ní: “Volby len' p#edsednictva a revizní komise provádí lenové na valné hromad% p#i
ú asti nejmén% poloviny len', p#i emž je pot#eba nadpolovi ní v%tšiny hlas' p#ítomných len'.“
Nové zm%ní je navrhováno: “Volby len' p#edsednictva a revizní komise provádí lenové na valné
hromad% p#i ú asti nejmén% t#iceti procent len', p#i emž je pot#eba nadpolovi ní v%tšiny hlas'
p#ítomných len'.“
Od'vodn#ní: Spole nost má zájem o tzv. pasivní lenství t#ch len', kte%í se necht#jí, nebo z n#jakých
d'vod' nemohou p%ímo ú astnit na život# SRVO a posta uje jim informace ze Zpravodaje o výsledcích práce.
Jejich neú ast na Valných hromadách znemož-uje jakékoliv zm#ny v innosti.
Hlasování o návrhu pana Vorá ka provedl p%edseda volební komice p. Benda
1 proti, 4 se zdrželi – zm%ny stanov podle návrhu pana Vorá ka jsou Valnou hromadou p#ijaty.

Na výzvu k diskusi k tomuto bodu, dopln#ní i protinávrhu vystoupil p.Kajfosz a p%ednes sv'j další návrh na
zm#nu Stanov.
2) Eduard Kajfosz
Mám za to, že se ocitáme na n#jaké veliké k%ižovatce. Domnívám, se že stanovy by m#ly být dopln#ny
o jeden velice zásadní bod:
I)„ +len SRVO se zavazuje, že nepodnikne žádné kroky ke škod# druhého lena SRVO“
II)„ Dojde-li k poru ení bodu I) m'že kterýkoliv len SRVO podat návrh na vylou ení škodícího lena“
Chci upozornit, že Valná hromada musí o tomto názoru hlasovat.
K návrhu pana Kajfosze vystoupil s poznámkou p%edseda Ing.Kotek:
Zm#ny Stanov jsou závažnou záležitostí. Mrzí m#, že pan Kajfosz se svým návrhem vystoupil, aniž jsme m#li
možnost se jeho návrhem hloub#ji zabývat. Formulace se m# zdá dosti podivná. Jsou-li použity formulace o
škod#ní n#komu, je otázkou jak se to bude hodnotit, kdo to bude hodnotit, kdo se s tím bude zabývat. Byl bych
rád, aby toto bylo ješt# precizované, aby takovéto návrhy na zm#ny Stanov byly v as p%edloženy p%edsednictvu.
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Te/ bychom mohli odhlasovat n#jakou formulaci, která je vy% ena pouze ústn# a teprve pozd#ji zjistíme, že se
jedná o nesmysl, že je v rozporu s jinými lánky platných stanov. Tento postup m# nep%ipadá vhodný. Tolik
moje poznámka.

Protinávrh Ing. Luxy k návrhu pana Kajfosze na zm#nu Stanov dopln#ním o jím p%ednesené body:
Navrhuji návrh pana Kajfosze stáhnout z dnešního programu jednání a p%edložit jej písemn# na p%edsednictvo,
p%ípadn# k diskusi lenské základn#.
Hlasování o návrhu pana Luxy provedl p%edseda volební komice p. Benda
11 proti, 4 se zdrželi – návrh na stažení návrhu pana Kajfosze na zm%nu stanov byl Valnou hromadou
schválen.

V rámci debaty p%edsednictva o progresivn#jší form# innosti Spole nosti p%ednesl pan Tichý na p%edsednictvu
SRVO 7.9.2000 zajímavý nám#t. Bylo jím vypracování populární publikace o ve%ejném osv#tlení, která by mohla
posloužit široké ve%ejnosti jako vodítko v této innosti. Pro tuto práci je t%eba vytvo%it široký autorský tým. Pan
Tichý byl proto požádán, aby se svou myšlenkou p%ítomné seznámil.

Miroslav Tichý, len p#edsednictva
Trochu pozm#ním to, co %ekl pan tajemník.
Jsem jeden z t#ch, který je nespokojený s inností této Spole nosti. Nevede to nikam, resp. nemá to správný
sm#r.
Z dnešního jednání mám smutný pocit. Pokud n#kdo n#co p%ednáší a nikdo ho neposlouchá, je to ostuda.
I já mám dilema, zda platit p%ísp#vky, i d#lat n#co pro spole nost. Ale m#lo by se to n#kam pohnout.
P%išel jsem tedy s n#jakým návrhem
Stejn# jako já i mnozí další, kte%í podnikáme víme, že po deseti letech, nedojde-li ke zm#nám, bude to
špatn#. I tady v této Spole nosti by m#lo dojít k n#jaké zm#n#. To co jsem zde slyšel, zm#ny ve Stanovách, je
pouze kosmetická zm#na, ale nenahradí to vlastní innost. Myslím že Spole nost by m#la existovat, m#la by se
scházet. Ale m#lo by to dostat š*ávu. Vidím to v tom, že by se nem#li zú ast-ovat náhodn# pozvaní výrobci.
Není to objektivní. Pokud je výrobc' deset, nech* je pozvaných všech deset a ud#láme to formu diskuse. Ne aby
se konaly p%ednášky a nikdo je neposlouchal.
Zaslechl jsem názor, že by se m#la %ešit aktuální problematika. Nap%íklad ISO, ceníky. Je toho více. Ale
ur it# by nebylo na škodu n#co takového probrat. Takže i touto formou jakémukoliv lenu to musí n#co p%inést.
Druhá forma, kterou jsem nazna il, by m#la být forma pou ná, snad i zábavná. Navrhl jsem, že by se
m#lo uspo%ádat pro všechny leny nap%. návšt#va zahrani ního veletrhu, z našeho oboru veletrh v Hannoveru.
Mohli bychom nap%. p%íští rok uskute nit zájezd no ním rychlíkem, zájezdy po%ádají +D na objednávku.
Další co jsem navrhl: zviditelnit se vedle vydávání Zpravodaje, o kterém se domnívám, že stále nemá
tu správnou úrove-. Já osobn# jsem byl p.Luxou kritizován, že jsem neposlal p%ísp#vky ze seminá%e v Plzni. Ale
pro bych je m#l posílat? Nem#l jsem motivaci, abych zásoboval asopis lánky. Všechno je v pen#zích. Pokud
zainteresuji kohokoliv z vás k n#jaké innosti, musím ho zaplatit. Navrhl jsem v p%edsednictvu, že m'žeme
vydat jakousi publikaci, jednoduchou formou, doprovázenou t%eba i humoristickými ilustracemi. Tato publikace
by jist# našla uplatn#ní. Zde mezi námi je to nejkvalitn#jší, co v daném oboru existuje, Totiž: nikdo jiný již
ned#lá osv#tlení. Odborníci, kte%í budou osloveni, budou mít sv'j p%ísp#vek zaplacen. Tato publikace by se pak
plošn# nabídla. P%edpokládám, že bude mít úsp#ch. Nikdy dosud nebyla vydána kucha%ka na osv#tlení. Jsem
ochoten na tomto spolupracovat a dát toto dohromady s týmem spolupracovník', které zde oslovím. Peníze,
které budou vloženy do vydání publikace se jist# velice rychle vrátí. Starostové a pracovníci zabývající se touto
problematikou obcí, ur it# neodmítnou. Spousta ísel, které zda padají se zdá na první pohled t#žko
pochopitelná. P%itom je to v podstat# jednoduché. Dnes , kdy sl'vko osv#tlení vypadlo ze zákona o obcích,
zastupitelstvo si m'že odhlasovat cokoliv: zda a na jaké úrovni bude osv#tlení udržovat. I proto vidím význam
takovéto kucha%ky: zd'raznit obvyklé po ty sv#telných míst, uvézt že ástka na údržbu p%edstavuje zhruba
polovinu náklad' na elektrickou energii. apod. Dnes se ceny za údržbu v jednotlivých m#stech siln# rozcházejí,
P%edstava, že bude existovat n#jaký celostátní ceník je naivní, ostatn# tak jak je to v celém sv#t# - jak to
každému m#stu vyhovuje.
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Pokud se domluvíme na spolupráci, pak vám p%edem d#kuji.
T%etí v#c, o které jsem se cht#l zmínit, je zvýrazn#ní spole nosti na internetových stránkách. Tuto myšlenku
podporuji. Spole nost by m#la být plošn# p%ístupná pro každého zájemce.
Ješt# bych m#l poslední p%ipomínku.
Název Spole nost pro rozvoj osv#tlení není nejvhodn#jší. Spole nost by mohla mít jiný název.
Milan Benda, p#edseda volební komise
Pan Benda ve svém vystoupení seznámil p%ítomné s kandidátkou nového p%edsednictva a revizní
komise, navrženou p%edsednictvem, seznámil p%ítomné s mechanizmem voleb, tj. možností zm#ny kandidát' a
seznámil s organizací voleb. Vyzval všechny, kte%í si dosud nevyzvedli volební lístky, aby tak u inili, pokud
mají zájem se voleb ú astnit.

Po vystoupení p%edsedy volební komise byl dán prostor k diskusi. Navržená témata diskuse byla: návrh
kandidát' p%edsednictva z plena a možnost vyjád%it se k p%edložené kandidátce a tím nep%ímo vyjád%it názor na
práci p%edsednictva, témata k oživení práce Spole nosti jako podn#t pro práci nov# zvoleného p%edsednictva,
nám#ty k návrhu rozpo tu Spole nosti pro rok 2001.
Je zajímavé sledovat ze záznamu pr'b#hu diskuse, jaká témata jsou pro n#které leny v sou asné dob# aktuální a
kam se diskuse ubírala.

Diskuze k témat'm Valné hromady
Eduard Kajfosz , Promor, *eský T%šín
Zde dlužíme panu Kajfoszovi i tená%'m omluvu. P%i tomto diskusním p%ísp#vku pana Kajfosze vypov#d#la
nahrávací technika – p%ísp#vek zaujal obsluhu diktafonu tak siln#, že doty ný opomn#l vložit nový pásek.
Protože nechceme slova pana Kajfosze zkreslovat, netroufám si je rekonstruovat z poznámek, ale lze je dob%e
vy íst z reakce pana Povejšila na p%ísp#vky pana Kajfosze a pana Tichého.

Miroslav Povejšil, ELTODO Power s.r.o.
Ano, skupina spole ností Eltodo je dravá. Firma Eltodo má zájem o ve%ejné osv#tlení nejen v regionu
pražském, ale i dál, tam, odkud p%icházely nabídky ke spolupráci. Tyto narážky já od pana Kajfosze registruji
nejen na tomto setkáni, ale i na minulém setkání. Nedá mu prost# pokoj firma Eltodo. Ten Jidáš, o kterém tady
mluvil, o tom dravci, který tu sedí mezi námi. Není to naše firma, která by mu sebrala práci i peníze. Kdyby se
zeptal tam, kde dnes mimo Prahu firma Eltodo p'sobí, pak by vid#l, v jaké situaci dnes tam lidé, zabývající se
ve%ejným osv#tlení, jsou. Je to nap%. Unhoš*, Týnec n. Sáz. a jinde. Kmenoví zam#stnanci ve%. osv#tlení z'stali a
v d'sledku si i finan n# pomohli. Je t%eba to vid#t i z druhé strany a záležitost si vyjasnit.
Není tedy pravda, že by cht#l n#kdo n#koho sežrat.
Zde se scházejí odborníci, kte%í umí svoji práci. Pokud to jsou odborníci, pak je nikdo nevyžene. Pokud
odborníkem není a nedokáže se s problematikou vyrovnat, pak asi musí skon it a t%eba d#lat n#co jiného.
Považuji si toho, že jsem u firmy Eltodo, která umí a svoji tradici získala po firm# Elektropodnik a ta se
zabývala sv#tlem a osv#tlením od roku 1953. V Elektropodniku jsme obhospoda%ovali ješt# vedle elektrického i
plynové osv#tlení. Spole n# s Teslou jsme se podíleli na vývoji nových výrobk' pro VO a za%ídili jsme spoustu
v#cí, které jsou dnes b#žnou sou ástí VO. Aby dnes n#kdo upíral firm# Eltodo n#jaké zásluhy a dnes, kdy se
Eltodo pere o to, aby p%edvedlo to , co umí i v jiných ástech republiky, než st%edo eský kraj, je zbyte né
komentovat.
Souhlasím s názory, že by se na t#chto setkáních m#li st%etávat lidé, kte%í si mohou p%edat své
zkušenosti z terénu, zkušenosti s výrobky, jejich používání. Každý region má jiné finan ní možnosti a je t%eba si
z nabídnutého um#t vybrat. Prost%edky v n#kterých regionech padnou na jiné záležitosti než je VO, a* již na
chodníky a kanalizace, vodu, a v o ích zastupitel' se VO dostává na okraj. Nicmén# po%ád je to na nás, abychom
si p%edali zkušenosti o výrobcích, jejich cen# a užitných vlastnostech, abychom maximáln# využili toho, co nám
dnes trh nabízí. Od toho se setkáváme. Ovšem nesouhlasím s tímto: pokud se zde objevují výrobci, pak bylo
obesláno daleko více firem, které se zde mohly prezentovat. Jestli budeme chtít ud#lat setkání pouze odborník' a
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setkání pouze výrobních firem, m'že to být. Ale pokud jsou obeslány firmy a mají rovné podmínky k p%edvedení
svých výrobk', pak je to pouze a jen na nich, jak je využijí.
To je tedy moje reakce na slova pana Tichého a Kajfosze.
D#kuji a doufám, že v krátké dob# budeme jezdit na tato setkání, abychom poradili jeden druhému a ne
proto, abychom se zde napadali a vytvá%eli dusnou atmosféru.
K návrhu nov# navržených kandidát' p%edsednictva byl z plena vznesen dotaz, pro se pan Kajfosz nezú astní
práce v p%edsednictvu, resp. pro není navržen za lena p%edsednictva. Ten zd'vodnil odmítnutíjiž po n#kolikáté
nabídnuté kandidatury p%i sestavování návrhu kandidátky p%edsednictvem svoji vytížeností prací v jiných
organizacích.

Rozpo et SRVO na rok 2001
Ing.Ji%í Horák, hospodá% SRVO
Návrh rozpo tu byl sestaven s p%ihlédnutím k nám#t'm k innosti Spole nosti v p%íštím roce a stane se sou ástí
Usnesení z Valné hromady.

P#íjmy:
+lenské p%ísp#vky
Úroky z ú t'
Ú ast.poplatky, inzerce

200.000,00 K
15.000,00 K
8.000,00 K

P#íjmy celkem

223.000,00 K

Zpravodaj
Akce SRVO
Úhrada cestovného p%edsednictvu
Úhrada honorá%' za p%ednášky
Poštovné
Kancelá%ské pot%eby
Drobné výdaje
Provoz mobil. tf.
Odm#ny za práci
P%íprava brožury VO
Tématický zájezd
Tvorba www-stránek SRVO

30.000,00 K
40.000,00 K
15.000,00 K
15.000,00 K
2.000,00 K
1.000,00 K
5.000,00 K
15.000,00 K
100.000,00 K
100.000,00 K
100.000,00 K
10.000,00 K

Výdaje celkem

433.000,00 K

Výdaje:

Schodek hospoda#ení za rok 2001: 210.000,00 K

Hlasování o rozpo tu SRVO na rok 2001 provedl p%edseda volební komice p. Benda
3 proti, 1 se zdrželi – rozpo et SRVO na rok 2001 stanov byl Valnou hromadou schválen.

Z p%ipomínek z plena k sestavování rozpo t':
P%edložit návrhy rozpo tu všem len'm p%ed jeho schvalováním, jak bylo p%islíbeno na minulém Setkání.
Zd'vodn#ní: Rozpo et pro rok 2001 byl do poslední chvíle dola-ován, vzhledem k hledání nové nápln# a nové
innosti Spole nosti ješt# i bezprost%edn# p%ed tímto Setkáním a z tohoto d'vodu nemohl být v jakékoliv, by, i
p%edb#žné podob# zve%ejn#n. P%edsednictvo si uv#domuje nutnost informovat lenskou základnu o finan ních
tocích. Návrhy rozpo t' a zpráv o hospoda%ení budou p%ed schválením uve%ej.ovány.
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Volby p#edsednictva
B#hem p%estávky v jednání, která byla vyhrazena p%ímo na vlastní volební akt pod kontrolou volební komise,
m#li možnost zájemci se podrobn# seznámit a prodiskutovat s hospodá%em jednotlivé položky rozpo tu.
Výsledky voleb p%edsednictva vyhlásil po vyhodnocení odevzdaných hlasovacích lístk' a se tení hlas' p%edseda
volební komise p. Benda a jsou spolu s výsledky dalšího hlasování sou ástí zápisu volební komise.

Zápis
Volební komise z valné hromady SRVO v Žatci dne 12.10.2000

Volební komise ve složení :

1)

p.Milan Benda – p%edseda
p. Rostislav Horský – len
p. Martin Stehlík – len

Hlasování o zm#n# stanov:
A) Návrh zm#ny stanov, p%ednesený p.Ji%ím Vorá kem:
Valná hromada je usnášeníschopná, zú astní-li se jí 30% len'
1 proti, 4 se zdrželi – zm#ny stanov podle návrhu pana Vorá ka jsou Valnou hromadou p%ijaty.Návrh
byl schválen v#tšinou hlas'.
B) Návrh zm#ny stanov, p%ednesený p.Eduardem Kajfoszem:
I)„ +len SRVO se zavazuje, že nepodnikne žádné kroky ke škod# druhého lena SRVO“
II)„ Dojde-li k poru ení bodu I) m'že kterýkoliv len SRVO podat návrh na vylou ení škodícího lena“
K tomuto návrhu byl p%edložen protinávrh, p%ednesený Ing.Luxou:
Navrhuji návrh pana Kajfosze stáhnout z dnešního programu jednání a p%edložit jej písemn# na
p%edsednictvo p%ípadn# k diskusi.
se zd'vodn#ním: jedná se o velmi závažné téma, nutno definovat pojmy, návrh nutno podat
p%edsednictvu písemn# a pracovat na jeho formulaci. P'vodní návrh pana Kajfosze stáhnout z dnešního
jednání.
Hlasování o protinávrhu Ing.Luxy :
11 proti , 4 se zdrželi. Návrh byl schválen v#tšinou hlas'.

2)

Volby p%edsednictva SRVO

Zástupci všech právnických osob a fyzické osoby byli vyzváni k vyzvednutí hlasovacích lístk' u lena volební
komise pana Stehlíka. Na volebních lístcích byl p%edtišt#ný seznam 8 navržených kandidát' a každý voli m#l
možnost škrtat a doplnit kandidáta podle vlastního uvážení a doplnit celkový po et kandidát' na 8. Za leny
p%edsednictva byli zvoleni kandidáti s v#tším po tem hlas'.
Po
Po
Po
Po

et vyzvednutých volebních lístk':
et odevzdaných volebních lístk':
et platných volebních lístk'
et neplatných volebních lístk'

38
32
29
3

Po et odevzdaných hlas' pro jednotlivé kandidáty:
p. Milan Benda
29
Ing.Ji%í Horák
25
Ing.Jaroslav Kotek
25
Ing.František Luxa
26
p. Ladislav Mucha
26
Ing.Tomáš Nosek
28
p. Miroslav Tichý
29
p. Ji%í Vorá ek
27
p. Eduard Kajfosz
6
p .Zden#k Keller
3
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zvolen
zvolen
zvolen
zvolen
zvolen
zvolen
zvolen
zvolen
nezvolen
nezvolen

navržený kandidát
navržený kandidát
navržený kandidát
navržený kandidát
navržený kandidát
navržený kandidát
navržený kandidát
navržený kandidát
kandidát z plena
kandidát z plena

p. Rostislav Horský
p. Vlad..Závada
Ing.Ivan DuchoIng.Alena Muchová
p Jaroslav Pochman

2
2
2
1
1

nezvolen
nezvolen
nezvolen
nezvolen
nezvolen

kandidát z plena
kandidát z plena
kandidát z plena
kandidát z plena
kandidát z plena

Výsledky voleb jsou platné, do p%edsednictva SRVO na p%íští volební období byli zvoleni výše uvedení
kandidáti.
3) Schválení rozpo tu SRVO na rok 2001
3 proti, 1 se zdržel – rozpo et SRVO na rok 2001 byl Valnou hromadou schválen.
4) Schválení Usnesení u Valné hromady SRVO
1 proti – Usnesení bylo Valnou hromadou p%ijato.
V Žatci, 12.10.2000

Milan Benda v.r.

Usnesení z valné hromady SRVO, Žatec, 12.10.2000
1.

Valná hromada bere na v#domí:
-

2.

Zprávu o innosti SRVO v roce 2000
Zprávu o hospoda%ení v období 1.1.-10.10.2000
Zprávu revizní komise o kontrole hospoda%ení v roce 1999
Zprávu šéfredaktora o innosti redakce Zpravodaje SRVO v roce 2000

Valná hromada schvaluje:
- Úpravu zn#ní Stanov SRVO: v l.V., bod 3, p%edposlední v#ta – nahrazuje se novým zn#ním: “Volby
len' P%edsednictva a revizní komise provádí lenové Spole nosti na valné hromad# p%i ú asti nejmén#
t%iceti procent len', p%i emž je pot%eba nadpolovi ní v#tšiny hlas' p%ítomných len'.“
- Rozpo et SRVO na rok 2001
- Nové p%edsednictvo ve složení: Ing. Jaroslav Kotek, Ing. František Luxa, Ing. Ji%í Horák, Ji%í Vorá ek,
Milan Benda, Miroslav Tichý, Vladimír Mucha, Ing. Tomáš Nosek
- Revizní komisi ve složení:

Hlasování p%ijetí usnesení z Valné hromady SRVO provedl p%edseda volební komice p. Benda
1 proti – Usnesení bylo Valnou hromadou p%ijato.

Volba p#edsedy a dalších funkcí SRVO na další funk ní období
Nov# zvolené p%edsednictvo Spole nosti pro rozvoj ve%ejného osv#tlení se sešlo na svém prvním jednání. Na
programu byla volba orgán' SRVO.
P edsedou Spole#nosti na další funk#ní období byl zvolen Ing. Jaroslav Kotek, tajemníkem Ing.František
Luxa, hospodá em Ing.Ji í Horák.
Podrobnosti o pr'b#hu voleb a jednání jsou v p%íloze Zpravodaje v Zápise z jednání p%edsednictva Žatec.
P%edsednictvo dále vzalo na v#domí p%ipomínky len' o možnost sledování a kontrolu své innosti celou
lenskou základnou a rozhodlo se, že zápisy ze svých jednání bude zve%ej.ovat jako p%ílohy Zpravodaje.
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Seznam len' SRVO
Je v zájmu nás všech, aby tato databáze #len' SRVO byla neustále aktuální. Slouží nejen pro evidenci #len',
ale i pro komunikaci p edsednictva s #leny, pro zasílání materiál', ale i pro komunikaci mezi všemi #leny
navzájem.
Nechcete-li ze sebe ud%lat utajené #leny, zkontrolujte a dopl*te, prosím, své údaje a p ípadné opravy a rad%ji i
potvrzení správnosti údaj' oznamte tajemníkovi v redakci Zpravodaje. Telefonicky, poštou, e-mailem spojení je v tiráži Zpravodaje. Na Setkání v Žatci jsme provád%li aktualizaci dat, ale ne všichni byli p ítomni a
z odpov%dních lístk' zaslaných ve Zpravodaji 2-2000 se vrátil pouze nepatrný po#et.

Advanced Radio Telemetry s.r.o.
Miroslav Odstr ilík
Moravské nám. 15, 602 00 Brno
tel.: 05/45211403, mobil: , fax: 05/45210506, e-mail:
AKTÉ, spol. s r.o.
Ing.Jaroslav Polínek
t%. T. Bati 202, 760 01 Zlín
tel.: 067/7211633,33930,, mobil: 0602/730351, fax: 067/7211633,33930, e-mail:
ARTECHNIC-SCHRÉDER a.s.
Ing.Ji%í +erný
1.pluku 12A, 186 00 Praha 8
tel.: 02/2314794, 2314997, mobil: , fax: 02/2314794, e-mail:
AXIMA, spol.s r.o.
Ing.Tomáš Kožnárek
Cejl 20, 602 00 Brno
tel.: 05/5147333, mobil: , fax: 05/45213039, e-mail:
BELUX s.r.o.
Ing.Bernard Hollý
Ílová 10, 841 07 Bratislava - SR
tel.: 00421-7-63820163, mobil: 903559908, fax: 00421-7-62249044, e-mail:
Blahuta - Elektro
Ing.Jaroslav Blahuta
Lešetínská 47, 719 00 Ostrava - Kun ice
tel.: 069/5682236,, mobil: 0602/785370, fax: 069/5682236, e-mail:
CITELUM a.s.
Ing.Petr Št#rba
Areál výzkumných ústav', 190 00 Praha 9 - B#chovice
tel.: 02/24253588, mobil: , fax: 02/24234393, e-mail:
DAKOF Elektric s.r.o.
Vladimír Fábík
, 696 04 Svatobo%ice-Mist%ín 387
tel.: 0629/71266, mobil: , fax: 0629-620266, e-mail:
Dopravoprojekt Brno a.s
dpt.Alois Mantl
Kounicova 13, 658 30 Brno
tel.: 05/41321254, mobil: , fax: 05/41211247, e-mail:
EKOPOLIS s.r.o.
Jozef Kudja
Tehelná 1, 036 01 Martin - SR
tel.: 421 842 220 032, mobil: , fax: 42 184 232 628, e-mail:
EKO-VUK, s.r.o.
Ing.Bohumil Hrn í%
Panenské B%ežany, 250 70 Odolena Voda
tel.: 02/6857410, mobil: , fax: 02/6857848, e-mail:
ELECTROSUN - Ji%í Šuk
Ji%í Šuk
17.listopadu 53, 350 02 Cheb
tel.: 0166/433589, mobil: , fax: 0166/433589, e-mail:
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ELEKTRAM - elektrotechnický velkoobchod
Ing.Ji%í Št#pánek
Brat%í Štefan' 902, 500 03 Hradec Králové
tel.: 049/45327, mobil: , fax: 049/41363, e-mail:
ELEKTRO - Ing. Klíma
Ing.Josef Klíma
Hrotovická 177, 674 01 T%ebí
tel.: 0618/6705, mobil: , fax: 0618/6705, e-mail:
Št#pánský a Fišer Elektromontáže
Lud#k Fišer
Spojenecká 68/34, 541 01 Trutnov
tel.: 0603-220393, mobil: , fax: 0439/813285, e-mail:
Bílek Milan ELEKTROSLUŽBY
Milan Bílek
Družstevní 14, 789 85 Mohelnice
tel.: 0648/51444, mobil: , fax: 0648/51444, e-mail:
ELEKTROSVIT SVATOBO0ICE a.s.
Ing.Miroslav Štilárek
, 696 04 Svatobo%ice - Mist%ín
tel.: 0629/620027, mobil: , fax: 0629/620026, e-mail:
ELMOS Nový Ji ín s.r.o.
Ing.Jan Heralt
H%bitovní 22, 741 01 Nový Ji ín
tel.: 0656/702022, mobil: , fax: 0656/702022, e-mail:
ELOS +eská Lípa SVO
Otto Žítek
Dubice 42, 470 01 +eská Lípa
tel.: 0425/23604, mobil: , fax: 0425/26565, e-mail:
Vladimír Pavlík ELSTAV
Vladimír Pavlík
Na Valech 5112/16, 722 00 Ostrava-T%ebovice
tel.: 069/6967231,, mobil: 0603/428075,076,086, fax: 069/6964691, e-mail: elstav@volny.cz
ELTODO a.s.
Ing.František Luxa
Novodvorská 14, 142 01 Praha 4
tel.: 02/61343712, mobil: 0602/200756, fax: 02/61343769, e-mail: luxaf@eltodo.cz
EN-CENTRUM, s.r.o.
Ing.Petr Vitner
Radlická 2 / schránka 69, 150 23 Praha 5
tel.: 02/57322538,, mobil: 0602/238752, fax: 02/51564634, e-mail: encentrum@iol.cz
Energo Praga s.r.o.
Ing.Petr Lama
Mílová 5, 142 00 Praha 4 - Libuš
tel.: 02/61112605, mobil: , fax: 02/4722269, e-mail:
ERAM Št#tí s.r.o.
Jaroslav Foglar
Školní 562, 411 08 Št#tí
tel.: 0411/813475, mobil: 602252688, fax: 0411/503223, e-mail: eram@rl.cesned.cz
ETNA s.r.o.
Ing.Petr Žák
Újezd 19, 118 00 Praha 1
tel.: 02/24510693, 94, mobil: , fax: 02/530589, e-mail:
EUROSTROJ SCHLAGER s.r.o.
Ivo Hosp'dka
Vilémovice 19, 679 06 Jedovnice
tel.: 0506/442556-7,, mobil: 0602/710267, fax: 0506/442558, e-mail:
GE Lighting s.r.o.
Ing.Martin Humpola
Jihlavská 2, 664 41 Brno - Troubsko
tel.: 05/47227951-4, mobil: 602528252, fax: 05/47227955, e-mail:
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HELLUX Elektra s.r.o.
Ing.Jan Tauber
Okružní 526, 370 21 +eské Bud#jovice
tel.: 038/7411000,7412100, mobil: , fax: 038/7411883, e-mail: vojc@hellux.cz
JASNO
Ing.Alena Muchová
Olešní 313/4, 712 00 Ostrava-Muglinov
tel.: 069/6244854, mobil: 604949240, fax: 069-6244854, e-mail: ptdov@6strava,cz
JKV Opava s.r.o.
Ji%í Kolarczyk
Vrchní 30, 747 05 Opava
tel.: 0653/624027,, mobil: 0602/720787, fax: 0653/624019, e-mail:
Kooperativa V.O.D.
Ing.Zden#k Kunta
Sázavská 786, 285 04 Uhlí%ské Janovice
tel.: 0328/432551, mobil: , fax: 0328/432248, e-mail:
KTH, v.o.s.
JUDr.Vladimír Hrdina
Dvorská 129, 503 11 Hradec Králové
tel.: 049/38117,38285,31034,35104, mobil: , fax: 049/35104, e-mail:
Magistrát m. Pardubic,odb.správy obec.majetku
Ing.Alfréd Mede
Pernštejnské nám. 1, 530 21 Pardubice
tel.: 040/6859523, mobil: , fax: 040/6859436, e-mail:
Magistrát m#sta Brna
Antonín Horá ek
Kounicova 67, 601 67 Brno
tel.: 05/42174513, mobil: , fax: 05/42174508, e-mail:
METASPORT a.s.
Ing.Ivan Chalupa
Lešetínská 47, 719 00 Ostrava - Kun ice
tel.: 069/6237700, mobil: , fax: 069/6237701, e-mail:
MODUS s.r.o.
Lubomír Kalina
U Kuchy-ky 966, 674 01 T%ebí
tel.: 0618/22534, mobil: , fax: 0618/22534, e-mail:
MP - Servis
František Kyllar
Na Polá ku 474, 278 01 Kralupy nad Vltavou III
tel.: 0205/22053, mobil: , fax: , e-mail:
O.K. SERVIS PLUS s.r.o.
Pavel Kraus
Odlehlá 37, 190 00 Praha 9
tel.: 02/66034554,66034575,, mobil: 0602/347360, fax: 02/66034686, e-mail:
Obchodní firma Mucha
Vladimír Mucha
Brn#nská 7, 695 01 Hodonín
tel.: 0628/21959, mobil: , fax: 0628/321223, e-mail: pavel.mucha@seznam.cz
OREM
Zden#k Keller
Erbenova 83, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 069/6615059,6614064, mobil: , fax: 069/6614064, e-mail:
OSRAM spol. s r.o.
Vladimír Hejduk
Tylovo nám. 3/15, 120 00 Praha 2
tel.: 02/21987123, mobil: , fax: 02/21987120, e-mail: vhejduk@osram.cz
OSSTO-PLUS s.r.o.
Ing.Ivo Jasinský
Dr. Malého 43, 702 00 Ostrava
tel.: 0602/514020, mobil: , fax: 069/6625373, e-mail:

20

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ostravské komunikace a.s.
Bína Antonín
Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava - Mar.Hory
tel.: 069/5621350,, mobil: 0603/235923, fax: 069/6634087, e-mail: bina@okas.cz
OSV2TLENÍ s.r.o.
Miroslav Tichý
Boettingerova 2, 320 15 Plzetel.: 019/275984, 274207, mobil: , fax: 019/275984, e-mail: elektro@osvetleni.top.cz
OSVIT-Servis, Ing. B. Ottomanský
Ing.Bohuslav Ottomanský
Štúrova 569, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 0326/24876, mobil: , fax: 0326/28962, e-mail:
PARTNERLUX s.r.o.
Ivan DuchoDrážní 9, 627 00 Brno - Slatina
tel.: 05/45231345,, mobil: 0602/717898, fax: 05/45231346, e-mail:
Philips +R s.r.o., AEG Lichttechnik
Tomáš Krat#na
Nad Kazankou 172/57, 171 00 Praha 7 - Troja
tel.: 02/8544493, mobil: , fax: 02/8544495, e-mail:
PROMOR E.Kajfosz
Edward Kajfosz
Na horkách, 737 01 +eský T#šín
tel.: 0659/711634,746302, mobil: , fax: 0659/711634, e-mail:
RESOLUX s.r.o.
Muro- Ladislav
Jablunkovská 241, 739 61 T%inec
tel.: 0659/324364,, mobil: 0602/794870, fax: 0659/21843, e-mail:
S PoweR product s.r.o.
Ing.František Zúbek
Odborárska 52, 830 03 Bratislava
tel.: 07/5258319, mobil: , fax: 07/5257882, e-mail: spower@spower-prod.sk
Schäfer a Sýkora
Tomáš Trmal
t%. 9. kv#tna 393, 408 01 Rumburk
tel.: 0413/333181-2, mobil: , fax: 0413/333690, e-mail: svetlo@sasa.cz
SIKU s.r.o.
Ing.Libor Polanský
Velkomoravská 3916, 695 01 Hodonín
tel.: 0628/341549, mobil: , fax: 0628/341549, e-mail:
Služby m#sta +.Krumlov s.r.o.
Josef Veselý
Domoradice 1, 381 01 +eský Krumlov
tel.: 0337/711285, 711281, mobil: , fax: 0337/4392, e-mail:
Služby m#sta Pardubic, a.s.
Zden#k N#mec
Pernerova 443, 530 02 Pardubice
tel.: 040/514823, mobil: , fax: 040/514823, e-mail:
Správa ve%ejného statku PlzeJosef Hromádko
Škroupova 5, 301 36 Plzetel.: 019/2163-519, mobil: , fax: , e-mail:
Ji%í Štefl
Ing.Ji%í Štefl
Vide ská 436, 756 61 Rožnov pod Radhošt#m
tel.: 0651/654788, mobil: 603523945, fax: 0651/654788, e-mail: stefl@iol.cz
Technické sít# Brno, akciová spole nost
Ing.Ivo Chmela%
Barví%ská 5, 602 00 Brno
tel.: 05/45404236, mobil: , fax: 05/45424011, e-mail:
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Technické služby D# ín a.s.
František Pr'cha
B%ezová 402, 405 55 D# ín 3
tel.: 0412/517757,, mobil: 604225822, fax: 0412/513143, e-mail:
Technické služby Hradec Králové
František Klicpera
Na Brn# 362, 500 08 Hradec Králové
tel.: 049/618595,, mobil: 0602/405796,0602/219663, fax: 049/618502, e-mail:
Technické služby Karviná a.s.
v6 Hercig
Bohumínská 1878, 735 06 Karviná - Nové M#sto
tel.: 06993/6312259-62, mobil: , fax: 06993/6311170, e-mail:
Technické služby Krnov s.r.o.
Ing.Štefan LedvoStará 11, 794 01 Krnov
tel.: 0652/714388-389, mobil: , fax: 0652/714339, e-mail:
Technické služby m. Kolína, s.r.o.
Petr Fomín
Kmochova 2, 280 00 Kolín III
tel.: 0321/24011, mobil: , fax: 0321/25397, e-mail:
Technické služby m#sta
Ludvík Morkes
Královéhradecká 687, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 0465/2579, mobil: , fax: , e-mail:
Technické služby m#sta Bíliny
Pavel Lupták
Zámecká 32/2, 418 28 Bílina
tel.: 0417/926283, mobil: , fax: , e-mail:
Technické služby m#sta Domažlice
Old%ich Kade ka
Zahradní 513, 344 20 Domažlice
tel.: 0189/2394, mobil: , fax: 0189/2394, e-mail:
Technické služby m#sta Jablonce
Antonín Wiener
Dlouhá 25a, 466 87 Jablonec nad Nisou
tel.: 0428/311741, mobil: , fax: 0428/311946, e-mail:
Technické služby m#sta Klatov
Jan Lidmila
Sadová 362, 339 11 Klatovy
tel.: 0186/22021, mobil: , fax: 0186/22071, e-mail:
Technické služby m#sta Liberce a.s.
Milan Benda
Erbenova 376, 460 08 Liberec 8
tel.: 048/2410318, mobil: 604295405, fax: 048/485159, e-mail: benda@tsml.cz
Technické služby m#sta Litvínova
Libor Remuta
Žižkova 658, 436 23 Litvínov
tel.: 035/52745/38, mobil: , fax: 035/53220, e-mail:
Technické služby m#sta Mostu a.s.
Ji%í Brusch
D#lnická 164, 434 62 Most-Velebudice
tel.: 035/363261, mobil: , fax: 035/363223, e-mail:
Technické služby m#sta Olomouce a.s.
Josef Nikl
U botanické zahrady 6, 777 00 Olomouc
tel.: 068/412548, 412322, mobil: , fax: 068/412442, e-mail:
Technické služby m#sta Písku
Petr Šejnoha
Pražská 372, 397 11 Písek
tel.: 0362/271105, mobil: , fax: 0362/2848, e-mail:
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Technické služby Opava s.r.o.
Pavel Stuchlík
T#šínská 71, 746 21 Opava
tel.: 0653/759118, mobil: , fax: 0653/627844, e-mail:
Technické služby Trutnov
Jaromír T'ma
Polská 92, 541 50 Trutnov
tel.: 0439/841159, mobil: , fax: 0439/811292, e-mail:
Technické služby T%eboVáclav Suchý
Novohradská 225, 379 01 T%ebotel.: 0333/2322, mobil: , fax: 0333/3093, e-mail:
Technické služby Zlín
Ing.Josef KocháLouky 321, 760 31 Zlín
tel.: 067/7103407, mobil: , fax: 067/7105576, e-mail:
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Milan Lánský
+s. armády 20, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 069/6242544, mobil: , fax: 069/222466, e-mail:
TESLAMP HOLEŠOVICE a.s.
Ing.Ji%í Horák
Jankovcova 15, 170 04 Praha 7
tel.: 02/33001403, mobil: 604422806, fax: , e-mail: jir.horak@atlas.cz
TOPIL s.r.o.
Zden#k Topil
Páte%ní 5, 635 00 Brno
tel.: 05/46210047, mobil: , fax: 05/46210047, e-mail:
TS a.s. Frýdek-Místek
Vladimír Závada
t%. 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek
tel.: 0658/34384, mobil: , fax: 0658/31195, e-mail:
Helios - lux
dpt.Jaroslav Kott
b%í.Štefan' 807-36, 5OO 03 Hradec Králové
tel.: 049/5542944, mobil: 602184593, fax: 049/42944, e-mail:
Ve%ejné osv#tlení - J.Pochman
Jaroslav Pochman
Husova 2646, 438 01 Žatec
tel.: 0397/749856,, mobil: 0603/503206, fax: , e-mail:
VOS Rostislav Horský
Rostislav Horský
Cyrila a Metod#je 870, 441 01 Podbo%any
tel.: 0399/214768,, mobil: 0602/971495, fax: 0399/214768, e-mail:
VYSTO Kobylí, s.r.o.
Karel Müller
, 691 10 Kobylí 642
tel.: 0626/924500,924654,, mobil: 0602/767901, fax: 0626/924500, e-mail:
ZADO Energetic s.r.o.
Vlastimil Šabatka
Bezd#kov 186, 339 01 Klatovy
tel.: 0186/20155,26991, mobil: , fax: 0186/20155, e-mail:
ZPA CZ s.r.o. Trutnov
Josef Pauzar
Komenského 821, 541 35 Trutnov
tel.: 0436/807369, 807367, mobil: , fax: 0439/811386, e-mail:
Josef Brýdl
Šluknovská 321, 190 00 Praha 9
tel.: 02/61343710, mobil: , fax: , e-mail: brydlj@eltodo.cz
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Ing.V#ra Bursíková
Pod vysíla kou 1387, 156 00 Praha 5 Zbraslav
tel.: 02/61358018, mobil: 0603-800298, fax: , e-mail:
Ing.Jaroslav Kotek
ELTODO a.s., 142 01 Novodvorská 1010/14
tel.: 02/6134 3769, mobil: 0606632786 , fax: 02-61343769, e-mail: kotekj@eltodo.cz
Ing.Koloman Lagin
Anglické náb%. 11, 301 50 Plzetel.: 019/42337, mobil: , fax: , e-mail:
Miloslav Lang
V%ídelní 57, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 017/27784, mobil: , fax: , e-mail:
Ji%í Linka
Halasova 314, 251 01 0í any
tel.: , mobil: , fax: , e-mail:
Zden#k Ln#ni ka
Bellušova 1865, 150 00 Praha 5
tel.: 02/61343711, mobil: , fax: , e-mail: lnenickaz@eltodo.cz
Josef Madenský
Marie Majerové 1700, 708 00 Ostrava - Poruba
tel.: 069/628/3374, mobil: , fax: , e-mail:
dpt.Robert Modlinger
V h'rkách 2140, 158 00 Praha 5
tel.: , mobil: , fax: , e-mail:
Ing.arch.Ladislav Monzer, CSc.
Mezivrší 1507, 147 00 Praha 4
tel.: 02/44464486, mobil: , fax: , e-mail:
JUDr.Marie Muchová
Brn#nská 7, 695 01 Hodonín
tel.: 0628/21959, mobil: , fax: , e-mail:
Ing.Tomáš Nosek
Arbesovo nám. 8, 150 00 Praha 5-Smíchov
tel.: 02/6925005, mobil: 0602-283953, fax: , e-mail: nosek@elios.cz
Ing.Josef Polan
tel.: 02-67317415,

Chrudimská 6, 130 00 Praha 3

Rostislav Prax
Pr'myslová 1153, 686 01 Uh. Hradišt#
tel.: 0632/553422, mobil: 0602-858130, fax: , e-mail:
Martin Stehlík
Litvínovská 520, 190 00 Praha 9
tel.: 02/883955, mobil: 0603-468778, fax: , e-mail:
Ji%í Vorá ek
Maluchy 18, 700 30 Ostrava - Dubina
tel.: 069/6244959, mobil: 604949241, fax: , e-mail: ptdov@Ostrava,cz

P#ílohy:
Zápis z jednání p%edsednictva Eltodo 7.9Zápis z jednání p%edsednictva Žatec 10,00 hod
Zápis jednání p%edsednictva Žatec 22,00 hod
Zápis z jednání p%edsednictva Eltodo 14.12.
Nám#ty na novou nápl- innosti – DOTAZNÍk
Dotazník na dopln#ní adresá%e
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P#ílohy:
Zápis
Z jednání p%edsednictva SRVO dne 7.9.2000 v Eltodu
P%ítomni:
Omluven:
Nep%ítomen:

Ing.Kotek, p.Benda, p.Tichý, Ing.Luxa, Ing.Nosek, Ing.Horák(dopln#no e mail 2.10.)
p.Vorácek (písemné podklady)
p.Mucha

Sch'ze se zabývala p%ípravou Podzimního setkání v Žatci, p%ípravou Valné hromady a voleb a plánem innosti a
nápln# SRVO do budoucnosti.
1.

p%íprava voleb:
Volby tajné, volební lístky p%ipraví a vytiskne Luxa
p%edseda volební komise: p. Benda.
Návrh kandidátky p%edsednictva: Ing.Kotek, Ing.Luxa, Ing.Horák, p. Benda, p. Tichý, Ing.Nosek p.Vorá ek
Návrh kandidátky RK : Ing.Bursíková, p. Nikl, Ing.Nosek
Návrhy byly s jednotlivými kandidáty projednány.

.
2.

Luxa, Kotek 13.9.2000 navštíví Žatec – s Pochmanem doladí program a prov#%í p%ípravy
Horák – projedná s Pochmanem zp'sob financování, formulace objednávky
Návrh:
a) uvítání, slovo magistrátu
b) odborný blok : Pochman (Žatec), Horský(Podbo%any), Hanus(Louny)
c) diskuze:
Houska (Eltodo)
Valná hromada
d) Zhodnocení innosti – Kotek
e) Finan ní zpráva a návrh rozpo tu se zd'vodn#ním – Horák
f) Zpráva RK za 1999 – Nosek
g) Zpravodaj ( odm#ny za p%ísp#vky, možnost inzerce) – Luxa
P%estávk
h) Volby p%edsednictva, RK- %ídí p%edseda volební komise Benda
P%edstavení navržených kandidát', v diskusi návrh nových
(zásady: 7 len' p%edsednictva, podle p%edložené kandidátky, možnost škrtnout a dopsat)
Navržení a z dizkuse vyšedší kandidáti v cca 1 min. proslovu nastíní svoji p%edstavu práce.
Vlastní volby.
I)
První sch'ze nového p%edsednictva a RK, ze svého st%edu zvolí p%edsedu a funkcioná%e.
Prohlídka Žatce

3.

Návrh rozpo tu na rok 2001 zpracuje hospodá%, p%ednese v Žatci se zd'vodn#ním
Rozpo et musí vycházet z vydání, podle toho je nutno ur it i výši lenských p%ísp#vk'.
P%edsednictvo ur ilo výši odm#n:
- odm#ny za p%ísp#vky do Zpravodaje podle AA (výši prov#%í Horák u Novtného, oznámí v Žatci)
- Odm#ny hospodá%i 5% z p%íjm' v kalendá%ním roce
- odm#ny za vydávání Zpravodaje 3000 K / íslo
- odm#ny za práci tajemníka návrh: tajemník vy íslí odhad své práce v hodinách ,
lenové výboru p%edají své p%edstavy v zalepených obálkách , v Žatci se ur í ástka. P%edstava Luxy na
funkci nového tajemníka: ástka shodná s dosud vyplácenou
- odm#ny za práci v p%edsednictvu: za ú ast na výboru se vyplácí cestovné 2. T%. vlakem + odm#na 1000
K a úhrada ob erstvení p%i zasedání do limitu 200 K /osobu.
- za uspo%ádání Setkání organizátor 1500 K , p%edsednictvo po 500 K .

4.

Urgovat zprávu revizní komise za rok 1999, p%ednést v Žatci

5.

Nákup po íta e pro pot%eby vydávání Zpravodaje
P%edsednictvo odsouhlasilo finan ní limit 60 000 K na nákup nového notebooku pro pot%eby redakce
Zpravodaje. Nákup zajistí Luxa, Horák.
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6.

P%edsednictvo vyzývá všechny leny k vypracování p%edstavy o náplni webových stránek SRVO. Po
zvážení návrhu na p%íští sch'zi p%edsednictva se projedná možnost jejich z%ízení. Odhadovaný finan ní
náklad do 10 000K .

7.

P%edsednictvo vzalo na v#domí a sjednotilo se s názory pana Tichého a Noska – innost SRVO je t%eba,
rozhýbat, oživit, zamyslet se nad tím, zda dnešní forma existence je oprávn#ná
Nám#ty:
- rozší%it aktivitu i na další obory infrastruktury m#st a obcí
- zam#%it aktivitu na komunální úrove-, rozesílat 1x ro n# výtah ze Zpravodaj' na OÚ (do velikosti
okresních m#st)
- navázat kontakty s komunálním asopisem S
- navázat kontakty se sdružením m#st a obcí ( v zá%í sch'ze v Edenu, kontakt p%edá p.Benda tajemníkovi)
- exkurze pro seznámení se s provozem a údržbou VO v cizin#
ukládá len'm:
- do setkání v Žatci p%edložit nám#ty na další rozší%ení innosti
- posoudit návrhy pana Tichého: organizace a fin.p%ísp#vek len'm na návšt#vu vytipovaných odborných
veletrh' (p%ehled vypracuje Tichý do Setkání v Žatci)

8.

Vydání p%íru ky pro obce – návrh p.Tichý
- název nap%. Ve%ejné osv#tlení od A do Z –populární forma
- financování z prost%edk' SRVO, z výnos' 25% zisk pro SRVO, 75% odm#ny autor'm .(cca 5000 za
p%ísp#vek p%i uzáv#rce, zbytek z výnosu po ukon ení distribuce.
- Navržený obsah: Úvod, Normy ve VO, Odpov#dnost za provoz a výstavbu VO, Jakoéu firmu vybrat,
pokud nejsou ve m#st# TS, Technika pot%ebná k údržb# VO, Kvalifikace pracovník' pro správu a
údržbu, N#co o, výpo tech sv#tla, Evidence Pasportu ve VO, Projektování a návrhy VO, Váno ní
osv#tlení, Jaký materiál pooužívat, Sv#telné zdroje pro VO, Likvidace nefunk ních výbojek, N#co málo
o SSZ…..
- Kolektiv autor':Tichý, Benda, Vorá ek, K%ivý, Ducho-, Kotek, Benda, Vorá ek, Skála, Nosek, Hrn í%,
Luxa….
- Koordinátor Projektu p%íru ka Tichý na Setkání v Žatci osloví a sestaví kolektiv autor'
- Vydání podle p%edstav p. Tichého 1. Pololetí 2001
- P. Pochman nabídl prov#%ení karikaturisty z regionu
- P%ísp#vky od firem, jejichž výrobky budou na ilustra ních fotografiích (nabídka, poptávka)

Setkání sdružení m#st a obcí zá%í v Edenu, návrh ú astnit se, kontakt p%edá Tichý

Seznam e-mailových adres:
Horák:
jir.horak@atlas.cz
Kotek:
kotekj@eltodo.cz
Luxaf@eltodo.cz
Luxa
Nosek
nosek@elios.cz
Benda
benda@tsml.cz
Mucha
pavel.mucha@seznam.cz
elektro@osvetleni.top.cz
Tichý
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Zápis
Z jednání p%edsednictva SRVO v Eltodu dne 14.12.2000
P%ítomni: Ing.Horák, Ing.Kotek, Ing.Luxa, p.Mucha, p.Vorá ek
Nep%ítomni: p.Tichý
Omluveni: Ing.Nosek: p.Benda
1. P%íprava Setkání a Valné Hromady
P%edsednictvo prov#%ilo p%ípravu setkání a konstatovalo, že setkání je dob%e p%ipraveno. K jednání valné
hromady je t%eba n#které dopl-ky – viz další body.
2. Volební komise
Benda-p%edseda, p.Horský, p.Stehlík
3. Kandidáti revizní komise
Ing.Bursíková, p.Nikl, Ing.Nosek
4. Placení lenských p%ísp#vk'
P%edsednictvo ukládá tajemníkovi provést kone nou prov#rku zaplacených lenských p%ísp#vk'. Neplati e
naposledy vyzvat písemn# k zaplacení a zaslat nové faktury. Pokud nebude p%ísp#vek uhrazen bez sd#lení
závažných d'vod' písemn# do 31.11., lenství bude podle stanov ukon eno k 31.12.2000.
Hospodá%
30.11.00
5. Ukon ené lenství
Firmy KTH a ERMO oznámily ukon ení lenství v SRVO z organiza ních d'vod' ve firmáchUpravit databázi
len'
Tajemník
ihned
6. Návrh rozpo tu pro rok 2001 pro valnou hromadu-dolad#ní
Pro vyrovnaný rozpo et ponechat sou asnou výši p%ísp#vk'.
Do rozpo tu na rok 2001 dále zakalkulovat
ástku 100 000K na náklady s brožurou-p%íru kou (viz zápis z 7.9.00 Eltodo – koordinátor projektu
p.Tichý)
ástku 100 000 K na výjezdy a exkurze (viz zápis z 7.9.00 Eltodo – návrh p.Tichý)
ástku 100 000 K na odm#ny za práci v p%edsednictvu SRVO a odm#ny za p%ípravu setkání
ástku 10 000 K na tvorbu web stránek SRVO

7. Webové stránky
Každý len p%edsednictva p%edá do 30.11.00 svoji p%edstavu nápln# web stránek SRVO Ing.Horákovi. +lenové
budou vyzváni ve Zpravodaji
+lenové p%edsednictva 30.11.00

8. Usnesení z Valné hromady
Usnesení sestaví a p%ednese Ing.Horák
9. P%íru ka
Finan ní operace spojené s vydáním p%íru ky-zp'sob ú tování, dan#, prodej, distribuce- prov#%í hospodá% SRVO
do 31.12.00.
Hospodá%
30.12.00
10. Zm#na stanov
Vzhledem ke stále se zmenšujícímu po tu len' zú ast-ujících se valných hromad a tím pádem omezené
možnosti hlasování podle stávajících stanov navrhuje p%edsednictvo zm#nu stanov ve smyslu : Pro schválení je
t%eba na valné hromad# ú ast 50 % len' na zn#ní : ú ast 30% len'. Návrh na valné hromad# p%ednese
p.Vorá ek.
20.10.2000

František Luxa
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P#edsednictvo SRVO, dne 7.9.2000 v Eltodu
Navržený program: -

-

zm#na na postu tajemníka, kooptace Ing.Luxy za lena výboru
- nákup po íta e (notebook) pro redakci Zpravodaje a mobilu

p%íprava Podzimního Setkání v Žatci

Zápis
Z jednání p%edsednictva SRVO v Eltodu dne 14.12.2000
P%ítomni: Ing.Horák, Ing.Kotek, Ing.Luxa, p.Mucha, p.Vorá ek
Nep%ítomni: p.Tichý
Omluveni: Ing.Nosek: p.Benda
11. P%íprava Setkání a Valné Hromady
P%edsednictvo prov#%ilo p%ípravu setkání a konstatovalo, že setkání je dob%e p%ipraveno. K jednání valné
hromady je t%eba n#které dopl-ky – viz další body.
12. Volební komise
Benda-p%edseda, p.Horský, p.Stehlík
13. Kandidáti revizní komise
Ing.Bursíková, p.Nikl, Ing.Nosek
14. Placení lenských p%ísp#vk'
P%edsednictvo ukládá tajemníkovi provést kone nou prov#rku zaplacených lenských p%ísp#vk'. Neplati e
naposledy vyzvat písemn# k zaplacení a zaslat nové faktury. Pokud nebude p%ísp#vek uhrazen bez sd#lení
závažných d'vod' písemn# do 31.11., lenství bude podle stanov ukon eno k 31.12.2000.
Hospodá%
30.11.00
15. Ukon ené lenství
Firmy KTH a ERMO oznámily ukon ení lenství v SRVO z organiza ních d'vod' ve firmáchUpravit databázi
len'
Tajemník
ihned
16. Návrh rozpo tu pro rok 2001 pro valnou hromadu-dolad#ní
Pro vyrovnaný rozpo et ponechat sou asnou výši p%ísp#vk'.
Do rozpo tu na rok 2001 dále zakalkulovat
ástku 100 000K na náklady s brožurou-p%íru kou (viz zápis z 7.9.00 Eltodo – koordinátor projektu
p.Tichý)
ástku 100 000 K na výjezdy a exkurze (viz zápis z 7.9.00 Eltodo – návrh p.Tichý)
ástku 100 000 K na odm#ny za práci v p%edsednictvu SRVO a odm#ny za p%ípravu setkání
ástku 10 000 K na tvorbu web stránek SRVO

17. Webové stránky

28

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Každý len p%edsednictva p%edá do 30.11.00 svoji p%edstavu nápln# web stránek SRVO Ing.Horákovi. +lenové
budou vyzváni ve Zpravodaji
+lenové p%edsednictva 30.11.00

18. Usnesení z Valné hromady
Usnesení sestaví a p%ednese Ing.Horák
19. P%íru ka
Finan ní operace spojené s vydáním p%íru ky-zp'sob ú tování, dan#, prodej, distribuce- prov#%í hospodá% SRVO
do 31.12.00.
Hospodá%
30.12.00
20. Zm#na stanov
Vzhledem ke stále se zmenšujícímu po tu len' zú ast-ujících se valných hromad a tím pádem omezené
možnosti hlasování podle stávajících stanov navrhuje p%edsednictvo zm#nu stanov ve smyslu : Pro schválení je
t%eba na valné hromad# ú ast 50 % len' na zn#ní : ú ast 30% len'. Návrh na valné hromad# p%ednese
p.Vorá ek.
20.10.2000

František Luxa

Zápis
Z jednání p%edsednictva SRVO v Žatci 12.10.2000 v 10.00 hod
P%ítomni: Ing.Horák, Ing.Kotek, Ing.Luxa, p.Mucha, p.Vorá ek
Nep%ítomni: p.Tichý
Omluveni: Ing.Nosek: p.Benda
21. P%íprava Setkání a Valné Hromady
P%edsednictvo prov#%ilo p%ípravu setkání a konstatovalo, že setkání je dob%e p%ipraveno. K jednání valné
hromady je t%eba n#které dopl-ky – viz další body.
22. Volební komise
Benda-p%edseda, p.Horský, p.Stehlík
23. Kandidáti revizní komise
Ing.Bursíková, p.Nikl, Ing.Nosek
24. Placení lenských p%ísp#vk'
P%edsednictvo ukládá tajemníkovi provést kone nou prov#rku zaplacených lenských p%ísp#vk'. Neplati e
naposledy vyzvat písemn# k zaplacení a zaslat nové faktury. Pokud nebude p%ísp#vek uhrazen bez sd#lení
závažných d'vod' písemn# do 31.11., lenství bude podle stanov ukon eno k 31.12.2000.
Hospodá%
30.11.00
25. Ukon ené lenství
Firmy KTH a ERMO oznámily ukon ení lenství v SRVO z organiza ních d'vod' ve firmáchUpravit databázi
len'
Tajemník
ihned
26. Návrh rozpo tu pro rok 2001 pro valnou hromadu-dolad#ní
Pro vyrovnaný rozpo et ponechat sou asnou výši p%ísp#vk'.
Do rozpo tu na rok 2001 dále zakalkulovat
ástku 100 000K na náklady s brožurou-p%íru kou (viz zápis z 7.9.00 Eltodo – koordinátor projektu
p.Tichý)
ástku 100 000 K na výjezdy a exkurze (viz zápis z 7.9.00 Eltodo – návrh p.Tichý)
ástku 100 000 K na odm#ny za práci v p%edsednictvu SRVO a odm#ny za p%ípravu setkání
ástku 10 000 K na tvorbu web stránek SRVO
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27. Webové stránky
Každý len p%edsednictva p%edá do 30.11.00 svoji p%edstavu nápln# web stránek SRVO Ing.Horákovi. +lenové
budou vyzváni ve Zpravodaji
+lenové p%edsednictva 30.11.00

28. Usnesení z Valné hromady
Usnesení sestaví a p%ednese Ing.Horák
29. P%íru ka
Finan ní operace spojené s vydáním p%íru ky-zp'sob ú tování, dan#, prodej, distribuce- prov#%í hospodá% SRVO
do 31.12.00.
Hospodá%
30.12.00
30. Zm#na stanov
Vzhledem ke stále se zmenšujícímu po tu len' zú ast-ujících se valných hromad a tím pádem omezené
možnosti hlasování podle stávajících stanov navrhuje p%edsednictvo zm#nu stanov ve smyslu : Pro schválení je
t%eba na valné hromad# ú ast 50 % len' na zn#ní : ú ast 30% len'. Návrh na valné hromad# p%ednese
p.Vorá ek.
20.10.2000

František Luxa

Zápis
Z jednání p%edsednictva SRVO v Žatci 12.10.2000 v 21.30 hod
Nov% zvolené p#edsednictvo valnou hromadou v Žatci 12.10.2000
P%ítomni: p.Benda, Ing.Horák, Ing.Kotek, Ing.Luxa, p.Mucha, p.Vorá ek
Nep%ítomni: p.Tichý
Omluveni: Ing.Nosek
1.

Volba p%edsedy, tajemníka, hospodá%e

P%edsednictvo vzalo na v#domí zápis o pr'b#hu a výsledky voleb od p%edsedy volební komise p.Bendy.

A) Volba p#edsedy: navržení kandidáti : p.Benda, , Ing.Kotek, p.Vorá ek
P.Benda a p.Vorá ek se kandidatury z%ekli.
P%edsedou SRVO na další funk ní období byl zvolen Ing.Kotek a funkci p%ijal.

Volba tajemníka: navržení kandidáti p.Mucha, Ing.Luxa
p.Mucha se kandidatury z%ekl .
Tajemníkem SRVO na další funk ní období byl zvolen Ing.Luxa a funkci p%ijal.
Volba Hospodá%e SRVO na další funk ní období
Jediným kandidátem byl navržen Ing. Horák.
Hospodá%em SRVO na další funk ní období byl zvolen Ing Horák a funkci p%ijal.
2.

P%evzetí úkol'

Nov# zvolené p%edsednictvo se zavázalo p%evzít úkoly od p%edsednictva z minulého funk ního období a pracovat
na jejich spln#ní.
3.

Zpr'hledn#ní innosti

P%edsednictvo, podle signál' z valné hromady a dalších p%ipomínek len', se rozhodlo zpr'hlednit svoji innost
p%ed lenskou základnou. Veškeré zápisy z jednáni budou zve%ej-ovány jako p%íloha Zpravodaje.
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4.

Odm#ny za práci

P%edsednictvo si je v#domo nedo%ešené situaci ve výši odm#n za práci pro placené funkcioná%e.
Všichni funkcioná%i, mající nárok na odm#nu, provedou v pr'b#hu kalendá%ního roku asový snímek své
innosti , z n#hož se dále bude odvíjet odm#na, nap%. pro práci tajemníka rozd#lena na innost administrativní a
odbornou . Pro kalendá%ní rok 2000 a 2001 z'stávají odm#ny v dosavadní výši, odm#na za vydávání Zpravodaje
je upravena na 3000 K / íslo.
5.

Pr'b#h Setkání

P%edsednictvo konstatovalo, že Setkání v Žatci bylo ze strany hostitele pana Pochmana velmi dob%e p%ipravuje a
vyjad%uje mu pod#kování.
Vlastní pr'b#h valné hromady nazna il, že n#kte%í lenové hledají cestu ke zlepšení práce SRVO.
V nejbližším Zpravodaji bude vložen dotazník, v em vidí lenové slabiny a jaké mají nám#ty na zlepšení
innosti SRVO, jaké mají nám#ty na další innost. Po zpracování dotazník' (do 6 m#síc' od rozeslání)
p%edsednictvo zpracuje a p%ípadn# vytvo%í odborné komise ze svých len' pro %ešení podn#t'.
6.

P%íru ka

P%edsednictvo konstatovalo, že nebylo p.Tichým informováno o pr'b#hu p%ípravy p%íru ky (viz Zápis ze 7.9.00
v Eltodu), pracovní tým m#l být vytvo%en na Setkání v Žatci.
20.10.2000

Zapsal: František Luxa
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Pozvánka na Podzimní setkání p#átel ve#ejného osv%tlení
Podzimní setkání len' Spole nosti pro rozvoj ve%ejného osv#tlení a p%átel ve%ejného
osv#tlení se uskute ní ve dnech 12. – 13. 10.2000 v Žatci. Organisátorem bude soukromá
firma Ve ejné osv%tlení, hostitelem pan Jaroslav Pochman s podporou Technických služeb
m#sta Žatce.
Setkání se uskute ní v prostorách restaurace Moskva, kde také prob#hne prezentace
ú astník' mezi 12 - 13 hod., na 13 –1 4 hod. bude p%ipraven ob#d, po kterém bude následovat
vlastní jednání. P%ipraveny jsou p%ísp#vky p%evážn# z oblasti západních +ech. Setkání je
sou asn# svoláno jako Valná hromada na které prob#hnou volby nového p%edsednictva a
revizní komise.
P%ipravte si diskusní p%ísp#vky, p%ipomínky a podn#ty k práci p%edsednictva i celé SRVO.
P%edpokládaný konec jednání v 19 hod, potom krátká prohlídka ve%ejného a slavnostního
osv#tlení m#sta Žatce a ve 20 hod nás eká raut a zde bude další as a prostor k neformálnímu
pokra ování.
Na 13.10. je p%ipraven zajímavý program s odjezdem autobusem od restaurace
Moskva v 10 hod, návšt#va vodní elektrárny Nechranice.
V prostorách restaurace Moskva bude vyhrazeno místo pro výstavku .
Nocleh bude zajišt#n v hotelu U hada na nám#stí ( pro 40 osob), cena cca 600K /noc nebo
v hotelu Hoppi na sídlišti (pro 80 osob), cena cca 250 K /noc.

Na Vaši ú ast se t#ší p%edsednictvo SRVO a organizáto%i Setkání.

P#ihlášky:
Jsou vloženy v tomto Zpravodaji.
Prosíme: vra,te vypln%né co nejd#íve na zpáte ní adresu uvedenou na p#ihlášce,
potvr-te telefonicky, faxem, e- mailem – ale potvr-te, abychom organisátor'm
nep#id%lávali zbyte né starosti nap#. se zajišt%ním noclehu , dopravy apod.
Prosíme uve-te po et z' astn%ných osob, p#ípadn% Váš diskusní i odborný p#ísp%v%k,
zájem o plochu na výstavu a zájem o prohlídku elktrárny dne 13.10.2000
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Vážení #tená i,
Toto #íslo Zpravodaji bychom cht%li z v%tší #ásti v%novat ohlédnutí.
K letošním kulatému letopo#tu a p ed vstupem do nového milenia se sluší troši#ku bilancování a možná i
niostalgie, nad tím co bylo.
P ipomeneme si, jak a pro# vznikala Spole#nost pro rozvoj ve ejného osv%tlení, kdo pracoval ve výboru.
Vrcholným orgánem SRVO jsou valné hromady, na nichž probíhají volby p edsednictva a revizní kokmise.
P ipome*me si, kdo za ty roky existence spole#nosti byl #lenem p edsednictva a v p edsednictvu pracoval.
Dále bychom cht%li p ipomenout naše pravidelná setkání, kde a kdy probíhala, kdo se podílel na jejich vesm%s
hladkém pr'b%hu.
Pokud se zabýváme tím, co bylo, je t eba p ipomenout i n%co z historie našeho informa#ního ob#asníku
Zpravodaje.
P ísp%vky byly tentokrát zpracovány spojenými silami redakce, na základ% podklad' z archivu Ing. Kotka, Ing.
Luxy a redakce.

O vzniku a historii Spole nosti pro rozvoj ve#ejného osv%tlení.
Odkdy vlastn# za ít psát historii Spole nosti pro rozvoj ve%ejného osv#tlení?
Naše Spole nost v dnešní podob# vznikla transformací, a je tedy p%ímým pokra ovatelem, tématické
skupiny .12 CIE/+SVTS Ve%ejné osv#tlení, které v tehdejším +eskoslovensku úsp#šn# a nep%etržit# p'sobila již
od roku 1961 a u jejíhož zrodu stál nedávno v našem Zpravodaji p%ipomenutý Ing.Ji%í Švehla Csc, dále Ing.B#hal
a p.Modlinger a další odborníci..
Impulsem k vlastnímu vzniku SRVO bylo ukon ení innosti zmín#né tematické skupiny a snaha jejich
len' o kontinuitu innosti v této oblasti. Za datum vzniku je tedy možno považovat 11. duben 1991, kdy byla
spole nost registrována na MV +R podle § 10 Zákona .83/90 Sb O sdružování ob an'. Vrcholným orgánem
Spole nosti jsou Valné hromady len', na nichž probíhají volby volerných orgán', p%edsednictva, keré si ze
svého st%edu zvolí p%edsedu a revirní komise.
První ustavující valná hromada se uskute nila v souvislosti se seminá%em Ve%ejné osv#tlení m#st a obcí
v Plzni 24.4.1991. Usnesení valné hromady, stanovy, p%ihlášky do nov# vzniklé SRVO byly rozeslány všem
d%ív#jším len'm tématické skupiny .12 CIE/+SVTS Ve%ejné osv#tlení.
První lenská sch'ze takto vzniklé SRVO prob#hla v Ostrav# v návaznosti na konferenci Osv#tlení
z hlediska provozu a údržby 24.10.1991.
K 31.12.1991 m#la Spole nost pro rozvoj ve%ejného osv#tlení 32 len'.
Na první Valné hromad# 24.4.1991 bylo zvoleno p%edsednictvo ve složení:
p%edseda Ing.J.Kotek, místop%edsedové Ing.B.Hollý, M.Tichý, tajemník S.K%ivý, hospodá% M.Benda a revizní
komise ve složení J.Nikl, J.Jurkovi , S.Šimon.
Ke zm#n# ve složení p%edsednictva dochází na jeho sch'zi 16.6.1993. S.K%ivý je uvoln#n z funkce
tajemníka, lenem p%edsednictva z'stává a na post tajemníka je kooptován Ing.J.Horák, kterému je sou asn#
sv#%ena funkce hospodá%e. Pánové M.Benda, S. K%ivý a nov# kooptovaný len M.Lang jsou leny p%edsednictva.
Zde je také ustavena redak ní rada Zpravodaje, který dosud vydávalo p%edsednictvo. Šéfredaktorem se stává
Ing.F.Luxa, lenové redak ní rady J.Kotek,J.Horák, M.Benda, M.Tichý. Jako lektor pracuje od roku 1995
v redakci Ing.J.Polan.
Setkávání len' SRVO se pod názvem Valná hromada v t#chto letech odehrávalo zpravidla v rámci jiné
odborn# zam#%ené akce.
První samostatná Valná hromada SRVO se konala 13.4.1994 v Senohrabech.
Ve volbách zde byli do p%edsednictva zvoleni: p%edseda Ing.J.Kotek, místop%edseda M.Benda, tajemník a
hospodá% Ing.J.Horák, lenové p%edsednictva pánové Ing.B.Hollý, M.Tichý, J.Vorá ek, M.Lang, L.Mucha.
+leny revizní komise se stali: Ing.T.Nosek, Ing.V.Bursíková, J.Nikl.
Od této Valné hromady se konala pravidelná Setkání SRVO vždy na ja%e a na podzim. Pro tato setkání se vžil
tém#% familiérní název Setkání p%átel ve%ejného osv#tlení. Vždy* i toto ozna ení nazna uje atmosféru p%i setkání
panující.
Další Valná hromada na níž vzešlo z voleb nové p%edsednictvo, se konala v +eském T#šín# 18.1.1997.
Zde zvolené p%edsednictvo má toto složení: p%edseda Ing.J.Kotek, tajemník a hospodá% Ing.J.Horák,
místop%edsedové pánové M.Tichý, M.Benda, lenové p%edsednictva pánové L.Mucha, M.Lang, J.Vorá ek.
Revizní komise bude ve složení Ing.T.Nosek, Ing.V.Bursíková, J.Nikl
15.4.1999 na sch'zi p%edsednictva SRVO dochází ke zm#n#: M. Lang se vzdává funkce v p%edsednictvu a je
vytvo%ena nová funkce výkonného místop%edsedy, kterou zastává J.Vorá ek.
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V tomto složení pracuje výbor dosud, p%íští volby prob#hnou na Podzimním setkání v Žatci, které je svoláno i
jako 4.Valná hromada SRVO.
Tento vý et funkcioná%' a inovník' Spole nosti pro rozvoj ve%ejného osv#tlení od jejích po átk' do
sou asné doby nechce být pouhou faktografií, ale p%ipomenutím si všech, kte%í se podíleli v rámci svých sil a
možností na tom, že Spole nost pracovala, stala se širokou platformou pro vým#nu názor', navázání kontakt' a
možná p%inesla n#kterým z nás nové podn#ty a impulsy pro jejich práci.
Všem, kdo pro Spole nost v p%edsednictvu pracovali za celou dobu její existence pat%í pod#kování.
+lenská základna Spole nosti se v pr'b#hu let obm#-ovala. N#kte%í ztratili zájem o spolupráci, jiní se
v#nují jiným obor'm innosti, další lenové p%istoupili. V roce 2000 ítá spole nost ………… len'. Za
p%ipomenutí stojí, že naše spole nost i po rozd#lení +eskoslovenska má stále své leny a p%íznivce ve Slovenské
republice.
+estnými leny spole nosti se stali pánové Ing.J. Polan a R.Modlinger.
Už jsme se zmínili, že jedním z nosných moment' innosti Spole nosti pro rozvoj ve%ejného osv#tlení
jsou pravidelná setkávání jejích len'. Jejich podoba až do sou asné podoby pravidelných jarních a podzimních
setkání postupn# krystalizovala. Zprvu se setkání uskute -ovala zpravidla v rámci akcí po%ádaných jinými
organizacemi, anebo byla v rámci konferencí a seminá%'. Od roku 1995 se po%ádání t#chto pravidelných sešlostí
ujímaly jednotlivé subjekty, zpravidla subjekty, zabývající se správou i úpdržbou VO v daných místech, a dob%í
lidé, který se uvolili k ne vždy malé práci s organizací akce. Všem t#mto chceme pod#kovat a p%ipomenout
všem, že na t#chto lidech leží zdar a podoba našich setkání. A nem'žeme zapomenout ani na sponzory našich
setkání.
Nemalý p%ínos t#chto setkávání na r'zných místech republiky, ale i na Slovensku, vidíme nejen
v možnosti poznat výsledky innosti zpravidla hostitelské organizace p%ímo na míst#, ale na našich setkáních
stále ast#ji p%ijímají pozvání zástupci obecních i m#stských zastupitelstev a na pr'b#hu jednáni se mohou
p%esv#d it, že problematiku ve%ejného osv#tlení z hlediska m#st a obcí nelze vnímat jako okrajovou záležitost.
Jedinou vyjímkou v pravidelném rytmu byl výpadek Jarního setkání 2000, které p%islíbila uspo%ádat
firma ELV.S, avšak po%ádání na poslední chvíli od%ekla a nebylo již v silách p%edsednictva zajistit jiný termín a
místo konání .
P%ipome-me si v tomto p%ehledu kdy a kde se jednotlivá setkávání uskute nila, která organizace byla
jejich garantem a kdo organisátorem-hostitelem.
kde
1.Valná hromada a volby Plze24.4.1999
1. lenská sch'ze
Ostrava
24.10.1991
Valná hromada
Ra ice
23.6.1992
Valná hromada
Plze16.6.1993
Valná hromada
Lou e8.12.1993
2.Valná hromada a volby Senohraby
13.4.1994
???????????
Hr.Králové
Jarní setkání
Karlovy
19.-20.4.1995
Vary
Podzimní setkání
Liberec
29.-30.11.1995
Jarní setkání
Podbo%any
17.-18.4.1996
Podzimní setkání
+istá-Píla
8.-9.10.1996
SR
Jarní setkání
Klatovy
2.-3.4.1997
Podzimní setkání
+eský T#šín
18.-19.11.1997

po%adatel
Osv#tlení Plzea p%ípravný výbor
VŠB a SRVO
Tesla Holešovice
SRVO
Osv#tlení Plzea SRVO
Tesla Holešovice
SRVO
SRVO

hostitel
p.M.Tichý
doc.Sokanský
p%edsednictvo
a Ing.Baloun
p%edsednictvo
M.Tichý
p%edsednictvo
a Ing.Baloun
p%edsednictvo
p%edsednictvo

TS Hradec Králové
Správa VO

E.Koš,ál
p.M.Lang

TS Liberec

p.M.Benda

VOS

p.R.Horský

Belux

Ing.B.Hollý

TS Klatovy

p.Jan Lidmila

Promor

p.Ed.Kajfosz
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pozn.
V rámci seminá%e Osv#tlení
m#st a obcí
V rámci konference Osv#tlení
z hlediska údržby
V rámci setkání,po%ádaných
Teslou Hol. závod Praha
V rámci seminá%e Osv#tlení
m#st a obcí
V rámci setkání,po%ádaných
Teslou Hol. závod Praha
Toto a všechna další Setkání již
samostatná v rámci RRVO

3. Valná hromada
a volby

Jarní setkání
8.-9.4.1998
Podzimní setkání
7.-8.10.1998
Jarní setkání
29.-30.4.1999
Podzimní setkání
30.9.-1.10.1999
Jarní setkání
13.4.-14.4.2000

Praha

Eltodo a.s.

Ing.Libor Hájek

Trutnov
Hradec
Hrálové
Brno

Technické
služby Ing.Labík,
Trutnov
p.T'ma
TS Hradec Králové
p. Fr.Klicpera
ÚHA ÚM Hradec Král. dpt. Jar. Kott
TsB a.s.
Ing.Chmela%

Senec

ELV.S

p.Kovanda

Neuskute nilo se

Pokud se zmi-ujeme o setkání , nezaobírejme se pouze minulostí. Pevn# v#%íme, že tradice našich setkávání
p%ežije ješt# další léta. Nejbližší budoucností je v tomto kalendariu podzim 2000.

Sesterské organizace a akce.
Spole nost pro rozvoj ve%ejného osv#tlení není jedinou zájmovou i odbornou organizací, která má v náplni
sv#tlo i osv#tlení. Je však jediná, která se zabývá výhradn# problematikou ve%ejného osv#tlení.
Z dalších spole ností, i organizací, které se SRVO velice úzce spolupracují bychom cht#li p%ipomenout a
pozdravit +eskou spole nost pro osv#tlování, regionální skupinu Ostrava, p%edstavovanou prof. Karlem
Sokanským. Tato spole nost již dlouhá léta po%ádá pravidelné Kurzy osv#tlovací techniky i mezinárodní
konference s velice dobrou odbornou úrovní a hojnou ú astí.
Dále jsou to pravidelné seminá%e Ve%ejné osv#tlování m#st a obcí, konané tradi n# v Plzni, jejichž duchovním a
organiza ním otcem je pan Miroslav Tichý.
Plch
Bratislava

Zpravodaj SRVO, jak si ho pamatujete
Pokud se zabýváme tím, co bylo, je t eba zmínit i n%co z historie vydávání informa#ního bulletinu naší
Spole#nosti o historii Zpravodaje.
První #ísla, poté kdy za#al být vydáván, zprvu jako jednoduchý informa#ní bulletin, s postupn% se zlepšující
vn%jší formou a doufejme i obsahem. Jist% mnozí z vás pamatují jednoduchá vydání , n%kolik stránek psaných
psacím strojem na kterých se objevil onen známý motiv s brou#kem na kandelábru. Pak jsme vzhled vylepšili
r'žovofialovavým p ebalem s nákresem osv%tlené ulice až do dnešní formy s modro žlutými motivy snad
stylizované osv%tlené ulice.
P ísp%vky, p ednesené na setkáních byly zpo#átku pouze stru#nými anotacemi z pam%,ových zápis'. Dnes se
p episují z magnetofonových záznam', mnoho úsilí redaktor'm ušet í jejich zasílání v elektronické podob%.
V tomto p ípad% nejde jen o formu záznamu, ale takto zpracované p ísp%vky jsou autenti#t%jší a umož*ují i
otišt%ní graf' a jednoduchých obrázk'.
Zpravodaje mají své místo vyhrazení inzerci. Zprvu byla tato možnost seznámit #tená e se svými výrobky
firmami pom%rn% hojn% využívána, postupn% však zájem utichá.

Rejst#ík
Nedávno jsem pot eboval cosi vyhledat ve starších #íslech Zpravodaj'. A protože jsem prolistováváním mnoha
#ísel Zpravodaje strávil nemálo #asu, p inutil jsem se sestavit rejst ík #lánk', p ísp%vk', firemních vystoupení
ze všech dosud vydaných #ísel našeho ob#asníku.
Rejst ík je sestaven jednak podle ro#ník' a #ísel Zpravodaj' a další azení podle autor'.
Snad
pom'že
i
vám
lépe
se
orientovat
v dosud
vydaných
#íslech
Zpravodaje.
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Zpravodaj SRVO - autorský rejst#ík
autor
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Bína A.
Brusch J.
Brýdl J.
Brýdl J.
Brýžová M. Ing.

firma
TS Liberec

obsah p#ísp%vku
Prov#%ení stávající jakosti ve%ejného osv#tlení m#sta
Liberce
TS Liberec
Nové zp'soby vedení pasportu ve%ejného osv#tlení
TS a.s.Liberec
Rekonstrukce ve%ejného osv#tlení a tramvajových tratí v
Liberci
TS Liberec
Údržba VO v Liberci
TS Liberec
Provoz ve%ejného osv#tlení v Liberci
TS Liberec
Komentá% k souhrnu o ve%ejném osv#tlení m#sta Liberce
Ostravské komunikace Správa ve%ejného osv#tlení v Ostrav#, rok 1999
TS a.s.Most
Jak svítíme v Most#
Elektropodnik a.s.
Cesta k úsporám elektrické energie ve venkovním
osv#tlení
Elektropodnik a.s.
Svítidla Schréder, vyráb#ná v Elektropodniku Praha
TsB a.s., Media
Realisace reklamy na majetkových souborech ve%ejného
osv#tlení jako možný zdroj jejich obnovy

Bukovský M.
Burda J. Ing
Bursíková V. Ing

Partner Lux s.r.o.
ELTODO.a.s.
SRVO

4uriš L. Ing
Dvo%á ek V. Ing

SSTS
Tesla Holešovice a.s.

Dzurek I. Ing

S PoweR produkt

Fischer M.
Fizia P.
Friml L. Ing
Friml L., Luxa F.
Hájek L. Ing

Hilversum, Holand
TS Slezská Ostrava
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.
ELTODO a.s.

Hájek L. Ing
Hollý B. Ing
Hollý B. Ing

ELTODO a.s.
Belux s.r.o.
Osvetlenie s.r.o.

Hollý B. Ing
Hollý B. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing

Belux Bratislava
Belux
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO

ro ník
1999

íslo
2-3

1999
1998

1
3-4

1996
1995
1993
1999
1998
1996

3
2
3
1
3-4
1

1994
1999

4
2-3

Výbojky Sylvania ve ve%ejném osv#tlení
Ve%ejné osv#tlení na území Prahy
Zpráva revizní komise o kontrole pen#žního deníku
SRVO za ú etní rok 1998
+innost Slovenské sv#teln# technické spole nosti
Tesla Holešovice a.s. Praha - eský výrobce sv#telných
zdroj'
Úspora energie osv#tlování výbojovými zdroji sv#tla
s použitím elektronických p%ed%adník'

1999
1998
1999

4
1-2
1

1996
1995

3
1

1996

2

Téma: nízkotlaké sodíkové výbojky
Práce na žeb%íku a innosti s tím spojené
Novinky ve výrobním programu Tesla Holešovice
Otázka života sv#telného zdroje
ELTODO a.s. a jeho p%ístup ke správ# a údržb#
ve%ejného osv#tlení
Aktivity a výrobní program spole nosti ELTODO a.s.
Informace o situaci ve ve%ejném osv#tlení v Bratislav#
Pozvánka: Svetlo 96 Bratislava - 6.Medzinárodná
konferencia a výstava svetelnej a osvet6ovacej techniky

1997
1997
1994
1994
1998

2
4
2
2
3-4

1998
1998
1996

1-2
1-2
1

Rekonstrukce ve%ejného osv#tlení v Bratislav#
Zájmové skupiny v oboru VO na Slovensku
Zpráva o hospoda%ení SRVO od 1.1. do 31.11.1997
Zpráva o hospoda%ení 1996
Zpráva o hospoda%ení, lenská základna
Jak naše spole nost hospoda%í - zpráva 1.-10.1996
Sv#telné zdroje pro venkovní osv#tlení
Pokladní zpráva SRVO za rok 1994
Provozní podmínky vysokotlakých výbojek
Pokladní zpráva za rok 1993
Zápis z valné hromady SRVO Lou e- 8.12.1993
Školení osv#tlovací techniky Ostrava VII
Zpráva o hospoda%ení 1998
Zpráva o hospoda%ení 1996

1999
1996
1998
1997
1996
1996
1995
1995
1994
1994
1993
1992
1997
1997

1
3
3-4
1
3
3
2
1
4
1
3
2
4
2
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Horák J. Ing
Horák J.Ing
Horák J.Ing
Horák J.Ing
Hor-ák P. Prof.
Hoský R.

Tesla Holešovice a.s.
SRVO
SRVO
SRVO
STU Bratislava
VOS Podbo%any

Hrn í% B. Ing
Hrn í% B. Ing
Hrn í% B.Ing
Hrn í% J. Ing
Chmela% J. Ing
Chmela% J. Ing
Janošovi P. Ing
Janošoviš P. Ing
Jirman P. Ing
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.

EKO VUK s.r.o.
EKO VUK s.r.o.
EKO VUK s.r.o.
ELTODO a.s.
TsB Brno
TsB Brno

Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kilián J. Ing

Promor
Promor
Promor
Promor
Promor
Tesla Holešovice a.s.

Klicpera F.
Klicpera F.
Korda I. Ing
Koros B.Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing

TS VO Hradec Kr.
TS VO Hradec Kr.
Tesla Holešovice a.s.
Magistrát Hr.Králové
SRVO
SRVO
SRVO

Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing

SRVO
SRVO
SRVO
SRVO

Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing

SRVO
SRVO
Thorn Lighting

Kotek J. Ing

Thorn Lighting

Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing

SRVO
SRVO
SRVO
Thorn Lighting CS,
s.r.o.
SRVO
SRVO

Kotek J. Ing
Kotek J. Ing

ZPA CZ Trutnov
Promor
Promor
Promor

Sodíková vysokotlaká výbojka
1997
Hospodá%ská zpráva 119999
1999
Zpráva o hospoda%ení 1.1.1998-26.4.1999
1999
Pokladní zpráva SRVO leden-listopad 1994
1994
Informace o akcích v zahrani í - Interlicht Moskva
1996
Firma VOS p%edstavuje svoji práci - údržba VO v
1996
menších m#stech
Desatero upozorn#ní pro p'vodce odpad' s obsahem rtuti 1998
Recyklace nebezpe ných odpad' s obsahem rtuti
1997
Likvidace vyho%elých sv#telných zdroj'
1999
Prom#nné dopravní zna ky - vláknová optika
1998
Vznik Technických sítí Brno a jejich innost
1998
Úsporná opat%ení v sítích ve%ejného osv#tlení
1999
Provoz VO v Bratislav#
1996
Zprávy ze Slovenské republiky
1996
HDO
1996
+išt#ní svítidel
1999
Spontánní výzva len'm
1999
Nový zp'sob financování mechaniza ních za%ízení a
1998
realit
Zajišt#ní dve%í RVO proti násilnému otev%ení
1997
Pozvání do +eského T#šína
1996
Zajišt#ní dve%í RVO proti násilnému otev%ení
1997
N#kolik post%eh' o ve%ejném osv#tlení u Talián'
1997
Systém %ízení sektoru ve%ejného osv#tlení Minos
1997
Elektronické zapalova e pro vysokotlaké výbojové
1997
zdroje
Ve%ejné osv#tlení Hradce Králové
1999
Pozvánka do Hradce Králové
1998
Transformace nejv#tšího výrobce sv#telných zdroj' v +R 1997
M#sto Hradec Králové
1999
Informace o asopisu SV2TLO
1998
Stru ná správa o innosti SRVO za rok 1996
1997
P%ejímání Evropských norem z oblasti ve%ejného
1997
osv#tlení
Vztah m#sta a údržby
1996
Co se událo od setkání v Podbo%anech
1996
Poslání a cíle Spole nosti pro rozvoj ve%ejného osv#tlení 1995
P%ehled vývoje spot%eby elektrické energie ve ve%ejném 1995
osv#tlení
Spole nost pro rozvoj ve%ejného osv#tlení
1994
+innost SRVO jaro - podzim 1999
1999
Hospodárnost osv#tlení a nové trendy v konstrukci
1997
svítidel
Metodika m#%ení osv#tlení na komunikacích, návaznost 1999
na Evropské normy
Informace o innosti SRVO podzim 1998- jaro 1999
1999
Informace o innosti SRVO v roce 1998
1998
Zasedání 4.divize CIE v Praze
1992
Hospodárnost osv#tlení a nové trendy v konstrukci
1997
svítidel
Stru ná správa o innosti SRVO za rok 1996
1997
P%ejímání Evropských norem z oblasti ve%ejného
1997
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1
2-3
1
3
3
2
3-4
3
1
1-2
3-4
2-3
3
1
3
2-3
1
3-4
1
3
2
2
1
2
1
3-4
3
1
1-2
1
1
3
3
1
1
4
2-3
1
2-3
1
3-4
2
3
2
2

Kott J.dipl.tech

ÚHA ÚM Hradec Kr.

Kro ek L. Ing
Kro ek L. Ing
Labík J. Ing
Lang M.

GE Lighting
GE Lighting
TS Trutnov
SRVO

Lang M.

VO ÚM K.Vary

La-ka J. Ing
Lidmila J.
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing

ELTODO-Citelum
s.r.o.
TSm Klatovy
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.

Luxa F. Ing

Tesla Holešovice a.s.

Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Horák J.
Luxa F. Horák J.

SRVO
ELTODO a.s.
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.

Luxa F, Friml L.
Luxa F. Horák J.
Madenský J.
Madenský J.
Madenský J.
Mal ánek P. Ing

Tesla Holešovice a.s.
redakce
Magistrát Ostrava
Magistrát Ostrava
Magistrát Ostrava
Tesla Holešovice

Mal ánek P. Ing

Tesla Holešovice

Monzer L. Ing.
Moris J. Ing
Moupic L.Ing.
Muchová A. Ing
Muchová A.Ing.

AST Praha
Ravos Brno
TS Hradec Králové
PTD Ostrava
PTD Ostrava

Nagy M. Ing
Nikl J.

GE Lighting Evrope
TS Olomouc a.s.

Nikl J.

VO TS Olomouc

Nosek T. Ing
Nosek T. Ing
Nosek T. Ing

Eltodo a.s.
Eltodo a.s.
Eltodo a.s.

Nosek T. Ing
Elios Lighting s.r.o.
Novomestský L.Ing Comlux Bratislava

osv#tlení
M#sto a ve%ejné osv#tlení v Hradci Králové z pohledu
Útvaru hlavního architekta
Uvedení GE Lighting s.r.o.
Spole nost GE Lighting v +eské republice
Technické služby Trutnov
Aby ve m#st# bylo sv#tlo-zkušenosti z TS a.s.Frýdek
Místek
Podmínky pro z%izování VO na území m#sta Karlovy
Vary
Ve%ejné osv#tlení a spole nost ELTODO-Citelum s.r.o.
Informace o stavu ve%ejného osv#tlenní ve m#st# Klatovy
+innost redakce Zpravodaje
O Zpravodaji SRVO
Ekologické zneškodn#ní nefuk ních výbojových zdroj'
Sv#telné výbojové zdroje a ochrana životního prost%edí
A ješt# n#co k ekologii, sv#telné výbojové zdroje a
ochrana životního prost%edí
Firmy, zabývající se likvidací nefuk ních sv#telných
zdroj'
+innost redakce Zpravodaje ke konci roku 1999
Dnešní tvá% skupiny spole ností ELTODO
Zpravodaj SRVO
+innost redakce Zpravodaje
Podklady pro Ekologicky šetrný výrobek
Pr'zkum ve%ejného osv#tlení v +R - sortimentní
rozložení zdroj'
Otázka života sv#telného zdroje
P%átelské setkání v Lou eni, po%adatel Tesla Holešovice
Sou asná situace ve ve%ejném osv#tlení v Ostrav#
Ve%ejné osv#tlení v Ostrav#
Diskuze k regulátor'm
Spolehlivost sv#telných zdroj' ve ve%ejném osv#tlení,
zkoušky v reálných podmínkách
Metodiky hodnocení jakosti a spolehlivosti
vysokotlakých sodíkových výbojek
Slavnostní osv#tlení
Likvidace nebezpe ných odpad'
Technické služby Hradec Králové
Projekt ve%ejného osv#tlení
Srovnání výsledk' výpo t' ve%ejného osv#tlení s
výsledky m#%ení
GE Lighting Tungsram-sto rokov v znamení svetla
Orienta ní informace o stavu Technických služeb m#sta
Olomouce
Instalace úsporného za%ízení ve VO "ILUEST" v
Olomouci
Osv#tlení Strahovského automobilového tunelu
Regulace VO z pohledu projektanta
Možnost regulace provozu ve%ejného osv#tlení - tema k
diskuzi
Rekonstrukce osv#tlení T#šnovského tunelu v Praze
Slavnostní osv#tlení Nitry
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1999

1

1998
1996
1998
1999

3-4
3
3-4
4

1993

3

1999

2-3

1997
1997
1996
1995
1994
1994

2
1
3
1
4
3

1994

2

1999
1999
1999
1997
1994
1994

2-3
2-3
1
2
1
1

1994
1993
1998
1995
1997
1995

2
3
1-2
2
1
2

1994

2

1999
1999
1999
1998
1999

2-3
2-3
1
1-2
2-3

1997
1999

4
1

1995

1

1998
1996
1996

1-2
3
3

1998
1996

3-4
3

Pauzar J.
Peka P.dr.Ing

ZPA CZ s.r.o.
Osram

Pochman J.
Pochman J.
Polan J. Ing
Povejšil J. JUDr

Ve%ejné osv#tlení
Ve%ejné osv#tlení
Tesla Holešovice
ELTODO a.s.

Povejšil M.

Elektropodnik a.s.

Pr'cha F.
Prunar M.
Skála J. Ing
Smola A. Doc.Ing

TS D# ín
ELTODO a.s.
ELTODO-Citelum
STU Bratislava

Smola A. Doc

STU Bratislava

Sobotka L. Ing

Tesla Holešovice

Sodomka P.

Certima

Sokanský K. Doc
Sokanský K. Doc
Sokanský K. Doc
Sokanský K.Prof

VŠB TU Ostrava
VŠB TU Ostrava
VŠB TU Ostrava
VŠB TU Ostrava

Stehlík J. Ing

Elektrosun

Stehlík M.
Stuchlík P.
Stuchlík P.

SRVO
TS Opava
TS Opava

Št#pánek P. Doc
Št#pánek P. Doc
Št#rba P. Ing
Šuk J.

VUT FS Brno
VUT FS Brno
Citelum
Elektrosun

Tichý M.
Tichý M.

Osv#tlení Plze9
Osv#tlení Plze9

Tichý M.

Osv#tlení Plze9

Tichý M.
Tichý M.

Osv#tlení Plze9
Osv#tlení Plze-

Tichý M.

Osv#tlení Plze-

Tóth J. Ing.
Trávní ek R. Ing

TsB Brno a.s.
TsB Brno a.s.

T'ma J.
Vítek M.
Vítek M.

TS VO Trutnov
Elvis Ostrava
Eram s.r.o. Št#tí

P%ijíma e FMX - HDO pro ve%ejné osv#tlení
Redukce p%íkonu vysokotlakých sodíkových výbojek
NAV
Provozování ve%ejného osv#tlení privátní formou
Ve%ejné osv#tlení v Žatci
Zneškod-ování nefunk ních sv#telných zdroj'
Právní ochrana obchodního tajemství a pr'myslových
vzor'
Zkušenosti s provozem sv#telných zdroj' a zapalova '
ve svítidlech Schreder
Jak pracujeme v D# ín#
Dispe ink ve%ejného osv#tlení v Praze
Nový zp'sob zapínání ve%ejného osv#tlení
Zkušenosti s racionalizací spot%eby elektrické energie ve
VO na Slovensku
Seznámení s inností odd#lení Sv#telné techniky STU
Bratislava
Tesla Holešovice a.s. Praha se kone n# do kala
privatizace
M#%ení korozních úbytk' na stožárech ve%ejného
osv#tlení
Stabilizace nap#tí a stmívání VO
Úspora z regulace nap#tí a stmívání ve%ejného osv#tlení
Možnosti regulace nap#tí ve%ejného osv#tlení
P%íprava experimentu: sledování sodíkových
vysokotlakých výbojek
p%i r'zném napájecím nap#tí
Nejúsporn#jší sv#telné zdroje ( nízkotlaké sodíkové
výbojky)
Nestranné post%ehy z provozu VO.
Výklad +SN, ur ení prost%edí a revizní lh'ty
Vztah m#sta a správy a údržby ve%ejného osv#tlení v
Opav#
Diagnostika a údržba betonových stožár' VO
Diagnostika, posouzení a sanace ocelových stožár' VO
Citelum a.s. - nový p%ístup k ve%ejnému osv#tlení
N#kolik post%eh' z praxe k lánku Nízkotlaké sodíkové
výbojky
Ve%ejné a váno ní osv#tlení Pa%íže a Vídn#
Provoz ve%ejného osv#tlení ve m#stech Weidwn a
Heilbronn
Nutnost evidence sv#t. technického materiálu a údržby
VO
Zprávy z Plzn#
Provoz ve%ejného osv#tlení ve m#stech Weidwn a
Heilbronn
Nutnost evidence sv#teln# technického materiálu a
údržby VO
Inteligentní rozvad# ve%ejného osv#tlení
Zkušenosti s nát#rovými systémy stožár' VO ve m#st#
Brn#
Ve%ejné osv#tlení v Trutnov#
Programovatelný regulátor osv#tlení TEM 1200
Úspora elektrické energie v oblasti osv#tlení a stabilizace
sí*ového nap#tí
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1996
1999

1
2-3

1999
1998
1992
1998

2-3
3-4
2
1-2

1995

1

1998
1998
1999
1998

3-4
1-2
1
1-2

1996

3

1996

2

1994

1

1996
1996
1994
1999

3
2
3
1

1996

3

1995
1999
1998

1
1
3-4

1996
1996
1997
1997

2
1
3
3

1999
1997

1
1

1997

1

1994
1997

1
3

1997

2

1999
1999

2-3
2-3

1998
1999
1997

3-4
4
3

Vorá
Vorá
Vorá
Vorá
Vorá

ek J.
ek J.
ek J.
ek J.
ek J.

Vorá ek J.
Vorá ek J.
Voz-ák M. Ing
Voz-ák M. Ing
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce

Vorvo
Vorvo
Vorvo
Vorvo
Vorvo

M#%ení parametr' venkovních osv#tlovacích soustav
Výb#r svítidla pro ve%ejné osv#tlení
Informace o zm#n# správy v Ostrav#
VO a novela stavebního zákona
Ve%ejné osv#tlení, podmínky a vazby ve vztahu k
místním komunikacím, silnicím a dálnicím , prostorová
uspo%ádání inženýrských sítí.

Norma +SN 332000-3
Uplat-ování vyhlášky . 169/95 Sb v praxi
Špi kové technologie p%i výrob# moderních sv#telných
zdroj' Osram
OSRAM CS s.r.o.
Špi kové technologie p%i výrob# moderních sv#telných
zdroj'
MAD Trading
Nát#rová hmota TNEMEC
Elektropodnik
Zapínací bod ve%ejného osv#tlení
AEG Bohemia s.r.o.
Svítidla z výrobního programu AEG Lichttechnik GmbH
Elektropodnik a.s
Parková a atypická venkovní svítidla
Elektropodnik a.s
Svítidlo Schréder MC 2
Elektrosvit Svatobo%ice Výbojková svítidla pro ve%ejné osv#tlení
Gadone s.r.o.
Svítidlo venkovní výbojkové M2A
Metasport Ostrava a.s. Svítidla pro ve%ejné osv#tlení
Sidon s.r.o.
Nabídka stožár'
Thorn Lighting CS
Svítidla Thorn pro ve%ejné osv#tlení
Thorn Lighting CS
Klí k hospodárnému osv#tlení
Elektrosun
Soumrakový spína Palladin a celý sortiment
Gadone
Sodíkové výbojky pro ve%ejné osv#tlení
Sylvania p.Weidm'ler P%edstavení sortimentu Sylvania pro VO
Elektrosun
Soumrakový spína Palladin a celý sortiment
Gadone
Sodíkové výbojky pro ve%ejné osv#tlení
BonJour Ilumination
Mikrožárovkový systém pro váno ní výzdobu
Kooperativa v.o.s.
Stožáry pro VO
Nisasport Elektronik
Programovatelný systém ovládání VO
Partner Lux s.r.o.
Sv#telné zdroje Sylvania
SIKU
Komponenty pro váno ní výzdobu
ZPA CZ s.r.o.
Informace o struktu%e a výrobním programu
Elektrostrojírny
Osmdesát let od založení firmy v Pardubicích
EN Centrum s.r.o.
M#%ící technika
Teslamp Holešovice
Nový p%ístup k zákazníkovi
ZPA CZ Trurnov a.s. P%ijíma e FMX 500 a statické elektrom#ry
Lavis PRENG
Prezentace firmy
Informace o setkání se zástupci firmy CONCHIGLIA v
ESPA Pardubice
Seminá% Ve%ejné osv#tlení m#st a obcí Plzepodklad Ing.Miška%ík Post%ehy z výstavky - seminá% Plzepodklad B.Láska
8.ro ník kurzu osv#tlovací techniky Sv#tlo a sou asnost
VŠB Ostrava
Zápis z valné hromady SRVO v Senohrabech 13.4.1994
Usnesení z valné hromady v Senohrabech 13.4.1994
P%átelské setkání na zámku v Lou eni, Tesla Holešovice
a.s.
Setkání SRVO v Hradci Králové

Vorvo
Vorvo
OSRAM CS s.r.o.

11

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1999
1999
1998
1998
1996

2-3
1
3-4
3-4
2

1997
1997
1995

2
1
1

1997

3

1999
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1992

2-3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
2
2
2
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
1
1
1
1
2-3
1

1993
1993
1993

2
2
2

1994
1994
1994

1
1
2

1994

3

redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce

Ing.Luxa

Ing.Luxa
Ing.Luxa

podklad Ing. Kotek

podklad Ing.Kotek
Ing.Luxa

podklad Ing.Kotek

Odborný seminá% Ve%ejné osv#tlení a jeho racionalizace.
Bratislava ZOVPZ, sekce VO
Dodavatelské firmy ve%ejného osv#tlené podle region'
Slovník sv#teln# technických pojm' ( na pokra ování)
Jarní setkání p%átel ve%ejného osv#tlení v Karlových
Varech
Seminá% Ve%ejné osv#tlení m#st a obcí PlzeKurz osv#tlovací techniky XII Ostrava
Podzimní setkání p%átel ve%ejného osv#tlení 1995
Slovník sv#teln# technických pojm' (na pokra ování)
Slovník sv#teln# technických pojm' (na pokra ování)
Kalendá% akcí s tématem ve%ejné osv#tlení a sv#telná
technika 1996
Osv#tlování venkovních prostor' - Ve%ejné osv#tlení
Slovník sv#teln# technických pojm'
Seminá% Osv#tlení m#st a obcí Hodonín 21.2.1996
Svetlo 96 Bratislave - Medzinárodná konferencia a
výstava svetelnej a osvet6ovacej techniky
Jarní setkání SRVO v Podbo%anech
Osv#tlování venkovních prostor' - Osv#tlení p#ších zón
Slovník sv#teln# technických pojm' (na pokra ování)
Podzimní setkání na Slovensku
Kurz osv#tlovací techniky XIII Ostrava
Osv#tlování venkovních prostor' - osv#tlování
venkovních pracoviš*
Kurz osv#tlovací techniky XV Ostrava
Podzimní setkání SRVO v Trutnov#
Valná hromada SRVO 1997 - zápis z jednání
Valná hromada SRVO 1997 - usnesení
Valná hromada SRVO 1997 - zpráva o innosti
Seminá% Ve%ejné osv#tlení m#st a obcí 1997, PlzeJarní setkání SRVO v Klatovech
Jarní setkání SRVO v Klatovech
Seminá% Ve%ejné osv#tlení m#st a obcí 1997, PlzeKurz osv#tlovací techniky XV Ostrava
Podzimní setkání SRVO v Trutnov#
Valná hromada SRVO 1997 - zápis z jednání
Valná hromada SRVO 1997 - usnesení
Valná hromada SRVO 1997 - zpráva o innosti
Jarní setkání p%átel ve%ejného osv#tlení v Praze
Podzimní setkání SRVO v Trutnov#
P%edstavení spole nosti GE Lighting Evrope
Jarní setkání p%átel ve%ejného osv#tlení v Hradci Králové
Celostátní seminá% Ve%ejné osv#tlení m#st a obcí Plze1999
Podzimní setkání SRVO v Brn#
Kurz osv#tlovací techniky XVIII Ostrava
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1994

3

1994
1995
1995

4
2
1

1995
1995
1995
1995
1996
1996

1
2
2
2
1
1

1996
1996
1996
1996

1
1
2
2

1996
1996
1996
1996
1996
1996

2
2
2
3
3
3

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1999
1999

1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
4
4
4
1-2
3-4
3-4
1
2-3

1999
1999

2-3
2-3

Zpravodaj SRVO - autorský rejst ík
autor

firma

Benda M.
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Benda M.
Bína A.
Brusch J.
Brýdl J.
Brýdl J.
Brýžová M. Ing.

TS Liberec
TS Liberec
TS a.s.Liberec
TS Liberec
TS Liberec
TS Liberec
Ostravské komunikace
TS a.s.Most
Elektropodnik a.s.
Elektropodnik a.s.
TsB a.s., Media

Bukovský M.
Burda J. Ing
Bursíková V. Ing
*uriš L. Ing
Dvo#á(ek V. Ing
Dzurek I. Ing

Partner Lux s.r.o.
ELTODO.a.s.
SRVO
SSTS
Tesla Holešovice a.s.
S PoweR produkt

obsah p ísp#vku

Prov #ení stávající jakosti ve#ejného osv tlení m sta Liberce
Nové zp%soby vedení pasportu ve#ejného osv tlení
Rekonstrukce ve#ejného osv tlení a tramvajových tratí v Liberci
Údržba VO v Liberci
Provoz ve#ejného osv tlení v Liberci
Komentá# k souhrnu o ve#ejném osv tlení m sta Liberce
Správa ve#ejného osv tlení v Ostrav , rok 1999
Jak svítíme v Most
Cesta k úsporám elektrické energie ve venkovním osv tlení
Svítidla Schréder, vyráb ná v Elektropodniku Praha a.s.
Realisace reklamy na majetkových souborech ve#ejného osv tlení
jako možný zdroj jejich obnovy
Výbojky Sylvania ve ve#ejném osv tlení
Ve#ejné osv tlení na území Prahy
Zpráva revizní komise o kontrole pen žního deníku SRVO za ú(etní rok 1998
,innost Slovenské sv teln technické spole(nosti
Tesla Holešovice a.s. Praha - (eský výrobce sv telných zdroj%
Úspora energie osv tlování výbojovými zdroji sv tla
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Fischer M.
Fizia P.
Friml L. Ing
Friml L., Luxa F.

Hilversum, Holandsko
TS Slezská Ostrava
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.

s použitím elektronických p#ed#adník%
Téma: nízkotlaké sodíkové výbojky
Práce na žeb#íku a (innosti s tím spojené
Novinky ve výrobním programu Tesla Holešovice
Otázka života sv telného zdroje
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Hájek L. Ing
Hájek L. Ing
Hollý B. Ing
Hollý B. Ing

ELTODO a.s.
ELTODO a.s.
Belux s.r.o.
Osvetlenie s.r.o.

Hollý B. Ing
Hollý B. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Horák J.Ing
Horák J.Ing
Horák J.Ing
Hor1ák P. Prof.
Hoský R.
Hrn(í# B. Ing
Hrn(í# B. Ing
Hrn(í# B.Ing
Hrn(í# J. Ing
Chmela# J. Ing
Chmela# J. Ing
Janošovi( P. Ing
Janošoviš P. Ing
Jirman P. Ing
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kajfosz E.
Kilián J. Ing
Klicpera F.
Klicpera F.
Korda( I. Ing
Koros B.Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing

Belux Bratislava
Belux
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice
SRVO
SRVO
SRVO
STU Bratislava
VOS Podbo#any
EKO VUK s.r.o.
EKO VUK s.r.o.
EKO VUK
ELTODO a.s.
TsB Brno
TsB Brno

ZPA CZ Trutnov
Promor
Promor
Promor
Promor
Promor
Promor
Promor
Promor
Tesla Holešovice a.s.
TS VO Hradec Kr.
TS VO Hradec Kr.
Tesla Holešovice
nám.primátora HK
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO

ELTODO a.s. a jeho p#ístup ke správ a údržb ve#ejného osv tlení
Aktivity a výrobní program spole(nosti ELTODO a.s.
Informace o situaci ve ve#ejném osv tlení v Bratislav
Pozvánka: Svetlo 96 Bratislava - 6.Medzinárodná konferencia
a výstava svetelnej a osvet.ovacej techniky
Rekonstrukce ve#ejného osv tlení v Bratislav
Zájmové skupiny v oboru VO na Slovensku
Zpráva o hospoda#ení SRVO od 1.1. do 31.11.1997
Zpráva o hospoda#ení 1996
Zpráva o hospoda#ení, (lenská základna
Jak naše spole(nost hospoda#í - zpráva 1.-10.1996
Sv telné zdroje pro venkovní osv tlení
Pokladní zpráva SRVO za rok 1994
Provozní podmínky vysokotlakých výbojek
Pokladní zpráva za rok 1993
Zápis z valné hromady SRVO Lou(e1 8.12.1993
Školení osv tlovací techniky Ostrava VII
Zpráva o hospoda#ení 1998
Zpráva o hospoda#ení 1996
Sodíková vysokotlaká výbojka
Hospodá#ská zpráva 119999
Zpráva o hospoda#ení 1.1.1998-26.4.1999
Pokladní zpráva SRVO leden-listopad 1994
Informace o akcích v zahrani(í - Interlicht Moskva
Firma VOS p#edstavuje svoji práci - údržba VO v menších m stech
Desatero upozorn ní pro p%vodce odpad% s obsahem rtuti
Recyklace nebezpe(ných odpad% s obsahem rtuti
Likvidace vyho#elých sv telných zdroj%
Prom nné dopravní zna(ky - vláknová optika
Vznik Technických sítí Brno a jejich (innost
Úsporná opat#ení v sítích ve#ejného osv tlení
Provoz VO v Bratislav
Zprávy ze Slovenské republiky
HDO
,išt ní svítidel
Spontánní výzva (len%m
Nový zp%sob financování mechaniza(ních za#ízení a realit
Zajišt ní dve#í RVO proti násilnému otev#ení
Pozvání do ,eského T šína
Zajišt ní dve#í RVO proti násilnému otev#ení
N kolik post#eh% o ve#ejném osv tlení u Talián%
Systém #ízení sektoru ve#ejného osv tlení Minos
Elektronické zapalova(e pro vysokotlaké výbojové zdroje
Ve#ejné osv tlení Hradce Králové
Pozvánka do Hradce Králové
Transformace nejv tšího výrobce sv telných zdroj% v ,R
M sto Hradec Králové
Informace o (asopisu SV3TLO
Stru(ná správa o (innosrti SRVO za rok 1996
P#ejímání Evropských norem z oblasti ve#ejného osv tlení
Vztah m sta a údržby
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Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kott J.dipl.tech
Kro(ek L. Ing
Kro(ek L. Ing
Labík J. Ing
Lang M.
Lang M.
La1ka J. Ing
Lidmila J.
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F., Horák J.
Luxa F., Horák J.
Luxa F., Horák J.
Madenský J.
Madenský J.
Madenský J.
Mal(ánek P. Ing
Mal(ánek P. Ing
Monzer L. Ing.
Moris J. Ing
Moupic L.Ing.
Muchová A. Ing
Muchová A.Ing.
Nagy M. Ing
Nikl J.
Nikl J.
Nosek T. Ing
Nosek T. Ing
Nosek T. Ing
Nosek T. Ing

SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
SRVO
Thorn Lighting
Thorn Lighting
SRVO
SRVO
SRVO
Thorn Lighting CS, s.r.o.
SRVO
SRVO
ÚHA ÚM Hradec Kr.
GE Lighting
GE Lighting
TS Trutnov
SRVO
VO ÚM K.Vary
ELTODO-Citelum
TSm Klatovy
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.
SRVO
ELTODO a.s.
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice a.s.
Tesla Holešovice a.s.
redakce
Magistrát Ostrava
Magistrát Ostrava
Magistrát Ostrava
Tesla Holešovice
Tesla Holešovice
AST Praha
Ravos Brno
TS Hradec Králové
PTD Ostrava
PTD Ostrava
GE Lighting Evrope
TS Olomouc a.s.
VO TS Olomouc
Eltodo a.s.
Eltodo a.s.
Eltodo a.s.
Elios Lighting s.r.o.

Co se událo od setkání v Podbo#anech
Poslání a cíle Spole(nosti pro rozvoj ve#ejného osv tlení
P#ehled vývoje spo#eby elektrické energie ve ve#ejném osv tlení
Spole(nost pro rozvoj ve#ejného osv tlení
,innost SRVO jaro - podzim 119999
Hospodárnost osv tlení a nové trendy v konstrukci svítidel
Metodika m #ení osv tlení na komunikacích, návaznost na Evropské
Informace o (innosti SRVO podzim 1998- jaro 1999
Informace o (innosti SRVO v roce 1998
Zasedání 4.divize CIE v Praze
Hospodárnost osv tlení a nové trendy v konstrukci svítidel
Stru(ná správa o (innosrti SRVO za rok 1996
P#ejímání Evropských norem z oblasti ve#ejného osv tlení
M sto a ve#ejné osv tlení v Hradci Králové z pohledu Útvaru hlavního
Uvedení GE Lighting s.r.o.
Spole(nost GE Lighting v ,eské republice
Technické služby Trutnov
Aby ve m st bylo sv tlo-zkušenosti z TS a.s.Frýdek Místek
Podmínky pro z#izování VO na území m sta Karlovy Vary
Ve#ejné osv tlení a spole(nost ELTODO-Citelum s.r.o.
Informace o stavu ve#ejného osv tlenní ve m st Klatovy
,innost redakce Zpravodaje
O Zpravodaji SRVO
Ekologické zneškodn ní nefuk(ních výbojových zdroj%
Sv telné výbojové zdroje a ochrana životního prost#edí
A ješt n co k ekologii, sv telné výbojové zdroje a ochrana životního
Firmy, zabývající se likvidací nefuk(ních sv telných zdroj%
,innost redakce Zpravodaje ke konci roku 1999
Dnešní tvá# skupiny spole(ností ELTODO
Zpravodaj SRVO
,innost redakce Zpravodaje
Podklady pro Ekologicky šetrný výrobek
Pr%zkum ve#ejného osv tlení v ,R - sortimentní rozložení zdroj%
P#átelské setkání v Lou(eni, po#adatel Tesla Holešovice
Sou(asná situace ve ve#ejném osv tlení v Ostrav
Ve#ejné osv tlení v Ostrav
Diskuze k regulátor%m
Spolehlivost sv telných zdroj% ve ve#ejném osv tlení, zkoušky v reáln
Metodiky hodnocení jakosti a spolehlivosti vysokotlakých sodíkových
Slavnostní osv tlení
Likvidace nebezpe(ných odpad%
Technické služby Hradec Králové
Projekt ve#ejného osv tlení
Srovnání výsledk% výpo(t% ve#ejného osv tlení s výsledky m #ení
GE Lighting Tungsram-sto rokov v znamení svetla
Orienta(ní informace o stavu Technických služeb m sta Olomouce
Instalace úsporného za#ízení ve VO "ILUEST" v Olomouci
Osv tlení Strahovského automobilového tunelu
Regulace VO z pohledu projektanta
Možnost regulace provozu ve#ejného osv tlení - tema k diskuzi
Rekonstrukce osv tlení T šnovského tunelu v Praze
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Novomestský L.Ing
Pauzar J.
Peka P.dr.Ing
Pochman J.
Pochman J.
Polan J. Ing
Povejšil J. JUDr
Povejšil M.
Pr%cha F.
Prunar M.
Skála J. Ing
Smola A. Doc.Ing
Smola A. Doc
Sobotka L. Ing
Sodomka P.
Sokanský K. Doc
Sokanský K. Doc
Sokanský K. Doc
Sokanský K.Prof

Comlux Bratislava
ZPA CZ s.r.o.
Osram
Ve#ejné osv tlení
Ve#ejné osv tlení
Tesla Holešovice
Eltodo a.s.
Elektropodnik a.s.
TS D (ín
Eltodo a.s.
Eltodo-Citelum
STU Bratislava
STU Bratislava
Tesla Holešovice
Certima
VŠB TU Ostrava
VŠB TU Ostrava
VŠB TU Ostrava
VŠB TU Ostrava

Stehlík J. Ing
Stehlík M.
Stuchlík P.
Stuchlík P.
Št pánek P. Doc
Št pánek P. Doc
Št rba P. Ing
Šuk J.
Tichý M.
Tichý M.
Tichý M.
Tichý M.
Tichý M.
Tichý M.
Tóth J. Ing.
Trávní(ek R. Ing
T%ma J.
Vítek M.
Vítek M.
Vorá(ek J.
Vorá(ek J.
Vorá(ek J.
Vorá(ek J.
Vorá(ek J.

Elektrosun
SRVO
TS Opava
TS Opava
VUT FS Brno
VUT FS Brno
Citelum
Elektrosun
Osv tlení Plze5
Osv tlení Plze5
Osv tlení Plze5
Osv tlení Plze5
Osv tlení s.r.o. Plze1
Osv tlení s.r.o. Plze1
TsB Brno a.s.
TsB Brno a.s.
TS VO Trutnov
Elvis Ostrava
Eram s.r.o. Št tí
Vorvo
Vorvo
Vorvo
Vorvo
Vorvo

Vorá(ek J.
Vorá(ek J.
Voz1ák M. Ing
Voz1ák M. Ing
firemní prezentace
firemní prezentace

Vorvo
Vorvo
OSRAM CS s.r.o.
OSRAM CS s.r.o.
MAD Trading
Elektropodnik

Slavnostní osv tlení Nitry
P#ijíma(e FMX - HDO pro ve#ejné osv tlení
Redukce p#íkonu vysokotlakých sodíkových výbojek NAV
Provozování ve#ejného osv tlení privátní formou
Ve#ejné osv tlení v Žatci
Zneškod1ování nefunk(ních sv telných zdroj%
Právní ochrana obchodního tajemství a pr%myslových vzor%
Zkušenosti s provozem sv telných zdroj% a zapalova(% ve svítidlech
Jak pracujeme v D (ín
Dispe(ink ve#ejného osv tlení v Praze
Nový zp%sob zapínání ve#ejného osv tlení
Zkušenosti s racionalizací spot#eby elektrické energie ve VO na Slov
Seznámenní s (inností odd lení Sv telné techniky STU Bratislava
Tesla Holešovice a.s. Praha se kone(n do(kala privatizace
M #ení korozních úbytk% na stožárech ve#ejného osv tlení
Stabilizace nap tí a stmívání VO
Úspora z regulace nap tí a stmívání ve#ejného osv tlení
Možnosti regulace nap tí ve#ejného osv tlení
P#íprava experimentu: sledování sodíkových vysokotlakých výbojek
p#i r%zném napájecím nap tí
Nejúsporn jší sv telné zdroje ( nízkotlaké sodíkové výbojky)
Nestranné post#ehy z provozu VO.
Výklad ,SN, ur(ení prost#edí a revizní lh%ty
Vztah m sta a správy a údržby ve#ejného osv tlení v Opav
Diagnostika a údržba betonových stožár% VO
Diagnostika, posouzení a sanace ocelových stožár% VO
Citelum a.s. - nový p#ístup k ve#ejnému osv tlení
N kolik post#eh% z praxe k (lánku Nízkotlaké sodíkové výbojky
Ve#ejné a váno(ní osv tlení Pa#íže a Vídn
Provoz ve#ejného osv tlení ve m stech Weidwn a Heilbronn
Nutnost evidence sv t. technického materiálu a údržby VO
Zprávy z Plzn
Provoz ve#ejného osv tlení ve m stech Weidwn a Heilbronn
Nutnost evidence sv teln technického materiálu a údržby VO
Inteligentní rozvad ( ve#ejného osv tlení
Zkušenosti s nát rovými systémy stožár% VO ve m st Brn
Ve#ejné osv tlení v Trutnov
Programovatelný regulátor osv tlení TEM 1200
Úspora elektrické energie v oblasti osv tlení a stabilizace sí6ového nap
M #ení parametr% venkovních osv tlovacích soustav
Výb r svítidla pro ve#ejné osv tlení
Informace o zm n správy v Ostrav
VO a novela stavebního zákona
Ve#ejné osv tlení, podmínky a vazby ve vztahu k místním komunikac
silnicím a dálnicím , prostorová uspo#ádání inženýrských sítí
Norma ,SN 332000-3
Uplat1ování vyhlášky (. 169/95 Sb v praxi
Špi(kové technologie p#i výrob moderních sv telných zdroj% Osram
Špi(kové technologie p#i výrob moderních sv telných zdroj%
Nát rová hmota TNEMEC
Zapínací bod ve#ejného osv tlení
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firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce

AEG Bohemia s.r.o.
Elektropodnik a.s
Elektropodnik a.s
Elektrosvit Svatobo#ice
Gadone s.r.o.
Metasport Ostrava a.s.
Sidon s.r.o.
Thorn Lighting CS
Thorn Lighting CS
Elektrosun
Gadone
Sylvania p.Weidm%ler
Elektrosun
Gadone
BonJour Ilumination
Kooperativa v.o.s.
Nisasport Elektronik
Partner Lux s.r.o.
SIKU
ZPA CZ s.r.o.
Elektrostrojírny
EN Centrum s.r.o.
Teslamp Holešovice
ZPA CZ Trurnov a.s.
Lavis PRENG

podklad Ing.Miška#ík
podklad B.Láska

Ing.Luxa

Ing.Luxa
Ing.Luxa
podklad Ing. Kotek

podklad Ing.Kotek
Ing.Luxa

Svítidla z výrobního programu AEG Lichttechnik GmbH
Parková a atypická venkovní svítidla
Svítidlo Schréder MC 2
Výbojková svítidla pro ve#ejné osv tlení
Svítidlo venkovní výbojkové M2A
Svítidla pro ve#ejné osv tlení
Nabídka stožár%
Svítidla Thorn pro ve#ejné osv tlení
Klí( k hospodárnému osv tlení
Soumrakový spína( Palladin a celý sortiment
Sodíkové výbojky pro ve#ejné osv tlení
P#edstavení sortimentu Sylvania pro VO
Soumrakový spína( Palladin a celý sortiment
Sodíkové výbojky pro ve#ejné osv tlení
Mikrožárovkový systém pro váno(ní výzdobu
Stožáry pro VO
Programovatelný systém ovládání VO
Sv telné zdroje Sylvania
Komponenty pro váno(ní výzdobu
Informace o struktu#e a výrobním programu
Osmdesát let od založení firmy v Pardubicích
M #ící technika
Nový p#ístup k zákazníkovi
P#ijíma(e FMX 500 a statické elektrom ry
Prezentace firmy
Informace o setkání se zástupci firmy CONCHIGLIA v ESPA Pardubi
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí Plze1
Post#ehy z výstavky - seminá# Plze1
8.ro(ník kurzu osv tlovací techniky Sv tlo a sou(asnost VŠB Ostrava
Zápis z valné hromady SRVO v Senohrabech 13.4.1994
Usnesení z valné hromady v Senohrabech 13.4.1994
P#átelské setkání na zámku v Lou(eni, Tesla Holešovice a.s.
Setkání SRVO v Hradci Králové
Odborný seminá# Ve#ejné osv tlení a jeho racionalizace. Bratislava Z
Dodavatelské firmy ve#ejného osv tlené podle region%
Slovník sv teln technických pojm% ( na pokra(ování)
Jarní setkání p#átel ve#ejného osv tlení v Karlových Varech
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí Plze1
Kurz osv tlovací techniky XII Ostrava
Podzimní setkání p#átel ve#ejného osv tlení 1995
Slovník sv teln technických pojm% (na pokra(ování)
Slovník sv teln technických pojm% (na pokra(ování)
Kalendá# akcí s tematem ve#ejné osv tlení a sv telná technika 1996
Osv tlování venkovních prostor% - Ve#ejné osv tlení
Slovník sv teln technických pojm%
Seminá# Osv tlení m st a obcí Hodonín 21.2.1996
Svetlo 96 Bratislave - Medzinárodná konferencia a výstava svetelnej
Jarní setkání SRVO v Podbo#anech
Osv tlování venkovních prostor% - Osv tlení p ších zón
Slovník sv teln technických pojm% (na pokra(ování)
Podzimní setkání na Slovensku
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redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce
redakce

podklad Ing.Kotek

Kurz osv tlovací techniky XIII Ostrava
Osv tlování venkovních prostor% - osv tlování venkovních pracoviš6
Kurz osv tlovací techniky XV Ostrava
Podzimní setkání SRVO v Trutnov
Valná hromada SRVO 1997 - zápis z jednání
Valná hromada SRVO 1997 - usnesení
Valná hromada SRVO 1997 - zpráva o (innosti
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí 1997, Plze1
Jarní setkání SRVO v Klatovech
Jarní setkání SRVO v Klatovech
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí 1997, Plze1
Kurz osv tlovací techniky XV Ostrava
Podzimní setkání SRVO v Trutnov
Valná hromada SRVO 1997 - zápis z jednání
Valná hromada SRVO 1997 - usnesení
Valná hromada SRVO 1997 - zpráva o (innosti
Jarní setkání p#átel ve#ejného osv tlení v Praze
Podzimní setkání SRVO v Trutnov
P#edstavení spole(nosti GE Lighting Evrope
Jarní setkání p#átel ve#ejného osv tlení v Hradci Králové
Celostátní seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí Plze1
Podzimní setkání SRVO v Brn
Kutz osv tlovací techniky XVIII Ostrava

Zpravodaj SRVO - rejst ík podle vydání
ro%ník %íslo
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994

1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1

autor
redakce
Horák J. Ing
Kotek J. Ing
Polan J. Ing
redakce
redakce
redakce
firemní prezentace
Benda M.
Horák J. Ing
Lang M.
Luxa F., Horák J.
Horák J. Ing
Luxa F., Horák J.
Luxa F., Horák J.

firma

SRVO
SRVO
Tesla Holešovice
podklad Ing.Miška#ík
podklad B.Láska
Elektropodnik
TS Liberec
SRVO
VO ÚM K.Vary
redakce
SRVO
Tesla Holešovice
Tesla Holešovice
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téma
Informace o setkání se zástupci firmy CONCHIGL
Školení osv tlovací techniky Ostrava VII
Zasedání 4.divize CIE v Praze
Zneškod1ování nefunk(ních sv telných zdroj%
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí Plze1
Post#ehy z výstavky - seminá# Plze1
8.ro(ník kurzu osv tlovací techniky Sv tlo a sou(a
Zapínací bod ve#ejného osv tlení
Komentá# k souhrnu o ve#ejném osv tlení m sta L
Zápis z valné hromady SRVO Lou(e1 8.12.1993
Podmínky pro z#izování VO na území m sta Karlo
P#átelské setkání v Lou(eni, po#adatel Tesla Holeš
Pokladní zpráva za rok 1993
Podklady pro Ekologicky šetrný výrobek
Pr%zkum ve#ejného osv tlení v ,R - sortimentní ro

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

redakce
redakce
Sodomka P.
Tichý M.
Friml L. Ing
Friml L., Luxa F.
Luxa F. Ing
Mal(ánek P. Ing
redakce
Horák J. Ing
Luxa F. Ing
redakce
redakce
Sokanský K. Doc
Brýdl J.
Horák J. Ing
Kotek J. Ing
Luxa F. Ing
redakce
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
redakce
Dvo#á(ek V. Ing
Horák J. Ing
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Luxa F. Ing
Nikl J.
Povejšil M.
redakce
redakce
Stehlík M.
Voz1ák M. Ing
Benda M.
Horák J. Ing
Madenský J.
Mal(ánek P. Ing
redakce
redakce
redakce
Brýdl J.
Hollý B. Ing
Janošoviš P. Ing
Pauzar J.

Certima
Osv tlení Plze5
Tesla Holešovice
Tesla Holešovice
Tesla Holešovice
Tesla Holešovice
SRVO
Tesla Holešovice

VŠB TU Ostrava
Elektropodnik
Tesla Holešovice
SRVO
Tesla Holešovice
AEG Bohemia
Elektropodnik
Elektropodnik
Elektrosvit Svatobo#ice
Gadone
Metasport Ostrava
Sidon
Thorn Lighting CS
Thorn Lighting CS
Ing.Luxa
Tesla Holešovice
SRVO
SRVO
SRVO
Tesla Holešovice
VO TS Olomouc
Elektropodnik

SRVO
OSRAM CS
TS Liberec
Tesla Holešovice
Magistrát Ostrava
Tesla Holešovice

Elektropodnik
Osvetlenie
ZPA CZ
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Zápis z valné hromady SRVO v Senohrabech 13.4
Usnesení z valné hromady v Senohrabech 13.4.1994
M #ení korozních úbytk% na stožárech ve#ejného o
Zprávy z Plzn
Novinky ve výrobním programu Tesla Holešovice
Otázka života sv telného zdroje
Firmy, zabývající se likvidací nefuk(ních sv telnýc
Metodiky hodnocení jakosti a spolehlivosti vysokot
P#átelské setkání na zámku v Lou(eni, Tesla Hole
Pokladní zpráva SRVO leden-listopad 1994
A ješt n co k ekologii, sv telné výbojové zdroje a
Setkání SRVO v Hradci Králové
Odborný seminá# Ve#ejné osv tlení a jeho racional
Možnosti regulace nap tí ve#ejného osv tlení
Svítidla Schréder, vyráb ná v Elektropodniku Praha
Provozní podmínky vysokotlakých výbojek
Spole(nost pro rozvoj ve#ejného osv tlení
Sv telné výbojové zdroje a ochrana životního prost
Dodavatelské firmy ve#ejného osv tlené podle reg
Svítidla z výrobního programu AEG Lichttechnik G
.Parková a atypická venkovní svítidla
Svítidlo Schréder MC 2
Výbojková svítidla pro ve#ejné osv tlení
Svítidlo venkovní výbojkové M2A
Svítidla pro ve#ejné osv tlení
Nabídka stožár%
Svítidla Thorn pro ve#ejné osv tlení
Klí( k hospodárnému osv tlení
Slovník sv teln technických pojm% ( na pokra(ov
Tesla Holešovice a.s. Praha - (eský výrobce sv te
Pokladní zpráva SRVO za rok 1994
Poslání a cíle Spole(nosti pro rozvoj ve#ejného osv
P#ehled vývoje spo#eby elektrické energie ve ve#e
Ekologické zneškodn ní nefuk(ních výbojových zd
Instalace úsporného za#ízení ve VO "ILUEST" v O
Zkušenosti s provozem sv telných zdroj% a zapalo
Jarní setkání p#átel ve#ejného osv tlení v Karlovýc
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí Plze1
Nestranné post#ehy z provozu VO.
Špi(kové technologie p#i výrob moderních sv teln
Provoz ve#ejnéhoosv tlení v Liberci
Sv telné zdroje pro venkovní osv tlení
Ve#ejné osv tlení v Ostrav
Spolehlivost sv telných zdroj% ve ve#ejném osv tlen
Kurz osv tlovací techniky XII Ostrava
Podzimní setkání p#átel ve#ejného osv tlení 1995
Slovník sv teln technických pojm%
Cesta k úsporám elektrické energie ve venkovním
Pozvánka: Svetlo 96 Bratislava - 6.Medzinárodná
Zprávy ze Slovenské republiky
P#ijíma(e FMX - HDO pro ve#ejné osv tlení

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1
1
1
1
1
2
2
2
2

redakce
redakce
redakce
redakce
Št pánek P. Doc
Dzurek I. Ing
Hoský R.
redakce
redakce

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

2
2
2
2
2
2
2

redakce
redakce
redakce
Sobotka L. Ing
Sokanský K. Doc
Št pánek P. Doc
Vorá(ek J.

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3

Benda M.
*uriš L. Ing
Hollý B. Ing
Horák J. Ing
Horák J. Ing
Hor1ák P. Prof.
Janošovi( P. Ing
Jirman P. Ing
Kajfosz E.
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
Kro(ek L. Ing
Luxa F. Ing
Nosek T. Ing
Nosek T. Ing
Novomestský L.Ing
redakce
redakce
redakce
Smola O. Doc
Sokanský K. Doc
Stehlík J. Ing
redakce
Nagy M. Ing
redakce
Fizia P.
redakce
redakce
redakce
Horák J. Ing
redakce
Korda( I. Ing
Voz1ák M. Ing

Ing.Luxa
podklad Ing. Kotek
VUT FS Brno
S PoweR produkt
VOS Podbo#any

podklad Ing.Kotek
Ing.Luxa
Tesla Holešovice
VŠB TU Ostrava
VUT FS Brno
Vorvo
TS Liberec
SSTS
Belux
SRVO
SRVO
STU Bratislava
ZPA CZ Trutnov
Promor
SRVO
SRVO
GE Lighting
SRVO
Eltodo
Eltodo .
Comlux Bratislava

podklad Ing.Kotek
STU Bratislava
VŠB TU Ostrava
Elektrosun
GE Lighting Evrope
TS Slezská Ostrava

SRVO
Tesla Holešovice
OSRAM CS
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Slovník sv teln technických pojm% ( na pokra(ov
Kalendá# akcí s tematem ve#ejné osv tlení a sv te
Osv tlování venkovních prostor% - Ve#ejné osv tlení
Slovník sv teln technických pojm%
Diagnostika, posouzení a sanace ocelových stožár%
Úspora energie osv tlování výbojovými zdroji sv t
Firma VOS p#edstavuje svoji práci - údržba VO v m
Seminá# Osv tlení m st a obcí Hodonín 21.2.1996
Svetlo 96 Bratislave - Medzinárodná konferencia a
a osvet.ovacej techniky
Jarní setkání SRVO v Podbo#anech
Osv tlování venkovních prostor% - Osv tlení p šíc
Slovník sv teln technických pojm% ( na pokra(ov
Tesla Holešovice a.s. Praha se kone(n do(kala p
Úspora z regulace nap tí a stmívání ve#ejného osv
Diagnostika a údržba betonových stožár% VO
Ve#ejné osv tlení, podmínky a vazby ve vztahu k m
silnicím a dálnicím , prostorová uspo#ádání inženýr
Údržba VO v Liberci
,innost Slovenské sv teln technické spole(nosti
Zájmové skupiny v oboru VO na Slovensku
Zpráva o hospoda#ení, (lenská základna
Jak naše spole(nost hospoda#í - zpráva 1.-10.1996
Informace o akcích v zahrani(í - Interlicht Moskva
Provoz VO v Bratislav
HDO
Pozvání do ,eského T šína
Vztah m sta a údržby
Co se událo od setkání v Podbo#anech
Spole(nost GE Lighting v ,eské republice
O Zpravodaji SRVO
Regulace VO z pohledu projektanta
Možnost regulace provozu ve#ejného osv tlení - te
Slavnostní osv tlení Nitry
Podzimní setkání na Slovensku
Kurz osv tlovací techniky XIII Ostrava
Osv tlování venkovních prostor% - osv tlování ven
Seznámenní s (inností odd lení Sv telné techniky
Stabilizace nap tí a stmívání VO
Nej%sporn jší sv telné zdroje ( nízkotlaké sodíkov
Kurz osv tlovací techniky XV Ostrava
GE Lighting Tungsram-sto rokov v znamení svetla
Podzimní setkání SRVO v Trutnov
Práce na žeb#íku a (innosti s tím spojené
Valná hromada SRVO 1997 - zápis z jednání
Valná hromada SRVO 1997 - usnesení
Valná hromada SRVO 1997 - zpráva o (innosti
Zpráva o hospoda#ení 1998
Seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí 1997, Plze1
Transformace nejv tšího výrobce sv telných zdroj%
Špi(kové technologie p#i výrob moderních sv teln

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4

Hrn(í# B. Ing
Tichý M.
Šuk J.
Vítek M.
Kotek J. Ing
Št rba P. Ing
redakce
Lidmila J.
Kotek J. Ing
Horák J. Ing
Luxa F. Ing
Vorá(ek J.
Benda J.
Tichý M.
Kotek J. Ing
Fischer M.
Kilián J. Ing
Kajfosz E.
Kajfosz E.
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
Horák J. Ing
Madenský J.
Kajfosz E.
Vorá(ek J.
Burda J. Ing
Hájek L. Ing
Hollý B. Ing
Hrn(í# J. Ing
Kotek J. Ing
Madenský J.
Muchová A. Ing
Nosek T. Ing
Povejšil J. JUDr
Prunar M.
redakce
Smola A. Doc.Ing
Benda M.
Brusch J.
Hájek L. Ing
Horák J. Ing
Hrn(í# B. Ing
Chmela# J. Ing
Kajfosz E.
Klicpera F.
Kotek J. Ing
Kro(ek L. Ing
Labík J. Ing
Nosek T. Ing
Pochman J.

EKO VUK
Osv tlení Plze1
Elektrosun
Eram s.r.o. Št tí
Thorn Lighting CS
Citelum
TSm Klatovy
SRVO
SRVO
SRVO
Vorvo
TS Liberec
Osv tlení Plze1
SRVO
Hilversum, Holandsko
Tesla Holešovice
Promor
Promor
Sylvania p.Weidm%ler
Elektrosun
Gadone
Tesla Holešovice
Magistrát Ostrava
Promor
Vorvo
ELTODO
ELTODO
Belux s.r.o.
ELTODO
SRVO
Magistrát Ostrava
PTD Ostrava
Eltodo
Eltodo
Eltodo
KEE FEI STU
TS a.s.Liberec
TS a.s.Most
Eltodo
SRVO
EKO VUK
Tech.sít a.s. Brno
Promor
TS VO Hradec Král.
SRVO
GE Lighting
TS Trutnov
Elios Lighting
Ve#ejné osv tlení
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Recyklace nebezpe(ných odpad% s obsahem rtuti
Provoz ve#ejného osv tlení ve m stech Weidwn a
N kolik post#eh% z praxe k (lánku Nízkotlaké sodí
Úspora elektrické energie v oblasti osv tlení a stab
Hospodárnost osv tlení a nové trendy v konstrukc
Citelum a.s. - nový p#ístup k ve#ejnému osv tlení
Jarní setkání SRVO v Klatovech
Informace o stavu ve#ejného osv tlenní ve m st
Stru(ná správa o (innosrti SRVO za rok 1996
Zpráva o hospoda#ení 1996
,innost redakce Zpravodaje
Norma ,SN 332000-3
Centrální ovládání ve Frýdku Místku
Nutnost evidence sv t. Tech. Materiálu a údržby VO
P#ejímání Evropských norem z oblasti ve#ejného o
Téma: nízkotlaké sodíkové výbojky
Elektronické zapalova(e pro vysokotlaké výbojové
Zajišt ní dve#í RVO proti násilnému otev#ení
N kolik post#eh% o ve#ejném osv tlení u Talián%
P#edstavení sortimentu Sylvania pro VO
Soumrakový spína( Palladin a celý sortiment
Sodíkové výbojky pro ve#ejné osv tlení
Sodíková vysokotlaká výbojka
Diskuze k regulátor%m
Systém #ízení sektoru ve#ejného osv tlení Minos
Uplat1ování vyhlášky (. 169/95 Sb v praxi
Ve#ejné osv tlení na území Prahy
Aktivity a výrobní program spole(nosti ELTODO a
Informace o situaci ve ve#ejném osv tlení v Bratisl
Prom nné dopravní zna(ky - vláknová optika
Informace o (asopisu SV3TLO
Sou(asná situace ve ve#ejném osv tlení v Ostrav
Projekt ve#ejného osv tlení
Osv tlení Strahovského automobilového tunelu
Právní ochrana obchodního tajemství a pr%myslov
Dispe(ink ve#ejného osv tlení v Praze
Jarní setkání p#átel ve#ejného osv tlení v Praze
Zkušenosti s racionalizací spot#eby elektrické ener
Rekonstrukce ve#ejného osv tlení a tramvajových
Jak svítíme v Most
ELTODO a.s. a jeho p#ístup ke správ a údržb ve#
Zpráva o hospoda#ení SRVO od 1.1. do 31.11.1997
Desatero upozorn ní pro p%vodce odpad% s obsahe
Vznik Technických sítí Brno a jejich (innost
Nový zp%sob financování mechaniza(ních za#ízen
Pozvánka do Hradce Králové
Informace o (innosti SRVO v roce 1998
Uvedení GE Lighting s.r.o.
Technické služby Trutnov
Rekonstrukce osv tlení T šnovského tunelu v Pra
Ve#ejné osv tlení v Žatci

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pr%cha F.
redakce
redakce
Stuchlík P.
Vorá(ek J.
Vorá(ek J.
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
T%ma J.
Benda M.
Bína A.
Bursíková V. Ing
Hollý B. Ing
Horák J.Ing
Hrn(í# B.Ing
Kajfosz E.
Klicpera F.
Koros B.Ing
Kotek J. Ing
Kott J.dipl.tech
Luxa F. Ing
Moupic L.Ing.
Nikl J.
redakce
Skála J. Ing
Sokanský K.Prof

TS D (ín

TS Opava
Vorvo
Vorvo
BonJour Ilumination
Kooperativa
Nisasport Elektronik
Partner Lux
SIKU
ZPA CZ
TS VO Trutnov
TS Liberec
Ostravské komunikace
SRVO
Belux Bratislava
SRVO
EKO VUK
Promor
TS VO Hradec Král.
nám.primátora HK
SRVO
ÚHA ÚM Hradec Král.
SRVO
TS Hradec Králové
TS Olomouc

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

1
1
1
1
1
1
1
2-3
2-3

Stuchlík P.
Tichý M.
Vorá(ek J.
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
firemní prezentace
Benda M.
Brýžová M. Ing.

TS Opava
Osv tlení Plze5
Vorvo
Elektrostrojírny
EN Centrum
Teslamp Holešovice
ZPA CZ Trurnov
TS Liberec
TsB a.s., Media

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

Horák J.Ing
Chmela# J. Ing
Kajfosz E.
Kotek J. Ing
Kotek J. Ing
La1ka J. Ing
Luxa F. Ing
Luxa F. Ing
Monzer L. Ing.
Moris J. Ing

SRVO
TsB a.s.
Promor
SRVO
Thorn Lighting
ELTODO-Citelum
SRVO
Eltodo
AST Praha
Ravos Brno

Eltodo-Citelum
VŠB TU Ostrava
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Jak pracujeme v D (ín
Podzimní setkání SRVO v Trutnov
P#edstavení spole(nosti GE Lighting Evrope
Vztah m sta a správy a údržby ve#ejného osv tlen
Informace o zm n zprávy v Ostrav
VO a novela stavebního zákona
Mikrožárovkový systém pro váno(ní výzdobu
Stožáry pro VO
Programovatelný systém ovládání VO
Sv telné zdroje Sylvania
Komponenty pro váno(ní výzdobu
Informace o struktu#e a výrobním programu
Ve#ejné osv tlení v Trutnov
Nové zp%soby vedení pasportu ve#ejného osv tlení
Správa ve#ejného osv tlení v Ostrav , rok 1999
Zpráva revizní komise o kontrole pen žního deník
Rekonstrukce ve#ejného osv tlení v Bratislav
Zpráva o hospoda#ení 1.1.1998-26.4.1999
Likvidace vyho#elých sv telných zdroj%
Spontánní výzva (len%m
Ve#ejné osv tlení Hradce Králové
M sto Hradec Králové
Informace o (innosti SRVO podzim 1998- jaro 1999
M sto a ve#ejné osv tlení v Hradci Králové z pohledu
Zpravodaj SRVO
Technické služby Hradec Králové
Orienta(ní informace o stavu Technických služeb m
Jarní setkání p#átel ve#ejného osv tlení v Hradci Kr
Nový zp%sob zapínání ve#ejného osv tlení
P#íprava experimentu: sledování sodíkových vysok
napájecím nap tí
Výklad ,SN, ur(ení prost#edí a revizní lh%ty
Ve#ejné a váno(ní osv tlení Pa#íže a Vídn
Výb r svítidla pro ve#ejné osv tlení
Osmdesát let od založení firmy v Pardubicích
M #ící technika
Nový p#ístup k zákazníkovi
P#ijíma(e FMX 500 a statické elektrom ry
Prov #ení stávající jakosti ve#ejného osv tlení m s
Realisace reklamy na majetkových souborech ve#e
jako možný zdroj jejich obnovy
Hospodá#ská zpráva 119999
Úsporná opat#ení v sítích ve#ejného osv tlení
,išt ní svítidel
,innost SRVO jaro - podzim 119999
Metodika m #ení osv tlení na komunikacích, náva
Ve#ejné osv tlení a spole(nost ELTODO-Citelum s
,innost redakce Zpravodaje ke konci roku 119999
Dnešní tvá# skupiny spole(ností ELTODO
Slavnostní osv tlení
Likvidace nebezpe(ných odpad%

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
4
4
4

Muchová A.Ing.
Peka P.dr.Ing
Pochman J.
redakce
redakce
redakce
Tóth J. Ing.
Trávní(ek R. Ing
Vorá(ek J.
firemní prezentace
firemní prezentace
Bukovský M.
Lang M.
Vítek M.

PTD Ostrava
Osram
Ve#ejné osv tlení

TsB Brno
TsB Brno
Vorvo
MAD Trading
Lavis PRENG
Partner Lux
SRVO
Elvis Ostrava

24

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Srovnání výsledk% výpo(t% ve#ejného osv tlení s v
Redukce p#íkonu vysokotlakých sodíkových výboje
Provozování ve#ejného osv tlení privátní formou
Celostátní seminá# Ve#ejné osv tlení m st a obcí
Podzimní setkání SRVO v Brn
Kutz osv tlovací techniky XVIII Ostrava
Inteligentní rozvad ( ve#ejného osv tlení
Zkušenosti s nát rovými systémy stožár% VO ve m
M #ení parametr% venkovních osv tlovacích soust
Nát rová hmota TNEMEC
Prezentace firmy
Výbojky Sylvania ve ve#ejném osv tlení
Aby ve m st bylo sv tlo-zkušenosti z TS a.s.Frýde
Programovatelný regulátor osv tlení TEM 1200

Oznámení
P%edseda zm#nil p'sobišt#

Do p%edsednictva kooptován Luxa, tajemník. Z'stává Zpravodaj.
Horák hospodá% a len p%edsednictva-dík mu za práci.

Pozn: styl Vložit konec potom soubor vzhled stránky
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Mezinátodní konference Sv%tlo 2000

Zpravodaj SRVO . 2/2000, uzáv#rka ísla 23.9.2000 vyšlo 6.10.2000
Redak ní rada: Ing. Luxa (šéfredaktor), Ing. Horák, Ing. Kotek
Lektor:
Ing. Polan
Adresa redakce:. Ing. Luxa: Eltodo a.s., Novodvorská 1010/142, 142 01 Praha 4,
tel.02/61343712, fax 02/61343769
e- mail: luxaf@eltodo.cz
Kou%imská 22, 130 00 Praha 3 tel.02/737234
Mobil 0602 200 756
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Toto #íslo Zpravodaje SRVO bychom cht%li v%novat významné akci v oboru, mezinárodní konferenci Sv%tlo
2000. Mnozí #lenové Spole#nosti pro rozvoj ve ejného osv%tlení na konferenci vystoupili se svými p ísp%vky.
Se svolením autor' a po adatel' konference zde otiskujeme zajímavé referáty, zabývajícími se nebo
navazujícími na tematiku ve ejného osv%tlení.

Mezinárodní konference Sv#tlo jsou po%ádány VŠB Technickou Univerzitou Ostrava každé 3 roky a
pat%í k nejv#tším odborným akcím v oboru sv#tlo a osv#tlení.
Konference v termínu 30.5 - 1.6.2000 byla organizována *eskou spol. pro osv#tlování, VŠB – TU
Ostrava, KHS Ostrava , SRVO a Nár. komitétem CIE, odborný garant prof. Sokanský VŠB TU Ostrava a RNDr.
Juklová KHS Ostrava.
Jednání konference probíhalo v bloku spole ných p%ednášek nebo v sekcích: Hygiena osv#tlení, Vnit%ní
osv#tlení, Ve%ejné a venkovní osv#tlení. Dále probíhalo formou poster'. Sou ástí konference byla i doprovodná
výstava s možností prezentace vystavovatel' v bloku spole ných p%ednášek.
Na konferenci bylo prosloveno celkem 62 p%ednášek, 13 posterových diskuzí a 8 firemních presentací.
Už tento vý et nazna uje široký záb#r konference a její význam v oboru. Ke konferenci byl vydán
dvoudílný sborník, zaznamenávající p%ednesené p%ísp#vky.
Konference m#la velice široký odborný záb#r. V sekci hygiena byl zajímavý leitmotiv : hygienici mají
povinnost se vyjad%ovat k dennímu i um#lému osv#tlení interiér' i k osv#tlení ve%ejnému. To, že se tak dosud pln#
ned#je, je dáno prozatím nízkou odbornou zp'sobilostí pracoviš,.
V dalších sekcích bylo prosloveno mnoho zajímavých p%ednášek, namátkou uvádím: Ing.Muchová:
Generel a pasportizace VO, p.Vorá ek: Systém ohodnocení výkonu a prací p%i údržb# VO, Ing.Novotný:
Evropské normy pro VO, p%ednášky Ing.Polínka, prof.Sokanského a další se zabývaly regulací, p%ísp#vky
doc.Šef íkové rozebíraly osv#tlovací soustavy Košic, další p%ísp#vky seznamovaly se novinkami v sou ástkové
základn# (p%ed%adníky, svítidla), dále výpo etní programy atd. P%evratné novinky v oblasti ve%ejného osv#tlení
nebyly prezentovány.
Na doprovodné výstav# se prezentovalo 37 firem, namátkou uvádíme: TsB Brno s inovovanými
inteligentními ovládacími systémy VO, svítidlo Metasport pro sv#telný zdroj Endura (Osram) pro osv#tlování
nap%. tunel'. Inge Opava s interiérovými zá%ivkovými systémy, ABB prezentovala elektroinstala ní materiál,
INGPRO levná svítidla, Knoblich Licht svítidla pro VO (Siemens), Comlux s novými svítidly pro exteriéry
rakouské firmy AE Austria (dodavatel pro Víde.), Akté s regula ními systémy Intelux, dále firmy Thorn, Philips,
Beghelli, Osram, DNA a další.
Konference byla velmi dob%e p%ipravena nejen po odborné stránce, ale tradi n# na vysoké úrovni byl i
doprovodný program díky organizátor', a sponzor'm.

NEJNOV JŠÍ TRENDY V OBLASTI SV TELNÝCH ZDROJ
Ing. Vladimír Dvo%á ek , TESLAMP Holešovice
Jakoukoliv p%ednášku o sou asném stavu a základních trendech v oblasti sv#telných zdroj' nelze zahájit
jinak než konstatováním, že se jedná o oblast vyvíjející se velmi dynamicky se soustavným dopl-ováním
nových, technicky dokonalejších a hospodárn#jších sv#telných zdroj'. Významné sv#telné firmy vyráb#jící
prakticky celý sortiment, ale i menší výrobci soust%e/ující se na ur itý velmi úzký segment trhu p%icházejí trvale
s novinkami, které poskytují sv#telným technik'm stále lepší možnost zajišt#ní zrakové pohody p%i dodržení
zásad hospodárnosti ve standardních osv#tlovacích soustavách stejn# jako dosažení estetických ú ink' i v t#ch
nejnáro n#jších sv#teln# technických projektech. Moje úvahy vycházejí ze studia literatury, z návšt#v
nejvýznamn#jších evropských veletrh' a výstav a diskusí s p%edními experty v oblasti sv#telných zdroj'.
Hlavní inova ní trendy lze shrnout do následujících bod':
- trvalé zvyšování provozní spolehlivosti a ú innosti p%em#ny elektrické energie na sv#telnou, zejména u
výbojových zdroj';
- aplikace technologie tenkých vstev pro zlepšení teplotní bilance svíticího t#lesa zejména u halogenových
žárovek
- zvyšující se podíl zá%ivek s ∅ 16 mm v celkovém objemu výroby lineárních zá%ivek;
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všeobecná snaha zmenšovat rozm#ry sv#telných zdroj' - pokud nejsou p%edm#tem p%ísné normalizace - s
cílem vytvo%it optimální podmínky pro výrobce svítidel jak z hlediska zlepšení optických vlastností svítidel,
tak z hlediska materiálových a následn# i p%epravních náklad';
- pokra ující „pr'nik“ svítivých diod do dalších oblastí osv#tlování;
- trvalá snaha výrobc' kompaktních zá%ivek dosáhnout p%i zachování deklarované energetické výhodnosti
t#chto sv#telných zdroj' skute n# rovnocenné podmínky osv#tlení na pracovní ploše;
- další rozši%ování sortimentu halogenidových výbojek s ho%ákem z korundové keramiky p%i sou asné
racionalizaci konstrukce a technologie výroby korundových polotovar';
- rozši%ování sortimentu bezelektrodových sv#telných zdroj';
- soustavný tlak na zvyšování ekologi noisti vyráb#ných sv#telných zdroj', a to nejen z hlediska výrobce ale i
spot%ebitele (plná recyklovatelnost);
- pokra ující elektronizace prakticky všech oblastí sv#telné techniky po ínaje p%ed%adnými obvody pro
výbojové zdroje až po komplexní inteligentní %ízení osv#tlení v objektech pomocí po íta ' v závislosti na
požadovaných podmínkách s cílem dosažení sv#telného komfortu a sou asn# i úspor elektrické energie;
- rozši%ující se aplikace sv#tlovod'.
K jednotlivým výše uvedeným tvrzením lze uvést následující informace:
Soustavné zvyšování provozní spolehlivosti souvisí s trvale se prosazujícími požadavky na zvyšování
kvality výrobk', což se promítá do zp%ís-ujících se požadavk' mezinárodních norem a v ješt# v#tší mí%e do
požadavk' náro ných zákazník' (nap%. prvovýrobc' v automobilovém pr'myslu nebo technických služeb
zajiš*ujících osv#tlení velkých m#st ap.). V t#chto intencích p'sobí i r'zné certifika ní systémy, jejichž
uplat-ování u výrobc' sv#telných zdroj' je samoz%ejmou povinností.
Jako d'kazy pro výše uvedené lze uvést:
- zvýšení záru ní doby na kompaktní zá%ivky nejvýzna n#jších sv#tových výrobc' na 5 let;
- deklarování u vysokotlakých sodíkových výbojek spolehlivého provozu po dobu 4 let, což umož-uje snížit
náklady na údržbu osv#tlovacích soustav zavedením skupinové vým#ny sv#telných zdroj' jednou za 4 roky.
- Výpadky do této doby (cca do 16 tis. hod.) iní u hlavního sortimentu pouze 5%;
- prodloužení života kompaktních zá%ivek s integrovaným p%ed%adníkem a žárovkovou paticí na 15 tis. hod.;
- prodloužení života zá%ivek ∅ 26mm s t%ípásmovými luminofory a ochrannou vrstvou na 15 tis. hod.;
- prodloužení života halogenových žárovek v r'zných provedeních (v etn# variant se studeným zrcadlem) na
tis. hod.;
- obdobné tendence se projevují i u dalších typ' sv#telných zdroj' v etn# oby ejných žárovek, kde p%i
zachování st%edního života 1 000 hod. je limitován po et p%ed asn# vyho%elých žárovek.
Zá%ivky s trubicí ∅ 16mm p%edstavují zatím nejmladšího lena rodiny zá%ivek a jsou ur eny výhradn# k
provozu s elektronickým p%ed%adníkem. Vzhledem ke svým geometrickým parametr'm (odlišné délky v
porovnání se zá%ivkami 26 resp. 38mm) i paticím G5 a již vzpomínanému elektronickému p%ed%adníku vyžadují
nová svítidla, která jsou materiálov# úsporn#jší a zárove- p'sobí více esteticky. Zá%ivky jsou vyráb#ny v
sortimentu 14, 21, 28 a 35W.
K jejich hlavním p%ednostem pat%í:
- vynikající ú innost 96 - 104 lm/W resp. 89 - 97 lm/W pro barvu „day light“;
- vynikající podání barev s Ra ≈ 85;
- vynikající stabilita sv#telného toku b#hem života;
- maximální ú innost p%i teplot# okolí 35°C, což jsou podmínky b#žné ve v#tšin# svítidel;
- stmívatelnost v širokém rozsahu sv#telného toku;
- zvýšená zraková pohoda vyplývající z vysokofrekven ního napájení;
- menší rozm#ry a z nich vyplývající materiálové úspory jak u výrobce zá%ivek tak svítidel.
Vedle výše uvedené p%íkonové %ady 14 - 35W byla vyvinuta i p%íkonová %ada 24,39 a 54W resp. 49 a
80W, které mají pon#kud nižší ú innost, vyzna ují se však v#tším sv#telným tokem z jednotky délky trubice
projevujícím se ve snížených investi ních nákladech na osv#tlovací soustavu p%i zachování stejné hladiny
osv#tlenosti. Letošní novinkou byly zá%ivky kruhové.
Trend zmenšování rozm#r' sv#telných zdroj' je pozorovatelný nap%í celým jejich sortimentem. Tato
snaha je motivována úsporami materiál' jak sv#telného zdroje tak svítidla p%íp. za%ízení, v n#mž je sv#telný
zdroj provozován. Menší rozm#ry výrobk' snižují významn# skladovací a p%epravní náklady. Koncentrované
svítící t#leso sv#telného zdroje umož-uje p%esn#ji p%erozd#lovat sv#telný tok, zjednodušit optickou soustavu
svítidla, lépe %ešit problémy s osln#ním. Z nejd'ležit#jších opat%ení v této oblasti lze jmenovat:
- zkracování délky kompaktních zá%ivek s integrovaným p%ed%adníkem;
- zmenšování rozm#r' elektronické ásti kompaktních zá%ivek s integrovaným p%ed%adníkem;
- již uvedené zmenšení pr'm#ru zá%ivek (T5), v etn# jejich délky v porovnání s blízkým typovým
p%edstavitelem zá%ivek T8 a T12;
- vývoj miniaturních zá%ivek s pr'm#rem trubice 7mm;
- vývoj vysokowattových halogenidových výbojek bez vn#jší ba-ky;
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vývoj halogenidových výbojek s k%emennou vn#jší ba-kou v sufitovém provedení;
dtto u vysokotlakých sodíkových výbojek;
stále v#tší podíl svítivých diod v oblastech, kde se používaly trpasli í žárovky;
vývoj vysokotlakých sodíkových výbojek s k%emennou vn#jší ba-kou v jednotiskovém provedení s
kolíkovou paticí;
- dtto u halogenidových výbojek v korundovém ho%áku;
- rozši%ování sortimentu celosklen#ných žárovek (bez patice) a to i v oblasti žárovek halogenových.
V posledních létech se stále výrazn#ji v r'zných sv#teln# technických aplikacích prosazují svítivé
diody. K jejich významným technickým p%ednostem pat%í:
- minimální spot%eba elektrické energie (typická spot%eba 50mW);
- minimální rozm#ry, jedná se prakticky o bodové zdroje;
- široký sortiment výrazných (sytých) barev ( ervená, zelená, žlutá, modrá), nejnov#ji i bílá;
- nízká provozní povrchová teplota;
- malá závislost parametr' na teplot# okolí;
- pom#rn# dobrá ú innost, v závislosti na barv# až 10 lm/W, což p%evyšuje ú innost trpasli ích žárovek;
- extrémn# dlouhý život výrazn# p%evyšující život t#chto žárovek;
- možnost dosažení velké sm#rové svítivosti použitím vhodné o ky;
- malé provozní nap#tí;
- dobrá odolnost proti vibracím.
Je zcela z%ejmé, že svítivé diody spolehliv# vytla ují miniaturní žárovky a nacházejí i zcela nové
aplikace nap%. v oblasti signalizace.
U kompaktních zá%ivek dochází trvale k rozši%ování sortimentu ve všech možných sm#rech a orientovat
se v hlavních tendencích je zna n# obtížné. P%esto lze vypozorovat následující sm#ry, které jsou rozdílné u
špi kových výrobc' a u ostatních firem dodávajících uvedený sortiment.
Významní výrobci se soust%e/ují na:
- zlepšování užitných vlastností klasického sortimentu, tj. dvou-, ty%-, a šestitrubicových kompaktních zá%ivek
s paticemi G23, G24d, G24q, GX24d, GX24q atd., spo ívající v prodlužování života ( ≈ 15 tis. hod.),
zlepšování stability sv#telného toku, zmenšování množství rtuti (3mg), zajišt#ní vyhovujícího sv#telného
toku
- v širokém rozsahu teplot, (díky používání amalgámu anebo p%esn# definované teplot# chladného bodu).
- dopln#ní p%íkonové %ady o zá%ivky s vyšším p%íkonem (až na 57W)
- u kompaktních zá%ivek s integrovaným elektronickým p%ed%adníkem je pozorovatelná snaha zmenšit
rozm#ry, zejména celkovou délku (a* již zmenšením rozm#r' vlastního p%ed%adníku nebo p%echodem na tvar
výbojové trubice 3U) s cílem maximáln# se p%iblížit geometrickým parametr'm žárovky v etn# rozložení
svítivosti. Dosud v d'sledku zna n# rozdílného rozložení svítivosti kompaktní zá%ivky a žárovky je náhrada
za p%íslušnou zá%ivku neekvivalentní z hlediska podmínek osv#tlení na pracovní ploše a tedy deklarované
úspory elektrické energie jsou pouze fiktivní. Díky t#mto snahám se poda%ilo uvést na trh kompaktní zá%ivky
s integrovaným p%ed%adníkem a paticí E27, u nichž je výbojová trubice p%ekryta vn#jší ba-kou s rozptylnou
vrstvou ve tvaru žárovky, jejíž rozm#ry ( ∅ ≈ 65mm, l ≈ 118mm) jsou již velmi blízké rozm#r'm klasické
žárovky (p%íkonová %ada 6, 9, 11 a 16W). Obdobn# se objevily kompaktní zá%ivky s paticí E14, kde svítící
trubice je p%ekryta vn#jší ba-kou s rozptylnou vrstvou ve tvaru sví ky, jejíž rozm#ry ( ∅ ≈ 45mm,
l ≈ 128mm) se blíží rozm#r'm sví kovéžárovky (p%íkonová %ada 6, 9 a 11W). Zatímco u zá%ivek s paticí
E27 je život 12 - 15 tis. hod., u zá%ivek s paticí E14 se uvádí 6 000 hod. Zajímavá je ú elná konstrukce
patice - minimální spot%eba kovu na její pláš*, zvýšené využití plast', z%ejm# výhodné i z hlediska možnosti
využití prostoru v patici pro uložení elektroonických sou ástek p%ed%adníku a využití technologie sva%ování
p%ívodu s kontaktní desti kou patice;
- vyráb#jí vedle výše uvedených typ' kompaktních zá%ivek uvád#jí významní výrobci rovn#ž zá%ivky s
integrovaným p%ed%adníkem v nižší cenové hladin#, z%ejm# s cílem alespo- z ásti konkurovat nízkým
cenám výrobk' z asijských zemí, které mají deklarovaný kratší život (cca 6 000 hod.). Jsou zde použity
jednodušší obvody (nap%. nezajiš*ující šetrný start zá%ivky) a levn#jší sou ástková základna, což pro laickou
ve%ejnost nakupující renomovanou zna ku za velmi p%ijatelnou cenu je ur it# lákající.
Sortiment kompaktních zá%ivek je však nabízen velkým množstvím výrobc' ze zemí Dálného a
St%edního východu, jejichž sortiment je velmi široký, provedení výbojové trubice velmi rozmanité, cenov# z
našeho hlediska nedosažiteln# p%íznivý. Lze o ekávat a informace z r'zných stran to potvrtují (v etn# našich
m#%ení na zahrani ních vzorcích) výrazn# nižší kvalituu projevující se v p%ed asných výpadcích po n#kolika
stech hodinách svícení, zna ným úbytkem sv#telného toku b#hem svícení, rychlým a intenzivním ernáním
výbojové trubice v blízkosti elektrod a pravd#podobn# i nep%ípustnou hladinou radiových poruch.
P%i nákupu kompaktních zá%ivek tedy nutno postupovat s maximální obez%etností a dávat p%ednost
renomovaným, by* dražším výrobk'm p%ed levným zbožím bezejmenných resp. neznámých firem.
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Za velký úsp#ch výzkumn#-vývojových prací a zárove- za velmi perspektivní skupinu sv#telných
zdroj' považuji halogenidové výbojky s ho%ákem z korundové keramiky. Jedná se o technologicky velmi
náro né zdroje, které kombinují vynikající vlastnosti keramického ho%áku z hlediska teplotní odolnosti ( ímž je
umožn#no zvýšit pracovní teplotu ho%áku a tedy i ú innost výboje) s nemén# vynikající variabilností
vyza%ovaného spektra (díky možnosti používat velký po et r'zných svítících p%ím#sí a jejich kombinací).
Výsledkem jsou výbojky vyzna ující se:
- kompaktními rozm#ry ho%áku a následn# i vn#jší ba-ky
- velkou ú inností 85-95 lm/W p%i nízkých p%íkonech 70 a 150W
- vynikajícím podáním barev s Ra ≥ 80
- nízkou náhradní teplotou chromati nosti ≈ 3 000 K
- možností provozu s induk ním p%ed%adníkem pro SHC (existuje však již i elektronický p%ed%adník)
- stabilitou kolorimetrických parametr' v pr'b#hu života (na rozdíl od klasických halogenidových výbojek)
- dlouhým životem, který dosáhl již 9 000 - 12 000 hod. a nepochybn# dále poroste
- vedle provedení s paticí E27 resp. E40 jsou i výbojky s k%emennou ba-kou a kolíkovou paticí resp. v
sufitovém provedení.
Díky t#mto vlastnostem, které umož-ují konstruovat materiálov# úsporná svítidla s velmi dobrými
optickými parametry, jsou tyto výbojky vhodné pro osv#tlení interier' i exterier' s vysokými požadavky na
kvalitu osv#tlení.
V oblasti bezelektrodových sv#telných zdroj', v nichž je výboj buzen pomocí vn#jšího zdroje bu/ v
parách rtuti a inertního plynu (nízkotlaké výbojky) nebo v parách síry s inertním plynem (vysokotlaké výbojky)
se sortiment posledních 2-3 let ustálil na n#kolika typech a v budoucnu lze o ekávat jejich postupné dopl-ování
o n#které další p%íkony. V tomto sortimentu se jedná o výbojky fy Philips typu QL - 55W, 85W a 165W , dále o
výbojky fy Osram typu Endura 100 a 150W a o výbojky sírné fy Fussion (USA).
Jejich spole né p%ednosti lze charakterizovat následovn#:
- velký m#rný výkon 65 lm/W u typu QL, 80 lm/W u typu Endura a dokonce 130 lm/W u výbojek sírných;
- dlouhý život, p%esahující 50 tis. hod. a ur ený kvalitou sou ástkové základny použité na konstrukci
vlastního zdroje vf - napájení;
- vysoká stabilita sv#telného toku b#hem svícení vyplývající z bezelektrodové konstrukce;
- vynikající podání barev charakterizované Ra 80;
- minimální náklady na údržbu osv#tlovací soustavy.
Výše uvedené výbojky jsou vhodné pro použití zejména v osv#tlovacích soustavách, kde je obtížná
ast#jší vým#na sv#telných zdroj' (nap%. vysoké haly, tunely ap.). Nevýhodou z hlediska specializovaného
výrobce sv#telných zdroj' je náro ný zdroj vf - energie a pom#rn# úzká oblast aplikace.
Tendence zvýšení „ekologi nosti“ sv#telných zdroj' se projevuje tlakem na výrobce používat materiály
a technologické postupy, které jsou co nejšetrn#jší jak b#hem výroby sv#telného zdroje, tak b#hem jeho provozu
a zejména pak p%i likvidaci po ukon ení jeho života.
Tímto zp'sobem již byly v minulosti úpln# z konstruk ních prvk' sv#telného zdroje vylou eny takové
prvky jako arsen a kadmium z luminofor', trvale se zp%ís-ují požadavky na snižování množství rtuti ve všech
výbojových zdrojích (u zá%ivek se množství snížilo z cca 150mg až na 3mg , ást sortimentu vysokotlakých
sodíkových výbojek se vyrábí bez rtuti), snižuje se obsah PbO ve sklen#ných polotovarech, omezuje se
používání butylacetátu p%i p%íprav# luminoforových suspenzí, vytvá%í se tlak na omezení obsahu Th v emisních
hmotách, chemické matování ban#k pomocí kyseliny fluorovodíkové je nahrazováno elektrostatickým
pokrýváním inertními prášky, vylu uje se používání organických rozpoušt#del ve výrobním procesu a p%i údržb#
výrobního za%ízení. Operace pájení pomocí pájek s obsahem Pb je nahrazována operací obloukového sva%ování.
P%es tato opat%ení ješt# z'stávají ve sv#telných zdrojích n#které ekologicky problematické materiály, které zatím
nelze vylou it a tak vznikají specializované firmy, které profesionáln# a ekologicky ist# zlikvidují sv#telný
zdroj a zamezí tak nežádoucímu vlivu na životní prost%edí. P%ední výrobci deklarují své sv#telné zdroje jako
100% - recyklovatelné, což znamená, že po vyho%ení se všechny materiály po p%íslušné úprav# znovu uplatní ve
výrob# sv#telných zdroj'.
Ve svém p%ísp#vku jsem pro nedostatek místa vynechal n#které dosud používané skupiny sv#telných
zdroj', jejichž podíl na trhu se postupn# zmenšuje (nap%. sm#sové výbojky, vysokotlaké rtu*ové výbojky), anebo
které z hlediska b#žného spot%ebitele (nikoliv však výrobc') nevykazují výrazn#jší pokrok (nap%. normální
žárovky, ale i nízkotlaké sodíkové výbojky aj.). Ze stejného d'vodu nebyly do p%ednášky zahrnuty ani sv#telné
zdroje pro speciální ú ely (léka%ství, zem#d#lství, polygrafický pr'mysl a další pr'myslová odv#tví).
Z výše uvedeného však jednozna n# vyplývá, že i do budoucna lze po ítat s dalším rozvojem
sv#telných zdroj', který svým tempem nijak nezaostává za rozvojem ostatních oblastí v#dy a techniky.
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SYSTÉM OHODNOCENÍ VÝKON
OSV TLENÍ

A PRACÍ P I ÚDRŽB

VE EJNÉHO

Ji%í Vorá ek,VOR VO , Ostrava
Ve svém p%ísp#vku bych se cht#l v#novat problému, který není navenek tak zjevný, ale se kterým se
z%ejm# potýkají všude tam, kde zvolili cestu zajišt#ní údržby VO smluvním vztahem s jinou spole ností, než jsou
spole nosti ve 100 % majetku vlastníka za%ízení VO. Nutno poznamenat, že podobné problémy se ale již za ínají
projevovat i ve vztazích mezi 100% vlastníkem a vlastní a.s.
P%edem musím upozornit, že jsem toto téma nezvolil proto, abych zde p%edložil konkrétní %ešení této
problematiky, protože jsem p%esv#d en, že není v silách a schopnostech jednotlivce, aby stanovil obecn#
použitelný a obsahem všezahrnující systém pro oce-ování údržby VO. Na základ# svých osobních zkušeností
mám totiž za to, že je to obrovský o%íšek (spíše o%ech), kterému ale zatím nebyla v celostátním m#%ítku v'bec
v#nována pozornost. Z%ejm# i to je d'sledek toho, že již nejsou gesce, že VO vlastn# nepat%í do kompetence
žádného vyššího správního celku, že zkrátka není žádný zast%ešující orgán. Zájmová skupina provozovatel' a
p%íznivc' VO sdružených v SRVO nem'že takové zásadní v#ci sama vy%ešit - m'že podpo%it iniciativu a
napomoci k prosazení téma tam, kde jej lze %ešit a závazn# stanovit. Proto bych si dovolil využít této p%íležitosti
a nastínit n#které osobní pohledy na tuto problematiku a pokusit se vyprovokovat diskusi nejen na tomto fóru,
ale hlavn# upozornit na problém, který si %íká o n#jaké týmové, profesionální %ešení.
Pro pochopení toho, co vlastn# nová doba p%inesla, je nutné se vrátit do nedaleké minulosti.
P%ed „Listopadem 1989“ byly na montážní práce elektro a s tím spojené nát#ry a zemní práce
jednotné celostátní ceníky - známe montážní ceníky C 21 M, C 25 M, C 46 M. Tyto ceníky se však využívaly
pro rozpo tování staveb, rekonstrukcí a r'zných p%eložek VO charakteru investi ních staveb. Rozpo ty byly
vypracovávány podle jednotné metodiky. P%i tomto zp'sobu oce-ování staveb docházelo ve fázi záv#re ného
schvalování PD stavby k dohadování projektanta, zástupce realiza ní firmy se zástupcem investora v otázkách
správnosti uvedeného množství, vým#r prací a materiálu. Mnohdy se upravovaly n#které položky - zejména se
licitovalo nad zat%íd#ním výkopové zeminy nebo nad tím, zda pro výkopovou rýhu 35/80 cm, která byla
dopln#na 15 cm pískového lože, nemá být správn# použita položka záhozu 35/60 a u záhozu snížit zat%íd#ní
zeminy o jeden stupe-, protože výkopek je nakyp%en. V té dob# jsme to velice prožívali a v'bec jsme netušili,
jaká „legrace“ nás eká po listopadovém p%evratu.
V údržb# VO byla situace ješt# jednodušší. Na tu si m#sto (obec) jako z%izovatel z%ídilo vlastní
technické služby, které se kapacitn# naplnily. Pro po ty zam#stnanc' a pot%ebné techniky sloužily tehdejší
metodické materiály jako nap%.:
Hlediska pro provoz a údržbu VO, Praha 1972
Technizace oboru - ve ejné osv%tlení, Praha 1985
(vydavatel: Ministerstvo vnitra +SR, správa pro místní hospodá%ství )
Na kapacitu lidí a techniky byly propo ítány nutné finan ní prost%edky pro provoz st%edisek VO, které
zahrnovaly všechny nákladové a režijní složky. Tím byly všem zam#stnanc'm zajišt#ní jejich ro ní mzdy a další
požitky vyplývající z uzav%ených odborových smluv, provoz techniky aj. Jednoduchým pod#lením 12 byly
známa m#sí ní ástka, kterou organizace m#la každý m#síc k dispozici. P%ímá souvislost mezi výší této ástky a
množstvím provedených výkon' na za%ízení VO nebyla v'bec žádná. Jediným co mohlo rozví%it klidné vody na
TS, byly opakované stížnosti ob an' nebo na p%íslušný Národní výbor nasm#rovaná výtka významného
politického initele, kterému v míst# jeho bydlišt# došla trp#livost.
Uvedený jednotný a ve své podstat# pohodový sm#r se po politickém p%evratu rozdvojil. V p%ípad#
zachovaných místních podnik' služeb se setrva ností udržoval stejný systém, jen ástky se p%íslušnými
koeficienty nadvyšovaly a obhajování ro ního rozpo tu podniku se z%izovatelem za ínalo být tužší a
zdlouhav#jší. Zase ale šlo jen o pokrytí všech nákladových a režijních položek, aby mohl podnik pokud možno
v nezm#n#né poloze dále existovat - na produktivitu práce a využití kapacit se zatím nikdo nedíval.
Zásadn# jiná situace nastala tam, kde došlo k zrušení místních podnik' služeb nebo jejich transformaci
spojenou s áste nou nebo úplnou zm#nou vlastníka. Majitel za%ízení VO (m#sto, obec) nyní stál p%ed úkolem
najít a uzav%ít smlouvu s n#jakou firmou, která by ke spokojenosti objednatele provád#la veškerý provozní a
údržbá%ský servis. Pomineme-li podmínky a metody výb#ru takové firmy, byly a jsou p%ed uzav%ením smlouvy
na údržbu VO zásadní otázky:
vymezení rozsahu #innosti a p esná specifikace prací
zp'sob ocen%ní vykonaných prací
a) Vymezení rozsahu innosti a p#esná specifikace prací
je nezbytnou podmínkou k tomu, aby bylo možné sjednat cenu. To je zdánliv# jednoduchá pravda. V podstat#
mohou nastat následující modely:
1) úplná a p%esná specifikace všech úkon' k ocen#ní
2) komplexní zajišt#ní provozu a údržby za paušální ástku
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3) použití modelu p%enesené správy VO
4) kombinované %ešení - paušál / konkrétní zadávání
ad 1) V okamžiku, kdy si ale uv#domíme, co všechno a jakou nesmírnou škálu nejr'zn#jších úkon' a prací je
t%eba v údržb# VO vykonat, jaké množství nejr'zn#jších a hlavn# nep%edvídatelných událostí každodenn# na
souboru za%ízení VO nastane, v tom okamžiku je asi každému jasné, že už jen taková p%esná specifikace je
obrovský problém. Zde se za ínají poprvé st%etávat názory fundovaných ekonom' bez znalosti obsahu VO
s technicky uvažujícími odborníky z oboru. Z ekonomického pohledu je vždy nejlogi t#jší stanovisko: p%esn#
specifikovat každý úkon, na ten dohodnout n#jakou smluvní cenu a potom už platit jen za to, co bylo provedeno.
Zní to naprosto logicky a nejsprávn#ji, ale podle mého názoru to není použitelné v praktickém život#. V takovém
p%ípad# nastane obrovská papírová vojna, kdy jedna strana (údržba VO) vytvá%í stohy montážních list', které
strana druhá (správce VO) není schopna úpln# a konkrétn# zkontrolovat a p%esn# v terénu ov#%it. Takže stejn# podle míry podv#domé ned'v#ry - d%íve nebo pozd#ji dochází k podez%ení ze strany platícího, že jde o výtvor
ostré tužky bez odpovídající skute nosti a na stran# druhé - jedná-li naprosto korektn# - k znechucení z dalšího
prohlubování pr'vodní administrativy práce, k dot ení z neoprávn#ného podez%ení.
ad 2) Druhá možnost je stanovit n#jaké reálné pr'm#rné náklady údržby (tato ísla lze z r'zných m#st republiky
získat) jednoho sv#telného místa (SM) a na základ# toho dohodnout m#sí ní cenu za údržbu a provoz 1 SM
(podmínkou je znát skute ný po et SM v provozu). Firmu ve smlouv# zavázat ke komplexnímu zajišt#ní všeho,
co má n#jakou souvislost s VO a stanovit jasné výpov#dní d'vody pro p%ípad nespokojenosti. Zdánliv# je to
%ešení praktické a jednoduché. Jenom zdánliv#. V okamžiku jeho realizování nastanou málem ne%ešitelné
problémy typu:
• co všechno lze do paušálu údržby zahrnout
• co je vliv vyšší moci (p%írodní pohromy, úmyslné zni ení, havárie)
• co je p%ání správy VO mimo rámce b#žné nápln# údržby
• jak kontrolovat, že za stanovenou ástku opravdu firmy d#lá, co d#lat má
• jak za lenit poruchovou službu
• jak zahrnout no ní výjezdy
• jak kontrolovat spot%ebovaný materiál
• vtíravá myšlenka typu - ono to svítí, my jim za to ješt# platíme a oni d#lají úpln# jiné kšefty apod.
ad 3) Dá se %íct, že jsme zase na za átku, kdy nevíme, jak dál. Když si jako správce VO už nevím v'bec rady,
m'že mi jako spásná nabídka z nebe p%ipadat realizace projektu tzv. p enesené správy VO, která je již na
n#kterých místech realizovaná a* už privátní spole ností (Eltodo-Citelum v Praze) nebo vlastní a.s. (nap%.
Liberec).
ad 4) Také asto používaným modelem je rozd#lení inností a jejich r'zné oce-ování. To co nejde p%edem a
p%esn# specifikovat a je nezbytné pro každodenní provoz VO zahrnout do paušálu za SM a m#síc. To co lze
p%edem naplánovat, p%esn# specifikovat a pomocí aktuálních ceník' i p%esn# ocenit, to zadávat konkrétní
objednávkou nebo smlouvou. Obdobn# mohou být %ešeny škody a vandalismus. Zcela mimo stojí celkové
obnovy (rekonstrukce VO), které se hradí z investi ních prost%edk' a p%edchází jim projektování, stavební
(n#kdy i územní) %ízení, nabídkové %ízení formou ve%ejné sout#že, %ádné p%edání a p%evzetí. D#lení inností
údržby VO za použití provozních prost%edk' lze zhruba definovat:
• b#žná údržba
• preventivní údržba
• škody, havárie, vandalismus
V praxi to znamená, že je p%esn# vymezen obsah b#žné údržby (zajišt#ní za%ízení VO v normálním provozu)
v etn# no ní pohotovostní služby.
Ostatní práce jsou charakteru preventivní údržby, jejich rozsah je v podstat# dán finan ními možnostmi správce
VO. Tyto práce lze pom#rn# p%esn# p%edem specifikovat (vým#ny prvk', nát#ry apod., nebo na n# lze napsat
p%esný pracovní postup a obsah (nap%. údržba spodku stožáru pod paticí, rozvád# e apod.). Tyto práce lze na
každé období naplánovat, lze na n# vypracovat konkrétní cenovou nabídku, lze je fyzicky kontrolovat a p%ebírat.
Škody a havárie potom podléhají jinému režimu. Po jejich zjišt#ní se provádí nezbytné zajišt#ní, definitivní
%ešení následuje po konzultaci a schválení správcem VO. Na rozsáhlejší p%ípady lze ud#lat zase konkrétní
nabídku.
b) zp'sob ocen%ní vykonaných prací
Ocen#ní je zcela závislé na zvoleném zp'sobu ur ení rozsahu a specifikací konkrétních výkon' údržby VO.
Jak se oce-ují jednotlivé výše uvedené modely:
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1)
2)
3)
4)

úplná a p%esná specifikace všech úkon' k ocen#ní
komplexní zajišt#ní provozu a údržby za paušální ástku
použití modelu p%enesené správy VO
kombinované %ešení - paušál / konkrétní zadávání

ad 1) V tomto p%ípad# se dají použít montážní ceníky C ** M z roku 1989, u kterých se musí dohodnout
koeficient navýšení (nelze stanovit - p%edm#tem jednání mezi partnery), nebo aktuální ceníky RTS Brno. Na
výkony, pro které nelze ceníky použít, se musí dohodnout cena smluvní, vycházející s hodinové kalkulace a
ostatních náklad' zhotovitele.
Materiál se fakturuje v po%izovacích cenách se skladovou a manipula ní p%irážkou. Zp'sob prokazování
skute n# použitého materiálu je zase p%edm#tem smluvní dohody partner', ale nutno poznamenat, že 100%
pr'kaznost u materiálu je ne%ešitelným problémem. Jakmile dojde ve vztahu objednatel-zhotovitel k pocit'm
ned'v#ry, je každá rada drahá a ješt# navíc tak%ka neproveditelná. Podle p%ísloví: kdo chce psa bít, h'l si najde.
ad 2) Jedná se o stanovení komplexní paušální ástky na sv#telné místo a rok (nebo m#síc) za veškerou
innost spojenou s provozem a údržbou za%ízení VO. D%íve byly tyto ástky orienta n# ur eny práv# v
„Technizaci oboru Ve%ejné osv#tlení“ (Praha 1985). Zde p%edcházelo rozd#lení m#st a obcí do tzv. oblastí podle
po tu obyvatel a náklady rozd#leny do t%í hlavních ukazatel':
1) souhrnné náklady na provoz a údržbu jednoho sv#telného místa (nap%. pro oblast III. - 20 až 100
tis. obyvatel - náklady 440 - 570 K /rok)
2) náklady na náhradní sv#telné zdroje za rok
3) náklady na spot%ebu elektrické energie
Dnes po zna ném pohybu cen už jsou tato ísla nepoužitelná, ale jejich rozborem p%i znalosti tehdejších
pom#r' m'žeme je jako ur ité pomocné vodítko využít.
ad 3) Stanovení ceny pro majitele VO p%i použití modelu p%enesené správy VO je vyložen# záležitostí bu/
ve%ejné sout#že, nebo dlouhých jednání o p%edložené nabídce, která zpravidla zahrnuje významný finan ní vklad
zájemce v prvních letech pln#ní smlouvy, p%esn# ošet%ený platební kalendá%, dlouhodobou smlouvu (min. 15 let),
garance apod. Tento model i finan ní podmínky jsou výhodné zejména pro m#sta a obce se zna n# zastaralým
za%ízením VO, kde se nedostává ro n# pot%ebné výše finan ních prost%edk' na %ešení havarijních stav' a
rekonstrukcí VO.
ad 4) V tomto p%ípad# se prolínají zp'soby ocen#ní uvedené v bod# 1 a 2. D#lení inností údržby VO bylo
zhruba definováno:
• b#žná údržba
• preventivní údržba
• škody, havárie, vandalismu
b%žná údržba - na základ# stanoveného rozsahu prací, podmínek míry bezporuchového provozu a kontroly
objednatele se musí kalkulovat cena za SM a rok, lépe m#síc (pro pot%eby fakturace).
preventivní údržba - p%i uzavírání smlouvy se dohodne ceník opakovaných výkon'. Ceny se v#tšinou navrhují
podle montážních ceník' a je pro jednotlivé práce v#tšinou pom#rn# p%esn# specifikován jejich obsah a
požadavky na finální provedení nebo vzhled. Objednatel v t#chto p%ípadech využívá možnosti interních
výb#rových %ízení, kdy na v#tší rozsah preventivní údržby osloví krom# smluvní firmy údržby i jiné pro srovnání
ceny. Je to právo zadavatele, ale p%imlouvám se za to, aby smluvní partner mohl provád#t veškeré práce na VO
na sv#%eném území a to z n#kolika d'vod':
• cizí provede, p%edá a už ho netrápí co bude dál za b#žného provozu
• smluvní firma nem'že existovat jen za smluvní paušál, nutné musí shán#t další práci. Je pro
zadavatele vždy lepší, když si smluvní firmu vytíží ve vlastním rajónu, než když se mu rozjede po
sv#t#
• p%i p'sobení cizí firmy asto dochází k tomu, že ve er VO nenajede, protože i bez zlého úmyslu
mnohdy dojde z neznalosti terénu k r'zným pochybením
• nem#l by jeden být jen na ernou práci a jiný „lízat smetánku“
Pro oce-ování je dobré si sjednat výši koeficientu cenové úrovn# na ceníky 1989, aby se nemusely do smlouvy
rozpitvávat všechny možné položky. Potom podle druhu prací se snadno provede ocen#ní a nabídková cena.
škody, havárie a vandalismus - na opakovaná poškození, vým#ny lze použít smluvní ceník (viz preventivní
údržba), pro rozsáhlejší škody musí zhotovitel p%edložit cenovou nabídku vypracovanou v souladu se
schválenými koeficienty CÚ.
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Ze všeho, co bylo dosud uvedeno lze ur it# konstatovat, že každý model má svá úskalí, a že žádný
z nich není natolik dokonalý, aby nevyvolával t%ecí plochy a konflikty. Cht#l bych ale zd'raznit velmi d'ležitou
v#c. Mnohdy se zkouší r'zné zp'soby zadávání a oce-ování údržby VO
a sou asn# se d#lá jedna zásadní
chyba, která pramení z jistého stupn# ned'v#ry v dodavatele a pot%eby mít v ruce neustálou možnost zásahu
nebo zm#ny. Ta chyba je v tom, že se po dlouhých jednání a dohadování nakonec uzavírají smlouvy na jeden rok
s tím, že se potom uvidí. To je zásadn# špatn#. Údržba není jednotlivá stavba, jednotlivá zakázka. Údržba VO je
dlouhodobý proces, k jehož bezchybnému zvládnutí je pot%eba as pro výb#r pracovník', as pro nau ení se
sv#%eného za%ízení zpam#ti, ur ité drahé techniky, kterou nemohu na ro ní zakázku po%izovat, vybudování sídla,
dispe inku a zázemí pro lidi i materiál. Na jedné stran# správce vyžaduje okamžité zásahy, stálou 100%
p%ipravenost na jakékoliv zavolání a na stran# druhé není ochoten garantovat ur itou perspektivu práce, která je
pro plánování rozvoje firmy nezbytná. Smlouva na údržbu VO musí být bu/ na dobu neur itou (s výpov#dními
podmínkami pro zvláš* hrubá nepln#ní smlouvy) nebo na dobu ur itou, ale s dobou pln#ní min. 5 rok',
optimáln# 10 až 15 let.
Omlouvám se všem, kte%í dnes o ekávali jednoduchý recept na oce-ování výkon' údržby, za nespln#ní
tohoto o ekávání. Bylo by to ode mne p%íliš troufalé se o n#co podobného pokusit. V#%ím, že téma bylo a bude
výzvou k dalším krok'm a spole nému hledání jak na to.

PASPORT A GENEREL VE EJNÉHO OSV TLENÍ
Ing. Alena Muchová – PTD - Ostrava
V názvu p%ednášky jsou dva základní dokumenty pro oblast ve%ejného osv#tlení (VO).
Do samosprávní p'sobnosti obcí náleží i správa a údržba ve%ejného osv#tlení. Dle zákona
. 172/91
Sb. +eské národní rady ze dne 24. dubna 1991 o p%echodu n#kterých v#cí z majetku +eské republiky do
vlastnictví obcí (zm#na: 485/1991 Sb., 10/1993 Sb.), pat%í VO do vlastnictví obce a vztahují se na n#j všechna
zákonná opat%ení zákona o obcích . 367/1990 Sb. ve zn#ní zm#n 439/1991 Sb., 485/1991 Sb., 553/1991 Sb.,
302/1992 Sb., Nález Ústavního soudu +SFR ze 17.9.1992, 68/1993 Sb., 152/1994 Sb., 279/1995 Sb.
Dále zákona o ú etnictví . 563/1991 Sb. ve zn#ní zákona . 117/1994 Sb. a zákona . 227/1997 Sb. v etn#
Opat%ení FMF j. V/20 530/1992 ze dne 30. ervence 1992, kterým se stanový ú tová osnova a postupy ú tování
pro rozpo tové a p%ísp#vkové organizace a obce. Dále jsou opat%ení, kterými se upravily postupy ú tování pro
obce – j. 283/16 421/1993, j. 283/69 817/1993, j. 283/16 890/1994, j. 283/73 246/1994, j. 283/47 773/1995,
j. 283/71 706/1995, j. 283/3 770/1996, j. 283/51 437/1996, j. 283/71 761/1996, j. 283/74 734/1997, j.
283/50 989/1998, j. 283/81 620/1998, j. 283/93 486/1998, j. 283/78 179/1999. Nesmíme také opomenout
Zákon o pravidlech hospoda%ení s rozpo tovými prost%edky 576/1990 Sb. ( zm#na: 579/1991 Sb., 166/1992 Sb.,
321/1992 Sb., 10/1993 Sb., 189/1993 Sb., 57/1995 Sb., 154/1995 Sb., 160/1995 Sb., 160/1997 Sb.
Jak je vid#t není jednoduché vést v ú etnictví nehmotný majetek – ve%ejné osv#tlení, plánovat jeho
údržbu, opravy, rekonstrukce a výstavbu. K evidenci, možnosti za%azení, vy%azení z majetku a odpis'm je
nezbytn# nutná %ádná evidence ve%ejného osv#tlení, jejímž základem je pasportizace ve%ejného osv#tlení.
Pasportizace ve%ejného osv#tlení je jednak podkladem k ú etní evidenci, dále nezbytn# nutné technické
vybavenosti za%ízení a jeho územní rozmíst#ní.
Základem mapové evidence je soubor map ur ité obce, i m#sta v digitální form#. Do t#chto map se
zakreslí trasy kabel' ve%ejného osv#tlení, sv#telná místa, zapínací a napájecí místa v etn# nezbytného
technického popisu. Pro údržbu VO jsou zakresleny i po ty a typy kabel'. V návaznosti na mapovou evidenci
jsou vytvo%eny po íta ové programy pro možnost nejen tabulkového zpracování dat eviden ních, ale i možnost
kontroly a plánování údržby, revizí, sledování spot%eby elektrické energie.
Je jen na výb#ru správce zda ve výsledku bude mít evidenci dle zapínacích míst, dle ulic, zat%íd#ní
komunikací, m#stských obvod', i celkový p%ehled, je to otázka výb#ru filtrovaných položek. Základními
vstupními daty jsou:
- údaje k sv#telnému místu ( typ stožáru, výložníku, svítidla, zdroje, po et, místo napojení )
- údaje k vedení VO ( typ, délka )
- údaje k zapínacímu místu
Dopl-ujícími údaji jsou:
- datum po%ízení
- datum vým#ny i opravy
- datum revize
- typ vym#n#ného prvku
Nezbytnou sou ástí evidence je i soubor informací o %ízení VO, zp'sobu spínání.
Z t#chto základních údaj' lze sestavit libovolnou tabulku a informaci, nap%.:
- po et sv#telných míst a svítidel na komunikaci (p%ípadn# p%íslušejících k zapínacímu místu)
- celkový instalovaný p%íkon na komunikaci (zapínacímu místu)
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- instalovaný p%íkon na 1 km osv#tlované komunikace
- rozte sv#telných míst, pr'm#rná rozte sv#telných míst
- souhrn za%ízení VO na komunikacích, v obvodech, v celé obci i m#st#
- veškeré sumární tabulky
- plán revizí
- plán vým#ny zdroj'
- plán oprav
- p%ehled instalovaného p%íkonu
Nezbytnou sou ástí evidence je i soubor informací o %ízení VO, zp'sobu spínání.
Generel ve%ejného osv#tlení m#sta, obce vychází vždy z údaj' pasportu ve%ejného osv#tlení, pasportu
místních komunikací a silni ních pr'tah', územního plánu, materiál' památkové pé e, generelu rozvoje
dopravy, požadavk' Dopravního inspektorátu z hlediska bezpe nosti provozu.

Problematika ovládání ve#ejného osv%tlení
Ji%í Vorá ek,VOR VO , Ostrava
1. Úvod
1.1. Základní informace
Ve%ejné osv#tlení (dále v textu jen VO) je ve%ejn# prosp#šným za%ízením, které podstatn# ovliv-uje
ve%ejný po%ádek a bezpe nost dopravy, osob i majetku, zvyšuje i turistickou atraktivnost m#st a obcí a
významnou m#rou p%ispívá ke spokojenosti obyvatel.
Ve%ejné osv#tlení je provozní soubor tvo%ený jednotlivými prvky, který lze rozd#lit do t%í základních ástí:
a) osv#tlovací systém
b) napájecí systém
c) ovládací (%ídící) systém
Osv#tlovací a napájecí systém je v podstat# tvo%en pom#rn# jednoduchým elektrickým rozvodem zahrnujícím
pot%ebné rozvád# e, svítidla, sv#telné zdroje, nosné a podp#rné prvky.
Ovládací systém
Je ve své podstat# mozkem (centrální dispe ink) a nervovými systémem (p%enosové cesty základních
povel') celého za%ízení VO. Musí zajistit spolehlivé zapínání a vypínání za%ízení VO z jednotlivých zapínacích
míst (dále v textu jen ZM) podle spínacího kalendá%e VO, ovládání innosti p%ípadných regulátor' a v dnešní
dob# se od n#j o ekává i možnost zp#tných informací o stavu za%ízení VO (zapnuto - vypnuto, p%ípadn# aktuální
velikost odb#ru elektrické energie, která m'že signalizovat lokální výpadky ve v#tvích rozvodu VO) a
v neposlední %ad# by m#l umož-ovat okamžitý dálkový p%enos d'ležitých informací funk ního charakteru (ztráta
napájecího nap#tí, neoprávn#ný vstup do rozvád# e apod.) a shromaž/ovat k hromadnému p%enosu
nejd'ležit#jší provozní údaj - stav elektrom#ru a množství odebrané elektrické energie za stanovené období.
V sou asné dob# v naprosté v#tšin# spl-uje ovládání pouze základní funkci - p%enos impulsu mezi
rozvád# i nebo zajišt#ní spínání vlastním vestav#ným ovládacím prvkem (foto idlo, spínací hodiny, p%ijíma
HDO). Ovládání VO bývá zpravidla provedeno:
- samostatnými ovládacími kabely od hlavního zapínacího místa
- kaskádní spojením (zapnuté VO po silovém rozvodu v#tve zapíná další rozvád# VO)
- systémem HDO (kde to energetická sí* umož-uje)
- asovými spína i (hodinami - mén# vhodné, asté p%estavování, velká tolerance as')
- fotoelektrickými spína i (nutné dobré se%ízení, neumož-uje sou asné plošné sepnutí)
1.2. Spínání VO podle doporu ení platných norem
Doporu ená norma pro ve%ejné osv#tlení +SN 36 0400 doporu uje v odstavci „6.2. Doba osv#tlení„
následující parametry pro zapínání a vypínání ve%ejného osv#tlení:
• odstavec 6.2.1. - Doba provozu osv#tlení musí být stanovena asovým plánem osv#tlování vypracovaným
provozovatelem ve%ejného osv#tlení
• odstavec 6.2.2. - +asový plán osv#tlování se odvozuje pro danou geografickou oblast s p%ihlédnutím k hustot#
zástavby, provozu a p%ípadn# vícestup-ové regulaci.
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• odstavec 6.2.3. - Obecn# platná doba zapínání a vypínání je uvedena v tabulce 4.

Období

Tabulka 4
Zapnutí

Vypnutí

zimní
23.9. až 20.3.

1/2 hod po západu
slunce

1/2 hod p#ed
východem slunce

letní
21.3 až 22.9.

3/4 hodiny po západu 3/4 hodiny p#ed
slunce
východem slunce

• odstavec 6.2.4. - P%i samo inném zapínání fotoelektrickými spína i se na plochách husté zástavby a
v místech s vysoce náro nými dopravními podmínkami zapíná ve%ejné osv#tlení ve er v okamžiku, kdy
horizontální intenzita osv#tlení ve volném terénu poklesne na hodnotu 80 lx a vypíná ráno, jakmile
horizontální intenzita osv#tlení stoupne na 40 lx. Na plochách mimo zástavbu mohou být hodnoty zapínání
40 lx a vypínání 20 lx.
(Pozn.: podle praktických zkušeností mnoha provozovatel' VO jsou tyto hodnoty vysoké)
• odstavec 6.2.5. - Vyžadují-li to meteorologické podmínky, m'že se osv#tlení zapínat a vypínat i mimo dobu
stanovenou asovým plánem osv#tlování.
1.3. Ovládání VO podle doporu ení platných norem
Doporu ená norma pro ve%ejné osv#tlení +SN 36 0400 doporu uje v odstavci „6.3. Ovládání osv#tlení„
následující zp'soby ovládání:
• odstavec 6.3.1. - Ovládání ve%ejného osv#tlení musí být voleno tak, aby p%i dodržení asového plánu
osv#tlování zaru ovalo úsporné využití elektrické energie.
• odstavec 6.3.2. - Ovládání má být provedeno u nov# budovaného za%ízení tak, aby bylo možno samostatn#
zapínat ve%ejné osv#tlení v místech:
a) s vysoce náro nými dopravními podmínkami
b) na plochách husté zástavby s vysokými budovami
c) na plochách s %ídkou zástavbou
• odstavec 6.3.3. - V zásad# lze ovládat osv#tlení t#mito zp'soby:
d) dálkovým ovládáním (samostatnými ovládacími kabely, HDO, kaskádním spojením)
e) samo inn# fotoelektrickými spína i nebo asovými spína i. S ohledem na ekonomické
využití elektrické energie jsou výhodn#jší fotoelektrické spína e; musí být umíst#ny tak,
aby byl snížen vliv klimatických zm#n a mechanického poškození
f) ru n# v jednotlivých zapínacích místech
Z uvedeného je z%ejmé, že platná technická norma (schválena 4. 12. 1984b, ú innost od 1. 10. 1985) je
poplatná dob# jejího vzniku a nepostihuje sou asné technické možnosti.
Všechny technické normy jsou od 1. 1. 2000 nezávazné. Lze konstatovat, že technická norma je
dokumentem poskytujícím pro obecné a opakované používání pravidla, sm#rnice i charakteristiky inností nebo
jejich výsledk', zam#%ené na dosažení optimálního stupn# uspo%ádání ve vymezených souvislostech. P%es svou
nezávaznost jsou technické normy významným dokumentem, jehož spln#ním lze prokázat pat%i nou bezpe nostní
úrove- použitého %ešení, a jde-li o normu harmonizovanou, i spln#ní technických požadavk' na výrobek ve
smyslu zákona . 22/1997 Sb.
V sou asnosti se elektrotechnici %ídí technickými normami ne proto, že musejí, ale proto, že je to pro n#
výhodné. Odlišné %ešení je možné, ale nese s sebou povinnost, aby jeho p'vodce byl schopen prokázat, že jeho
%ešení je po stránce bezpe nostní srovnatelné s %ešením v technické norm# uvedeným.
Na základ# výše uvedeného a faktu, že smyslem ovládání VO je zajistit v asné zapnutí a vypnutí za%ízení,
lze konstatovat, že vývoj a realizace nových moderních zp'sob' a metod nem'že mít žádný negativní vliv
z hlediska bezpe nosti za%ízení. Stejn# jako u impulsu fázovým nap#tím ší%eným kabelem tak i u dálkového (nap%.
radiovým p%enosem) impulsu je možné z hlediska zajišt#ní bezpe nosti práce p%i údržb# za%ízení místn# blokovat
nežádoucí sepnutí styka e(') ZM odpojením (povolení pojistky, vypnutí jisti e) nap#tí ovládacího okruhu ZM.
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1.4. Sou asný stav ovládání VO v *R
Lze konstatovat, že až na ojedin#lé výjimky (nap%. TS Opava, TS Frýdek-Místek, TS (Tech. sít#) Brno,
firma OREM v m#stském obvod# Ostrava-Radvanice - kde se ve v#tším i menším rozsahu zkoušel i zavedl
systém ovládání VO dálkovým bezdrátovým p%enosem se zp#tnou vazbou) z'stal zp'sob ovládání VO
v podstat# stejný jako byl do roku 1989. Samoz%ejm#, že polistopadová zm#na p%inesla daleko v#tší množství a
výb#r typ' fotoelektrických spína ' od b#žných pevn# nastavených po regulovatelné až zcela p%esn# nastavitelné
podle digitálního displeje, mechanických i elektronických spínacích hodin s celoro ním nastavením.
Uplynulé desetileté období a hlavn# r'st náklad' na elektrickou energii v podstat# p%ál zejména
vým#nám svítidel a jejich úpravám na nižší instalované p%íkony, takže vlastním ovládáním VO se správci a
provozovatelé VO p%íliš nezabývali. Firmy provozující VO se svými zkušenostmi se vždycky umí postarat, aby
se VO ve er rozsvítilo a ráno zase zhaslo. Vlastník (m#sto, obec) tak v podstat# ani nevnímá ovládání jako
n#jaký technický problém. V praxi to vypadá tak, že když n#kdy VO nezapne, vyjede poruchová služba, která si
vždy umí poradit a následn# si zajistí, aby se totéž druhý den neopakovalo (je-li p%erušený impuls kabelovou
poruchou dodají do ZM spínací hodiny nebo fotobu-ku. Definitivní odstran#ní poruchy a uvedení do p'vodního
stavu potom bývá závislé na finan ních prost%edcích - m#%ící v'z, odstran#ní kabelové poruchy). Protože pen#z
není nikdy nazbyt, stává se, že se asem na vadný impulsní kabel zapomene a fotobu-ka, která funguje a
nevyžaduje další pozornost, se stává natrvalo ovládacím prvkem ZM. Mén# asto se totéž stává, jsou-li osazeny
spínací hodiny. Ty se p%ipomínají nep%íjemnou skute ností, že je nezbytné je pravideln# nastavovat.
Na druhé stran# je pravdou, že finan ní náro nost na udržení bezpe nosti, dobrého technického stavu
souboru VO a jeho provoz je tak vysoká, že se v#tšinou jeví jako zbyte ný p%epych vynakládat další finan ní
prost%edky na vývoj nebo nákup technologií pro dálkové ovládání za%ízení VO s širokými možnostmi
komunikace centrálního dispe inku s jednotlivými ZM (n#které systémy nabízejí p%enos informací i o stavu
SM).
Je skute n# závažnou otázkou pro majitele za%ízení VO - a proto musí být p%edm#tem seriozního
posouzení náklad' a výsledné technické ú elnosti, provozní spolehlivosti a pot%ebnosti - zavedení takového
nákladného %ídícího systému. K tomu je nutné v#c posuzovat ze všech aspekt', které s ovládáním VO souvisejí.
2. Charakteristika ovládání VO
2.1. Charakteristika a spolehlivost provozu za#ízení VO
Ve%ejné osv#tlení je z hlediska jeho technického provedení a zajišt#ní silového sepnutí rozvodu
jednoduché elektrotechnické za%ízení. Pokud je nap%íklad z%ízeno venkovní osv#tlení omezeného území, nap%.
pr'myslového areálu, bude jeho provozování a ovládání snadnou záležitostí pro elektroúdržbu podniku.
Ve%ejné osv#tlení obce nebo m#sta se z n#kolika podstatných d'vod' a vliv' stává pro provozovatele
náro ným a provozn# komplikovaným za%ízením a to je zp'sobeno zejména t#mito faktory:
• celkový po et provozovaných SM
• plošná rozloha obce, m#sta
• lenitost a výškopis terénu, ve kterém se VO nachází
• po et ZM a jejich vzájemná vzdálenost
• výskyt a vzdálenost územn# samostatných ástí m#sta, obce od kompaktního území
Spolehlivost provozu soustavy VO je dána jeho stá%ím, aktuálním technickým stavem, který ovliv-uje
kvalita a míra údržby. Za%ízení VO, které je v dobrém technickém stavu, je z hlediska spolehlivosti
silnoproudého rozvodu p%ipraveno plnit funkci, pro kterou bylo z%ízeno.
Za%ízení VO m'že každodenn# plnit svoji funkci jen v tom p%ípad#, že bude denn# naprosto spolehliv#
zapnuto a vypnuto. Nesta í ale %ešit pouze technické zajišt#ní zapnutí a vypnutí jako takové. Doba provozu
za%ízení VO je p%i jeho energetické náro nosti významnou položkou každého obecního, m#stského rozpo tu.
Každé p%ed asné zapnutí nebo pozdní vypnutí VO, zapínání v denní dob# znamená nevratný, zbyte ný výdaj
provozovatele. Proto musí být snahou správce VO dosáhnout co nejp%esn#jšího každodenního spínání a
vypínání, odpovídajícího skute nému pr'b#hu stmívání a rozedn#ní. Výpo et asu setm#ní a rozedn#ní podle
normy za použití meteorologického kalendá%e západ' a východ' slunce pro danou lokalitu m'že sloužit pouze
jako základní, orienta ní návrh spínacího kalendá%e. Nelze takto vypo tené asy paušáln# použít pro celou obec
nebo m#sto. Velký vliv má aktuální po así, rozsah a druh obla nosti, která se nad m#stem (obcí) nachází v dob#
blízké okamžiku sepnutí nebo vypnutí VO. +asové rozdíly p%itom mohou být zna né.
Dále je nezbytné, aby ovládací impuls pro zapnutí (vypnutí) každého ZM byl územn# slad#n tak, aby
sousední ZB bezprost%edn# navazujících soustav VO spínaly s minimálními asovými posuny a byla tak
zajišt#na souvislá osv#tlenost komunikací, což je d'ležité zejména pro pr'tahové komunikace vyššího stupn#
d'ležitosti.
V p%ípad# pevného nastavení asu ú innosti spínacího impulsu je každý správce VO v rozporuplné
situaci, když se na jedné stran# musí snažit o co nejpozd#jší zapnutí a co ned%ív#jší vypnutí provozované
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osv#tlovací soustavy, aby z hlediska provozních náklad' dosáhl nejkratší možné doby provozu za%ízení VO a na
druhé stran# cítí povinnost spínat za%ízení VO tak, aby byla zajišt#na sv#telná pohoda obyvatel a tranzitující
dopravy.
2.2. Faktory ovliv4ující spolehlivost spínání VO a možnosti jejich eliminace
2.2.1. Poruchy napájení ZM
a) výpadek dodávky el. energie ze strany dodavatele
b) vypnutí hlavního jisti e p%i provozní poruše VO
c) úmyslné vypnutí hlavního jisti e ZM
d) selhání lidského faktoru ze strany provozovatele (opomenutí znovuzapnutí hl. jisti e po servisu ZM)
Nejedná se o p%ímé poruchy ovládacího systému, ale o poruchy, které zap%í iní nefunk ní stav za%ízení
VO, který je navenek stejný, jako když nefunguje ovládání VO. Jestliže chybí zp#tná informace o stavu nap#tí na
p%ívodu do ZM, musí na každé hlášení reagovat poruchová služba výjezdem a teprve na míst# zpravidla zjistí
pravou p%í inu, kterou m'že zcela odstranit, nebo u iní možná opat%ení k zmírn#ní plošného rozsahu následk'
poruchy VO.
Pro rozsah plošného výpadku VO p%i výše uvedených p%í inách poruch je vždy rozhodující zda ztráta
napájení postihne p%ímo hlavní %ídící ZM oblasti, nebo rozvád# , p%es který se centrální impuls ší%í pro
navazující ZM po silového vývodu, nebo ZM na konci impulsu i samostatn# zapínající.
V t#chto p%ípadech je z%ejmá nevýhoda ovládání VO spo ívající v ší%ení impulsu pomocí silových v#tví ZM a
také samostatnými impulsními kabely, které ší%í ovládací nap#tí nn z %ídícího ZM.
Možnosti technických #ešení ovládání VO vedoucích k omezení výskytu nebo rozsahu poruch:
• samostatné dálkové ovládání každého ZM
• celodenní monitorování p%ítomnosti napájecího nap#tí s okamžitou signalizací poruchového stavu na
centrální dispe ink
• celodenní monitorování stavu hlavního jisti e prost%ednictví p%ídavného pomocného kontaktu s
okamžitou signalizací poruchového stavu na centrální dispe ink
• dodržení selektivity jišt#ní rozvodu ZM
• %ádný technický stav za%ízení VO a hlavního jisti e (hodnota nadproudové spoušt#)
• osazení dve%ního kontaktu ZM a signalizace otev%ení dve%í na centrální dispe ink s rozlišením na:
∗ oprávn#ný (servisní) vstup
∗ neoprávn#ný vstup
• osobní odpov#dnost zam#stnanc' provozovatele a vzájemná kontrola pracovník' servisní osádky p%i
ukon ení práce na ZM

2.2.2. Poruchy prvk' p#ístrojového vybavení ZM
a) hlavní jisti , styka e
b) ovládací okruh ZM
c) spínací hodiny - mechanicky nastavitelné, elektronické-programovatelné
d) soumrakové spína e, fotobu-ky
Jedná se o nejd'ležit#jší silové a ovládací p%ístroje výbavy ZM, které zajiš*ují napájení a ovládání
silového rozvodu VO. Na jejich spolehlivosti závisí po et poruch, jejichž plošný rozsah je vždy závislý na míst#
za%azení ZM v ovládacím paprsku ší%ení impulsu dané oblasti a zp'sobu následného ší%ení impulsu, množství
tímto impulsem následn# ovládaných rozvád# ' ZM.
Musí být prvo%adým zájmem firmy provozující údržbu a provoz VO, aby tyto p%ístroje byly udržovány
v odpovídajícím technickém stavu a byly v as - p%ed uplynutím doby jejich technické i morální životnosti vym#n#ny.
V p%ípad# poruchy spínacích prvk' dojde k plošnému výpadku VO jehož rozsah je závislý na velikosti
území a po tu podružných ZM, které takto vybavený ZM ovládá. Poruchu bez zp#tného dálkového p%enosu
informací o stavu ZM centrální dispe ink nezjistí, je závislý na opožd#ném hlášení dalších subjekt', na základ#
kterého iniciuje výjezd poruchové služby, která však v okamžiku výjezdu nezná pravou p%í inu poruchy. P%í inu
poruchy zjistí poruchová služba až na míst#, kde v#tšinou omezí rozsah poruchy a p%edá informace pro následné
definitivní odstran#ní v denní dob# místn# p%íslušnou osádkou údržby VO.
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Servisní zásah tedy vždy vyžaduje no ní výjezd, zpravidla ru ní zapnutí ZM, ráno ru ní vypnutí a
následnou vým#nu vadného spínacího prvku. V podstat# si m'že taková porucha vyžádat 3 opakované cesty
montážního vozu na jeden p%ípad. P%i v#tší vzdálenosti od sídla provozovatele VO se tak jedná o pom#rn#
vysoké náklady.

Opat#ení vedoucí k omezení výskytu nebo rozsahu poruch:
• samostatné dálkové ovládání každého jednotlivého ZM
• %ádný technický stav p%ístrojového vybavení ZM
• prost%ednictvím pomocného kontaktu styka e signalizovat nesepnutí VO v dob# požadovaného
provozu na centrální dispe ink
• %ádná preventivní údržba ZM
• vým#ny p%ístroj' p%ed uplynutím lh'ty životnosti spínacích p%ístroj'
2.2.3. Poruchy kabelového impulsního vedení mezi ZM
a) stá%í impulsních kabel'
b) stavební innost v trase impulsního vedení VO
c) poklesy p'dy, posuny konstrukcí
Jedná se o nejrozší%en#jší zp'sob ší%ení spínacího impulsu mezi ZM. Za tím ú elem jsou využívány bu/
silové vývody ZM, které jsou sepnuty v %ídícím ZM a od posledního stožáru je kabelem dovedeno nap#tí pro
sepnutí následujícího ZB, nebo jsou v zemi uloženy samostatné zpravidla vícežilové impulsní kabely, které
p%enáší pouze ovládací nap#tí impulsu z jednoho ZB do druhého. Stav kabel' využívaných pro p%enos impulsu je
rozhodujícím faktorem spolehlivosti spínání VO.
U kabel' využívaných pro p%enos impulsu, u nichž se blíží napln#ní doby jejich životnosti a navíc ješt#
nejsou od p'vodní instalace správn# uloženy, dochází k opakovaným nep%edvídatelným poruchám, které mají
tém#% vždy za následek plošné výpadky VO, vyžadující no ní poruchové zásahy. Definitivní odstran#ní kabelové
poruchy je vždy zdlouhavé a nákladné (lokalizace místa pomocí m#%ícího vozu, výkopové práce, vlastní oprava,
uvedení povrchu do p'vodního stavu.
Všeobecn# je známo, že kabelový rozvod VO je investory a stavebníky málo respektován. Je to dáno
zejména tím, že nemá žádnou vyhran#nou právní ochranu, a že je v dob# výkonu stavebních a zemních prací bez
nap#tí. Dojde-li k jeho áste nému poškození, nevykazuje v tento okamžik žádný projev zkratu, v podstat# se
chová jako neprovozovaný, „mrtvý“ kabel. To vede asto k tomu, že nejsou taková poškození hlášena - n#kdy
zám#rn#, n#kdy z nev#domosti.
Poškození impulsního kabelu rozvodu VO (samostatného nebo silového p%enášejícího impuls - tzv.
kaskádou) má zpravidla za následek celoplošný výpadek, který je zjišt#n až po sepnutí VO a provozovatel VO na
n#j m'že reagovat až na základ# hlášení ob an' nebo p%i shod# okolnosti je zjišt#n p%i vlastní kontrolní innosti
v terénu.
Vlivem pokles' narušených terén' stavební nebo d'lní inností dochází ke kabelovým poruchám na
kabelových rozvodech jako takových a samoz%ejm# tím na impulsních vedeních. V tomto p%ípad# nejsou místa
poškození kabelového vedení z vn#jšího pohledu v terénu tak z%ejmá, jako p%i poškození p%ekopy.
Specifickým druhem poruch jsou poruchy zavin#né posuny konstrukcí v#tších stavebních objekt' nap%. most' proti navazujícímu terénu, kdy dochází ke st%ihu na kabelovém vedení. Odstra-ování t#chto poruch
je bez celkové rekonstrukce takového objektu t#žko proveditelné a bylo by samostatn# neúm#rn# nákladné.
Opat#ení vedoucí k omezení výskytu nebo rozsahu poruch:
• samostatné dálkové ovládání každého jednotlivého ZM bez využívání kabel' pro p%enos impuls'
• kvalitní uložení kabel', využití dostate n# pevných, pružných chráni ek
• vypracování a v asná realizace plán' obnovy za%ízení VO
• d'slednost stavebního dozoru p%i realizaci staveb VO, p%ebírání kabelových tras p%ed zakrytím apod.
• p%esné vyty ování VO v prostoru staveb, uzavírání smluv (dohod) o provád#ní prací v blízkosti
kabelového vedení VO
• vyšší odpov#dnost stavebních firem a jejich stavebního dozoru p%i realizaci staveb, hlášení každého
poškození kabelu VO bezprost%edn# po události apod.
• vlastník i provozovatel VO by m#l mít maximální zájem na v asné rekonstrukci dožívajícího za%ízení
VO, protože provozování zastaralého za%ízení VO je z hlediska vynaložených náklad' údržby
ekonomicky neefektivní.
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2.2.4. Závady zp'sobující asové nep#esnosti v ovládání VO

a) dispe inkem

- pochybení dispe era
- subjektivní vyhodnocení sv#telné situace
- chyb#jící, nedostate né nebo nep%esné informace od venkovních idel
b) nep%esnost spínacích prvk'
c) vlivy okolního prost%edí
P%i %ízení spínání VO dispe erem z n#jakého centrálního dispe inku nelze lidský faktor nikdy vylou it.
K omezení pochybení je t%eba zajistit co nejdokonalejší, perfektn# se%ízená a prostorov# dob%e rozmíst#ná
sv#telná idla, podávající dálkovým p%enosem objektivní informaci o sv#tlených pom#rech na osv#tlovaném
území.
Chybné asové spínání VO je nejvíce ovlivn#no nep%esnostmi ovládacích prvk'.
U mechanických spínacích hodin jde zejména o:
• špatné nastavení pro dané období ze strany provozovatele VO
• velký asový interval u mechanických spínacích hodin (min. 15 min.).
• chyby v základním naprogramování u elektronických, programovatelných spínacích prvk'
• špatný výchozí spínací kalendá%.
Nevýhodou používání spínacích hodin jako takových je vždy fakt, že se jedná o pevné nastavení a ZM místa
tak nereagují na aktuální sv#telnou situaci a denní nebo týdenní spínací hodiny neustále vyžadují pravidelné
nastavování.
Nep%esnost fotobun#k m'že být dána:
• chybou p%ístroje
• chybným nastavením citlivosti provozovatelem
• nesprávným umíst#ním (ovliv-ování jiným um#lým osv#tlením)
Chyby p%ístroje eliminuje provozovatel tím, že nenasazuje nejlevn#jší pevn# nastavené fotobu-ky, které
nemají možnost ani regulaci vlastní citlivosti. U nastavitelných fotobun#k zase musí být dán d'raz na pe livost a
odpov#dnost pracovník', kte%í nastavení provád#jí. Nastavení probíhá ve dvou fázích. Nejd%íve je provedeno
hrubé nastavení na provozovn# podle m#%ícího p%ístroje a na míst# montáže je nutné následné dolad#ní podle
skute ného umíst#ní a místních sv#telných podmínek.
Práv# u fotobun#k jsou vlivy okolního prost%edí místa jejich nasazení nejv#tším problémem. Podcen#ní m'že
mít za následek pom#rn# velké asové nep%esnosti spínání VO, u hrubých pochybení až nefunk nost takto
ovládaného VO.
Správnou innost fotobu-ky nejvíce ovliv-ují:
• p%írodní faktory
∗ r'zné postavení slunce podle ro ních období
∗ vliv souvislé sn#hové pokrývky v blízkosti osazení
∗ vliv kontaktu živo ich' (zejména ptactva) se sv#telným idlem
• prom#ny jas' bezprost%edního okolí
∗ zm#na provedení plášt# nebo barvy objektu sousední zástavby
∗ vým#na svítidel s jinou vyza%ovací k%ivkou
∗ nekoordinovaná realizace slavnostního, reklamního osv#tlení sousedního objektu
∗ osvit dopravou nebo z oken zástavby
2.3. Požadavky na asovou p#esnost okamžiku impulsu ovládání VO podle velikosti a charakteru lokalit
2.3.1. Velká m%sta
Ve velkých m#stech s velkou rozlohou osv#tlovaného území je n#kolik aspekt', které je nutné brát v úvahu
p%i návrhu as' spínání VO. Geograficky zpravidla m#sto tvo%í:
• centrum m#sta
• centru m#sta p%ilehlé obytné celky
• odpo inkové a p#ší zóny
• hlavní silni ní tahy
• podchody, pr'chody, podjezdy
• prostorov# odd#lené zástavby p%idružených obcí k m#stu
Centrum m#sta - zpravidla ho tvo%í nám#stí s p%ilehlou pom#rn# hustou zástavbou s užšími ulicemi. V centru
m#sta je oprávn#ný požadavek na d%ív#jší zapnutí a pozd#jší vypnutí VO než je tomu v ostatních ástech m#sta.
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Jednak se jedná o turisticky nejatraktivn#jší ást m#sta a jednak hustá zástavba snižuje hladinu osv#tlení na
komunikacích proti otev%enému prostoru. Se zapínáním VO bývá asov# také slad#no slavnostní osv#tlení
historických objekt'. Vypínání SO už podléhá jinému režimu (rozhodnutí radnice, útvar' památkové pé e
apod.).
VO p%ilehlých obytných celk' by m#lo být spínáno návazn# na historické centrum m#sta, p%i emž by v
uceleném obytném souboru by m#lo být VO spínáno na jednotný impuls. Jediným možným d#lením pro
nastavení r'zných as' spínání mezi sousedními obytnými celky mohou být hlavní komunika ní tahy. Soub#žn#
s obytnými celky jsou spínány jejich odpo inkové a p#ší zóny. VO v parcích s bohatou a hustou zelení by m#lo
být zapínáno d%íve než otev%ené komunikace a obytné soubory.
U VO hlavních dopravních tah' je dán d'raz zejména na asovou a sm#rovou posloupnost spínání. Ve sm#ru
od centra by m#lo být, bez ohledu na sousední obytné celky, spínáno VO komunikace v krátkém a hlavn#
sm#rov# navazujícím asovém intervalu tak, aby nedocházelo k st%ídání již osv#tlovaných a ješt#
neosv#tlovaných úsek' komunikace. V p%ípad# dlouhé komunikace je naprosto nezbytné postupné a souvislé
zapínání a vypínání VO. Ost%e ohrani ené p%echody sv#tla a tmy jsou hrubým porušením technické normy +SN
36 0400 ( l. 4.2.5 Provedení adapta ních pásem) a +SN 36 0410 a 36 0411 (vždy l. 3.1. s tabulkou provozních
hodnot). Protože v tomto p%ípad# porušení normy ohrožují bezpe nost osob a majetku, nelze argumentovat nebo
omlouvat nedostatky sou asnou nezávazností technických norem (viz výklad v odstavci 1.4. tohoto materiálu).
Pro podchody, pr'chody a podjezdy platí jiný režim spínání VO. +ást osv#tlení je v celodenním trvalém
provozu a zbývající ást se zapíná v asovém p%edstihu p%ed zapnutím ostatního VO otev%eného prostoru. Po
rozedn#ní a vypnutí okolního VO je se zpožd#ním vypnuto no ní osv#tlení t#chto dopravních staveb. (+asový
p%edstih zapnutí a zpožd#ní vypnutí je závislé na konkrétním technickém provedení stavby - minimáln# bývá 15
min.)
Do území výkonu správy VO v p%ípad# velkých m#st pat%í zpravidla samostatn# ležící, prostorov# omezené
zástavby nap%. p'vodn# samostatných malých obcí, které byly postupem doby k m#stu p%i len#ny. V tomto
p%ípad# m'že být režim spínání zcela nezávislý na spínání ucelené ásti m#sta a spíše odpovídá charakteru
ovládání VO malé samostatné obce. Z hlediska výkonu správy VO u takto prostorov# vzdálených oblastí
vyvstává problém získání informace o sv#telných pom#rech na jejich území pro p%ípadné centrální %ízení VO
dálkovým impulsem, nebo zp#tné informace dispe inku o funk nosti VO, které bylo sepnuto místním spínacím
prvkem.
2.3.2. Obce s malým rozsahem VO
Ovládání VO územn# malých obcí je nepom#rn# jednoduší záležitostí. Je zpravidla kladem pouze d'raz na
d%ív#jší zapnutí VO hlavní pr'jezdní komunikace. V p%ípad# malé obce je sou asn# spínáno i ostatní VO. Ve
v#tší obci mohou být okrajové ásti obce spínány v pozd#jším režimu než hlavní pr'tah.
Charakteristické pro malé obce bývá to, že je VO v návaznosti na asy posledního ve erního a prvního
ranního dopravního spoje úpln# vypínáno. Obec tak iní zejména z ekonomických d'vod' a je pravdou že v této
dob# je pohyb osob a hustota silni ní dopravy minimální, mnohdy tak%ka nulový. Nelze ale takto init vždy,
protože i malou obcí m'že vést pom#rn# významná dopravní tepna a její VO by nem#lo být ani v no ních
hodinách zcela vypínáno - je možno doporu it nap#*ovou regulaci. Obecn# platí, že rozhodnutí o celkovém
vypínání VO by m#la vždy p%edcházet podrobná územní a dopravní analýza situace, jednání v orgánech
samosprávy, a projednání s bezpe nostními a záchrannými složkami, subjekty provozujícími hromadnou
dopravu osob v obci.
3. Návrh a volba systému ovládání VO
3.1. Vypracování studie ovládání VO
Pro správné rozhodnutí a zvolení zp'sobu ovládání VO je nutná podrobná studie ovládání VO. Studie by
m#la obsahovat analýzu stávajícího stavu, výchozích podmínek, posouzení technických možností, p%edností i
nedostatk', provozní náro nosti systém', které jsou na trhu k dispozici.
Vzhledem k velkému množství variant a možností jak VO ovládat a monitorovat a k sou asnému množství
nabízených produkt', kterými toto lze realizovat, není možné v rámci základní studie vypracovat i konkrétní
cenové náklady na z%ízení a provozování nových systém' ovládání. M'že jít jen o rámcové odhady náklad'.
3.1.1. Analýza stávajícího stavu a výchozích podmínek
a)
charakter sít% VO
i)
rozsah kabelového samostatn# uloženého rozvodu VO
ii)
rozsah samostatného venkovního vedení VO
iii)
rozsah venkovního vedení VO vedené spole n# se sítí NN
b)
stávající ZM
i)
technický stav
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c)

d)

e)

ii)
stá%í
iii)
umíst#ní
iv)
vnit%ní prostorové možnosti rozvád# '
stávající zp'sob #ízení VO
i)
existence centrálního dispe inku
ii)
po et %ídících ZM
iii)
po et impulsem ovládaných podružných ZM
iv)
po et samostatn# ovládaných ZM
a)
spínací hodiny
b)
fotobu-ka
c)
jiné
stávající stav ovládací sít% ší#ení impulsu
i)
rozsah a stav samostatné kabelové ovládací sít#
ii)
rozsah ší%ení impulsu kaskádových zapojením silových vývod' ZM kabelového VO
iii)
rozsah ší%ení impulsu kaskádových zapojením silových vývod' ZM venkovního VO
vzájemné vzdálenosti ZM
i)
skupin ZM ucelených m#stských ástí
ii)
samostatn# ležících ZM

3.1.2. Rozbor technických možností provozovatele a možnosti systém' ovládání
a)
podmínky pro innost centrálního dispe inku
b)
individuální ovládání ZM
i)
individuální ru ní ovládání
ii)
individuální ovládání ZM vestav#ným prvkem
a)
spínací hodiny
(1)
elektromechanické
(2)
elektronické programovatelné
(3)
dálkov# %ízené astronomické hodiny
b)
fotobu-ky
(1)
s pevným nastavením
(2)
s regulovatelným zpožd#ním
(3)
s individuáln# nastavitelnou hodnotou citlivosti
c)
p%ijímací prvek ovládacího signálu
(1)
vestav#ný do stávajícího ZM
(2)
v nástavb# na stávající ZM (využitelná silová ást ZM)
(3)
nutná vým#na celého ZM
c)
skupinové ovládání ZM
i)
vybavením %ídících ZM p%ijímacím prvkem signálu a zachování kabelového
(kaskádového) ší%ení impulsu pro p%idruženou skupinu ZM
(1)
vestav#ný do stávajícího ZM
(2)
v nástavb# na stávající ZM (využitelná silová ást ZM)
(3)
nutná vým#na celého ZM
d)
zp'sob ší#ení ovládacího signálu
i)
samostatná kabelová sí*
ii)
frekven n# po stávajícím silovém rozvodu
iii)
využitím pevné telekomunika ní sít#
iv)
využitím telekomunika ní sít# operátor' mobilních stanic
v)
využitím radiové sít#
a)
rozší%ení již využívané sít# pro jiné ú ely
b)
z%ízení nové radiové sít#
3.2. Rozhodnutí o zavedení nového systému ovládání VO
Vypracovaná studie je výchozím dokumentem pro proces rozhodování o tom, jaký systém ovládání bude
zvolen a v jaké rozsahu možností bude realizován a provozován.
Je t%eba si uv#domit, že je možné zvolit a za ít realizovat dokonalý a vše postihující systém, který bude na
jedné stran# nesmírn# efektní, ale na druhé stran# tak extrémn# finan n# nákladný, že bude naprosto reálné
nebezpe í, že nedojde k jeho zavedení pro celý rozsah za%ízení VO. Potom z'stane takový produkt jakýmsi
výstavním exponátem pro vlastní prezentaci p%i p%íležitosti významných setkání a návšt#v. Chyb#t ovšem bude
praktický p%ínos pro každodenní provoz za%ízení VO.
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Každá zm#na dosavadního zp'sobu ovládání znamená nejen výraznou zm#nu zab#hlého stavu, ale zejména
výrazné a dlouhodobé zvýšení náklad' v kapitole m#stského (obecního) rozpo tu ur ené pro financování VO.
Dopady na provoz VO:
a) zvýšené nároky a nutná zm#na p%ístupu pracovník' údržby
b) doškolení, vy len#ní specialist' v kádru provozovatele
c) rozší%ení operativního skladu náhradních díl' pro havarijní zásahy
Dopady na rozpo et VO:
a) vy len#ní dostate ného množství finan ních prost%edk' nad rámec dosavadního rozpo tu VO na
zavád#cí investici v prvním roce po%ízení
b) závazné rozhodnutí o každoro ním p%id#lení stanoveného objemu finan ních prost%edk' na další
rozši%ování zvoleného systému ovládání pro celé období realizace
Aby bylo rozhodnutí dobré a hlavn# realizovatelné musí se posoudit nejen finan ní možnosti, ale zejména by
se m#lo stanovit,co skute n# nezbytn# pot%ebuji k spolehlivému ovládání VO. Ze všeho, co bylo dosud uvedeno,
v podstat# již vyplývají základní požadavky na to, co by m#l systém ovládání VO um#t a provozovateli VO
umož-ovat.
Sm#rem od dispe inku k ZM:
a) dálkové zapnutí a vypnutí ZM podle zavedeného systému vyhodnocování sv#tlené situace
b) dálkové zapnutí a vypnutí ZM v nezbytném p%ípad# ru ním zásahem dispe era do systému
c) dálkový p%enos impulsu pro zahájení innosti regulátoru ZM (je-li jím vybaven)
d) možnost vyžádat si a získat informaci o monitorovaných stavech ZM
Sm#rem od ZM k dispe inku:
a) celodenní monitorování p%ítomnosti napájecího nap#tí s okamžitou signalizací poruchového stavu na
centrální dispe ink
b) celodenní monitorování stavu hlavního jisti e prost%ednictví p%ídavného pomocného kontaktu s
okamžitou signalizací poruchového stavu na centrální dispe ink
c) prost%ednictvím pomocného kontaktu styka e signalizovat nesepnutí VO v dob# požadovaného
provozu na centrální dispe ink
Toto základní vybavení musí umož-ovat další rozši%ování - nap%íklad:
a) osazení dve%ního kontaktu ZM pro signalizaci otev%ení dve%í na centrální dispe ink s rozlišením na:
• oprávn#ný (servisní) vstup (servisní pracovník se p%ihlásí nap%. uzamykatelným tla ítkem)
• neoprávn#ný vstup
b) sb#r impuls' po osazení vysílacího elektrom#ru a na vyžádání dispe inku p%edat informaci o spot%eb#
za sledované období
4. Záv%r
Smyslem tohoto p%ísp#vku nebylo posuzovat nebo dokonce hodnotit, jaký systém ovládání, a od kterého
výrobce je nejlepší, nebo jak by m#lo být VO ovládáno. Smyslem p%ísp#vku bylo - a snad splnilo - nabídnout
k zamyšlení širší pohled na toto problematiku, které se v poslední dob# stává aktuální a v n#kterých m#stech se
dostává již na po%ad dne. Jen v o ích laik' se m'že zdát ovládání ve%ejného osv#tlení prostou a jednoduchou
záležitostí, když jde „jen“ o to: ve er zapnout a ráno vypnout.

STMÍVÁNÍ VE EJNÉHO OSV TLENÍ
Sokanský Karel, VŠB-TU Ostrava, FEI
Válek Pavel, VŠB-TU Ostrava, FEI
Ve%ejné osv#tlení pat%í mezi neplacené služby obyvatelstvu, ovliv-uje ve%ejný po%ádek, bezpe nost
dopravy a turistickou atraktivnost m#st a obcí. Optimalizace provozu a údržby ve%ejného osv#tlení pat%í k
nosným program'm rozvoje ve%ejn# prosp#šných služeb. Jedna z možností úspory náklad' na provoz ve%ejného
osv#tlení je regulace jeho p%íkonu a tím i jeho sv#telného výkonu pomocí velikosti napájecího nap#tí. V lánku
jsou popsány výsledky z praktického m#%ení provedená na modelu ve%ejného osv#tlení a komer n# vyráb#ného
regulátoru .

1. Úvod
Prakticky jediná jednoduše realizovatelná možnost regulace p%íkonu a tím i výkonu sv#telných zdroj'
ve svítidlech je v p%ípad# ve%ejného osv#tlení možná prost%ednictvím napájecího nap#tí osv#tlovací soustavy.
Regulací napájecího nap#tí osv#tlovací soustavy v dovolených mezích lze dosáhnout p%ibližn# polovi ního
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inného p%íkonu p%i snížení sv#telného toku svítidel na p%ibližn# t%etinu – tak hovo%í p%íru ky a u ebnice
z oblasti elektrického sv#tla. Pod pojmem regulace nap#tí osv#tlovací soustavy si lze p%edstavit snižování nap#tí
od jmenovité hodnoty Un=230V na minimální p%ípustnou provozní velikost Umin=180V udávanou výrobci
komponent' svítidel. Tato minimální hodnota se však m'že vyskytovat až na elektricky nejvzdálen#jším míst#
v rozvodu p%i regulaci nap#tí.
2. Ú el m%#ení
Vlastní m#%ení bylo provedena p%edevším za ú elem ov#%ení vlastností regulátoru osv#tlovacích soustav
REGOS verze 3*5 kVA vyráb#ný firmou Elvis Ostrava. Konkrétn# se jednalo ov#%ení jeho provozn#
technických parametr' a závislostí:
• pom#rná intenzita osv#tlení z b#žn# používaných výbojkových sv#telných zdroj' jako funkce velikosti
výstupního nap#tí regulátoru a jeho pom#rné hodnoty vztažené ke jmenovité hodnot#.
• b.)pom#rná hodnota p%íkonu osv#tlovací soustavy ( inného) v závislosti na velikosti napájecího nap#tí
osv#tlovací soustavy v pom#rných jednotkách vztažených ke jmenovité hodnot# napájecího nap#tí.
• pom#rná hodnota napájecího proudu osv#tlovací soustavy jako funkce velikosti výstupního nap#tí regulátoru
(pro možnost zjišt#ní snížení inných ztrát na vedení osv#tlovací soustavy).
• ov#%ení k%ivky úspor inného p%íkonu osv#tlovací soustavy v závislosti na pom#rné velikosti výstupního
nap#tí regulátoru.
• k%ivka m#rného výkonu pro použité nízkotlaké sodíkové výbojky v závislosti na pom#rné velikosti
napájecího nap#tí svítidla.
• vzhledem k tomu, že výše uvedený regulátor používá kontaktní zp'sob skokové zm#ny v 15-ti stupních
nap#tí, bylo sou ástí m#%ení bylo i ov#%ení chování regulátoru p%i p%epínání mezi jednotlivými stupni
regulace, možné negativní vlivy p%echodných jev' vznikajících nespojitou zm#nou výstupního nap#tí
regulátoru na jas výbojek a jejich možné zhasínání (rozbor není sou ástí p%ísp#vku). Uvedená m#%ení byla
sou astn# zachycována digitálním pam#*ovým osciloskopem.
• b#hem m#%ení bylo zjišt#no, že proud, který odebírá osv#tlovací soustava je zna n# zkreslen vyššími
harmonickými. Proto byla ve vyhodnocení m#%ení v#nována pozornost také tomuto faktu.
3. Metodika m%#ení
Pro výše uvedenou innost byl zprovozn#n jednofázový model ve%ejného osv#tlení z 15 ks svítidel. Pod
pojmem svítidlo zde je myšlena elektricky pospojovanou výzbroj sériov# vyráb#ného svítidla. Elektrická výzbroj
svítidel použitých v modelu je popsána dále. Jmenovitý p%íkon vytvo%ené osv#tlovací soustavy byl p%ibližn# 1,5
kVA, což odpovídá necelé t%etin# jmenovitého zdánlivého výkonu 5 kVA jedné fáze regulátoru. Z d'vodu
nedostatku pot%ebného množství jednotné výzbroje svítidel nebylo možné v laboratorních podmínkách provést
testování za jmenovitého zatížení. Aby bylo možné posoudit vlastnosti regulátoru i za jmenovitého zatížení
(vlastní ztráty) bylo použita dopl-ující p%ídavná odporový zát#ž 3,3 kW (rozbor není sou ástí p%ísp#vku).
Všechny hodnoty byly zm#%eny a vypo teny za p%edpokladu nap#tí na vstupu regulátoru U1=230V±0.5%, které
bylo v pr'b#hu m#%ení regulováno pomocí regula ního transformátoru na uvedenou hodnotu. Správná innosti
regulátoru byla ov#%ena ve dvou etapách :
- bez p%ídavné odporové zát#že 3,3 kW za sou astného m#%ení hodnot nutných pro konstrukci graf'
- s p%ídavné odporové zát#že 3,3 kW za sou astného m#%ení hodnot nutných pro konstrukci graf'
Regulátor osv#tlovacích soustav byl nastaven na automatické krokování nap#*ových stup-' odpovídajících od
jmenovitého nap#tí soustavy až po minimální dovolené provozní nap#tí Umin=170V, p%i emž asový interval pro
stabilizaci ho%ení výboje a ustálení sv#telných a elektrických parametr' byl nastaven na 5 minut. Ode et
m#%ených hodnot U, I, P byl provád#n vždy v poslední minut# p%ed p%epnutím na další, nižší stupe-. Ve všech
etapách byl kladen d'raz na fakt, že výbojka nesmí p%i p%epínaní mezi nap#*ovými stupni zhasnout.
Výzbroj svítidel použitých k testování:
- sv#telný zdroj sodíková výbojka SHC 70W LT Holešovice
- zapalova TZ70 S
- p%ed%adník tlumivka LAYRTON 70 230V / 1A / 50Hz / λ=0,36 / λc=0,95
- kompenza ní kondenzátor 14µF / 250V / 50Hz

4. Zm%#ené a vypo tené grafické závislosti
a.) obr. 2 a 3 zachycuje nam#%ené a vypo tené charakteristiky, p%epo tené na pom#rné jednotky, platné pro
osv#tlovací soustavy tvo%enou výše uvedenou výzbrojí svítidel
b.) obr. 4, 5, 6 zachycují p%echodné d#je, významné p%edevším na k%ivce napájecího proudu soustavy tvo%ené
15 ks svítidel. Na k%ivce proudu je patrné velké zkreslení harmonickými
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c.) obr. 7 a 8 dokumentují rozbor problematiky harmonického zkreslení napájecího proudu.
Jednotlivé stupn# jsou v grafech zobrazeny k%ížky kterými procházejí k%ivky, p%ípadn# mezi kterými je
k%ivka interpolována. N#která m#%ení byla provedena i v oblasti nad jmenovitým nap#tím. Tuto možnost
umož-ovala konstrukce regulátoru osv#tlovacích soustav i když to není regulérní pracovní oblast. Tento fakt
m'že napomoci v pochopení chování svítidel, pokud jsou napájena nap#tím vyšším než je jmenovité. Normy
ostatn# p%ipoušt#jí ur ité odchylky od jmenovité hodnoty.
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Pom#rné hodnoty m#%ených veli in na modelu svítidel 15 ks SHC 70W

Legenda k použitým zkratkám :
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u - výstupní nap#tí z regulátoru osv#tlení vztažené ke jmenovité hodnot# nap#tí Un =230V
i - pom#rná hodnota výstupního proudu do zát#že vztažená k hodnot# p%i jmenovitém napájení
s - pom#rná hodnota výstupního zdánlivého p%íkonu vztažená k hodnot# p%i jmenovitém napájení
p - pom#rná hodnota výstupního inného p%íkonu vztažená k hodnot# p%i jmenovitém napájení
∆pu - pom#rná hodnota ušet%eného inného p%íkonu osv#tlovací soustavy, vztažené ke jmenovité
e - pom#rná hodnota intenzity osv#tleni vztažená ke jmenovitému nap#tí svítidel
η - m#rný sv#telná ú innost zdroje v pom#rných jednotkách vztažených ke jmenovité

Obr. 3 P%epnutí mezi stupni 216V na 212V. Stopa A je vstupní nap#tí – nezkreslený harmonický pr'b#h, stopa
B je výstupní nap#tí – pr'b#h ovlivn#ný p%echodnými d#ji, stopa C je celkový proud na výstupu. Zajímavé je, že
b#hem p%epnutí nedošlo ke zhasnutí žádné výbojky na modelu.

Obr. 4 Op#t p%epnutí mezi stupni s nap#tím 216V na 212V. Stopa A je vstupní nap#tí – nezkreslený
harmonický pr'b#h, stopa B je výstupní nap#tí – pr'b#h ovlivn#ný p%echodným d#jem, stopa C je celkový proud
na výstupu a stopa D zobrazující proud jednou výbojkou SHC 70W.
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Obr. 5 P%epnutí mezi stupni s nap#tím 208V na 204V. Stopa A je vstupní nap#tí – nezkreslený harmonický
pr'b#h, stopa B je výstupní nap#tí – pr'b#h ovlivn#né áste n# p%echodným d#jem, stopa C je celkový proud na
výstupu (cejchovaný ve V; m#%ítko je 10V=10A) a stopa D zobrazující proud jednou výbojkou SHC 70W.
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Obr. 6 Amplitudy jednotlivých harmonických v napájecím proudu v závislosti na velikosti napájecího nap#tí
soustavy získaných FFT proudu pro jednotlivé nap#*ové stupn#.

ki (%)

60

55

50

45

40

35

30
70

80

90

100

110

u (%)

22

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Obr. 7

+initel harmonického zkreslení proudu ki =f(u) v závislosti na velikosti napájecího nap#tí soustavy.

5. Zhodnocení zjišt%ných výsledk'
Nejprve je nutné ješt# jednou poznamenat, že všechna m#%ení byla provedena pro sv#telný zdroj Tesla
SHC 70W a k nim b#žn# používanou výzbroj svítidel. Princip by m#l být platný pro všechna svítidla této t%ídy
osv#tlení, lišit by se mohly pouze v konkrétních íselných hodnotách.
Dovolený pokles sv#telného toku iní dva stupn#, což znamená u místních komunikací pokles osv#tlení o 75%
p%i stupni osv#tlení I na stupe- III . V tomto p%ípad# lze stmívat až do 14-tého stupn#. U silni ních komunikací
je to totéž, navíc lze provést i stmívání ze stupn# II do stupn# IV p%i stejných podmínkách. U stávajících
osv#tlovacích soustav p%ináší použití regulátoru úspory elektrické energie a prodlužuje životnost sv#telných
zdroj'. Konkrétn# je to na 14-tém stupni p%i poklesu nap#tí o 26%, odpovídající nejnižšímu doporu enému
provoznímu nap#tí, 46% úspor p%íkonu elektrické energie a poklesu sv#telného toku o 67%.
Z výše uvedených závislostí v grafech je možné ur it úspory p%i každém nap#*ovém stupni. Vlastní
p%íkon rozvad# e – regulátoru nep%esahuje p%i jmenovitém zatížení 2 % regulovaného výkonu, a to pouze v první
polovin# regula ních stup-'.
Otázka p%ínosu vzhledem ke snížení inného p%íkonu zde byla %ešena na modelu, v praxi nám zde
vstupuje ješt# další faktor a to v#tšinou kabelové vedení. Jeho p%ítomnost zde má negativní vliv na problém.
Jednak na n#m vznikají p%i pr'chodu proudu ztráty inné energie a dále úbytek nap#tí . Co se týká ztrát inné
energie na vedení, ty jsou úm#rné kvadrátu proudu jím procházejícího. Snížením nap#tí na zát#ži o 26 % se sníží
i proud p%ibližn# o 26% a tím klesnou inné ztráty na vedení o 45 %. Problematika nap#*ových úbytk' na vedení
je složit#jší. Nap#*ová hladina minimálního provozního nap#tí je vztažena na elektricky nejvzdálen#jší svítidlo,
což m'že zna n# zredukovat po et využitelných stup-' pro regulaci. Na druhé stran# se rozvody ve%ejného
osv#tlení napojují v blízkosti distribu ních transformátor' vysokého nap#tí na nízké nap#tí, na jejichž vývodech
je v#tšinou v dob# provozu ve%ejného osv#tlení nap#tí v horní hranici toleran ního pole jmenovitého hodnoty
sít#. Uvedený fakt má zp#tný vliv na možnosti nastavování startovacích hodnot nap#tí a tím i dalších úspor (blíže
viz ást graf pro m#%ení osv#tlovací soustavy p%i nap#tím vyšším než jmenovité).
Výpo t'm návratnosti prost%edk' vložených do regulace ve%ejného osv#tlení by tedy m#l p%edcházet
kvalitn# provedený výpo et z elektrotechnického hlediska. Rozhodn# nelze jednoduše %íci: „Koupím si regulátor
ve%ejného osv#tlení, nastavím na n#m ur itý stupe- a ušet%ím tolik kWh což je p%ímo úm#rné ušet%eným K .“
Další z podmínek správné funkce regulátoru je, že b#hem p%epínání mezi stupni nedochází ke zhasínání výbojek
byla spln#na za p%edpokladu nastavení asového intervalu mezi jednotlivými stupni delším p#ti minut.
Pro provoz osv#tlovací soustavy p%i sníženém nap#tí je charakteristický nižší m#rný výkon sv#telných zdroj'.
Konkrétní hodnoty je možné p%ibližn# ode íst z grafu pro závislost η=f(u).
Dalším faktem zde je, že provoz osv#tlovací soustavy je doprovázen vyššími harmonickými v k%ivce
odebíraného proudu. Konkrétní obsahy harmonických a initele zkreslení jsou uvedeny v grafech. Se snižujícím
se nap#tím na soustav# initel zkreslení roste, u minimálního provozního nap#tí dosahuje velikosti až 55%. Vinu
na tom mají p%edevším konstantní velikosti úrovní 5., 7. a 11. harmonické, 3. a 13. s klesajícím nap#tím rovn#ž
klesají s amplitudou základní frekvencí 50 Hz. Pro provoz osv#tlovacích soustav je charakteristické, že pracují
v dob# kdy je relativní nadbytek elektrické energie, výrobci elektrické energie jsou rádi, když ve%ejné osv#tlení
vyrovnává k%ivku denního zatížení soustavy a tak tento problém zp#tných vliv' na sí* z'stává pon#kud stranou.
Z hlediska zp#tných vliv' na sí* je možné rovn#ž uvést, že b#hem p%epínaní dosahují proudové rázy b#žn# p#ti
násobku amplitudy ustáleného jmenovitého proudu
Záv#rem lze konstatovat, že rozvád# e se stup-ovitou regulací a jejich modifikace s vyšším výkonem
založené na stejném principu jsou na stejné kvalitativní úrovni jako rozvád# e s plynulou regulací, pokud
nedochází ke zhasínání výbojek p%i p%epínání jednotlivých stup-'. Nutno je však upozornit, že se snižováním
nap#tí klesá ú innost p%em#ny el. energie na sv#telnou a zvyšuje se procenticky obsah vyšších harmonických.

PRVNÍ ROK SPRÁVY VE EJNÉHO OSV TLENÍ V OSTRAV
Bína Antonín, Správa ve%ejného osv#tlení
Systém správy a údržby ve%ejného osv#tlení / dále VO / do roku 1991 zabezpe ovala na území m#sta
Ostravy Elektrotelevizní služba Ostrava, s.p.
/ ETS / spolu s Technickými službami 1 – 4 v jednotlivých
obvodech m#sta, kdy ETS zajiš*ovala zpracování projekt' staveb, pasportizaci, správu, realizaci investic, revize
a áste n# údržbu a TS ve svých m#stských obvodech údržbu ve%ejného osv#tlení.
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Po roce 1989 dochází k rozd#lení velkých m#stských obvod', vzniká 23 malých m#stských obvod',
ruší se innost ETS v oblasti VO a veškerou správu a údržbu p%ebírají TS. V pr'b#hu let 1990 – 92 je správa a
údržba ve%ejného osv#tlení sv#%ena jednotlivým m#stským obvod'm. D#lí se dokumentace a veškerá evidence
VO, v etn# systému jednotného ovládání spínání VO.
Od roku 1992 do roku 1998 %eší správu a údržbu VO podle své v'le ú%ady m#stských obvod', v etn#
inventarizace, aktualizace pasport' a n#kterých drobných investi ních akcí. Rekonstrukce VO jsou nadále pod
vedením MMO, odboru investi ního.
Každý ú%ad si vybral svoji firmu údržby, n#kde i n#kolik a podle pot%eby, spokojenosti i
nespokojenosti je m#nil. Stejná situace byla i u revizních technik', výb#ru svítidel, ovládacích prvk', stožár'
atd. Vzniká velké množství druh' svítidel, pokud možno nejlevn#jších, aby VO nestálo mnoho pen#z.
A tak vedle sebe hospoda%í obvod ítající 7859 SM i obvod mající 130 sv#telných míst.
Podle statistiky MMO byly náklady na VO evidovaném v rozsahu 33 087 SM celkem :
r.92
r.93
r.94
r.95
r.96
r.97
r.98

celkem

42 558 tis.K
52 742
54 200
53 924
55 143
50 946
53 528

z toho energie

25 732 tis. K
28 969
29 560
27 292
27 358
26 005
27 739

Z vybraných ukazatel' :
• pr'm#rné náklady na údržbu jednoho SM za m#síc u velkých obvod' inily v uvedeném období 31,00 až
120,70 K , naproti tomu u malých m#stských obvod' 0,00 až 104,40 K .
• Za období let 1992 až 98 je pr'm#rný náklad na údržbu na jedno sv#telné místo v Ostrav# za rok cca 752,00
K , za m#síc cca 62,68 K a za den 2,06 K .
V lét# roku 1997 m#ly katastrofální d'sledky povodn# pro celou oblast Moravy. V Ostrav# se povodn#
„podepsaly“ nejenom na technickém stavu VO, ale také na tom, že doslova uplavala ást d'ležité dokumentace,
pasporty, projekty atd., takže z n#kterých oblastí správa neobdržela tém#% nic.
Krizová situace urychlila rozhodnutí o sjednocení správy VO, jeho dispe erské ovládání atd.
Dne 23.3.1998 schválilo Zastupitelstvo MO p%evod správy VO m#sta Ostravy z jednotlivých m#stských
obvod' na Ostravské komunikace dnem 1.1.1999. Od kv#tna 1998 podle Harmonogramu p%ípravy na p%evzetí
správy VO byly in#ny jednotlivé kroky, které vyvrcholily v prosinci 1998 p%edáním majetku VO zp#t M#stu
Ostrava a správy VO spole nosti OK.
V pr'b#hu p%edávání majetku VO a jednotlivých podklad' byly zjišt#ny hrubé nedostatky zejména ve
vedení evidence majetku. Poslední inventarizace doložená dokumentací byla z roku 1993. +asto nebyly p%edány
žádné, nebo neaktualizované pasporty. Údržba byla mnohdy omezena jen na zajišt#ní svítivosti, nebyla
provád#na modernizace a už v'bec ne preventivní údržba.
O to složit#jší situaci m#la správa hned na úvod své existence. Na druhé stran# t%eba %íci, že zejména
v#tší obvody m#ly dokumentaci použitelnou a vcelku aktuální.
Pro vaši p%edstavu, obsazené území Ostravy ve%ejným osv#tlením p%edstavuje 531 mapových tverc'
v m#%ítku 1 : 1000 z celkového po tu 784 tverc' m#sta Ostravy.
VO na tomto území spravuje správa, která má 11 pracovník', dokonale pozná rajon a má dlouholeté
zkušenosti jak z projektování, tak z údržby VO ve m#st# Ostrava. Složení správy je následující :
- 4 technici rajon'
- 2 technici pasportu
- 2 dispe e%i
- energetik
- technik operátor
- vedoucí správy
Jaké jsme proto vid#li hlavní úkoly v prvním roce našeho p'sobení :
Podle hesla po%ádek d#lá p%átele jsme ihned zahájili zpracovávání pasport' ve%ejného osv#tlení. Za rok
bylo skute n# ud#láno kus práce. Celkem 8 obvod' z toho jeden velký má dnes nový pasport VO zpracovaný
v digitální podob#. D'ležitost tohoto úkolu podtrhl i MMO vy len#ním finan ních prost%edk'.
V oblasti spot%eby energie sm#%ovalo naše úsilí v uplynulém roce ke sjednocení zapínacích as' VO
v celém prostoru, zprovozn#ní nefunk ního VO ješt# z dob povodní, zprovozn#ní odpojeného VO z d'vodu
úspory el.energie v jednotlivých zejména menších m#stských obvodech, realizaci p%ipravených úsporných
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opat%ení snížením instalovaného p%íkonu, vým#nou zastaralých svítidel, zprovozn#ním regulátor' a podobn#.
Zrušili jsme všechny jiné odb#ry energie nežli ty , které mají sazbu C 10 a ve spolupráci se SME,a.s. uvedli do
po%ádku evidenci odb#r' za VO.
Z áste ného poznání technického stavu za%ízení VO vykonaného vlastní kontrolní inností v dob#
p%ípravy na p%evzetí správy, kdy nebylo vyjímkou vid#t, že patice stožáru drží doslova uhnitý stožár, jsme
hlavní pozornost zam#%ili na údržbu stožár' pod paticí, %ešení kabelových poruch a dalších havarijních stav',
které jsme p%evzali od bývalých správc', v etn# používaných komponent' v údržb# VO.
Sjednocení p%ístupu v oce-ování, vykazování prací p%i údržb# VO, vytvo%ení nové rajonizace a nakonec
i p%ijetí rozhodnutí kolik a které firmy vybrat pro údržbu VO bylo v naší pozornosti v prvním pololetí. Po et
firem údržby byl k 1.7.2000 snížen z p'vodního po tu 16 na 50 procent. Od 1.1.99 byl zaveden 24 hodinový
nep%etržitý dispe ink hlášení poruch VO, který Ostrava od doby zrušení Elektrotelevizní služby na v#tšin#
území nem#la.
V pr'b#hu roku jsme samoz%ejm# zjiš*ovali problémové oblasti VO. Kritický stav n#kterých rozvad# '
a stožár' VO nás nenechává klidnými. Jsou takové p%ípady, kdy z d'vod' rizika vzniku škod na zdraví a
majetku musí být stožáry demontovány. Je to d'sledek zaostávajících rekonstrukcí VO a neprovád#ní
preventivní údržby t#chto za%ízení v minulosti.
P#ehled vynaložených prost#edk' na investice ze statistiky MMO :
Rok 1992 9 047 tis. K
1993 23 392
1994 28 845
1995 34 863

Rok 1996 36 082 tis.K
1997 32 651
1998 15 744

+ást ve%ejného osv#tlení, zejména v okrajových m#stských obvodech je umíst#na na stožárech SME,a.s.
spole n# s jejich volným vedením.Tam, kde dosud neprob#hly rekonstrukce sítí nn SME,a.s, dochází velmi asto
v d'sledku nep%íznivého po así, zejména nárazového v#tru k výpadk'm VO.
I když Generel ve%ejného osv#tlení m#sta Ostravy, jako náš hlavní dokument, ukazuje na lh'ty
preventivní údržby a další postupy jak prodloužit životnost VO, p%es všechny naše snahy nejsme schopni
zabránit prohlubujícímu se stárnutí a rychlému dožívání VO.
Na našem území se nachází VO postavené v roce 1960 a dosud nebylo rekonstruováno. Ke zvyšování
podílu za%ízení VO po dob# životnosti dochází dalším zaostáváním investic do rekonstrukcí. V lo-ském roce
bylo investováno do za%ízení VO 18,5 milionu K . V letošním roce je plánováno 25,2 milionu K . Na druhé
stran# práv# nyní se projevuje rychlý r'st budování velkých sídlištních celk' v šedesátých a sedmdesátých létech
aktuální pot%ebou rekonstruovat velké množství VO práv# v sídlištích.
Za první rok správy bylo vynaloženo celkem 63 692 tis.K na ve%ejné osv#tlení. Snahou správy je
dosáhnout stejné technické a provozní úrovn# v celém rajonu. Proto jsme v n#kterých oblastech Ostravy
vynaložili vyšší prost%edky, v d'sledku technické zaostalosti a vysoké poruchovosti.
Pr'm#rný náklad na jedno sv#telné místo za energii a údržbu v jeden den je 5,16 K .Vynaložená
energie na jedno sv#telné místo a den je 2,11 K a pr'm#rný náklad na jedno sv#telné místo v údržb# za den je
3,05 K . To jsou výsledky za lo-ský rok, které bychom samoz%ejm# cht#li neustále vylepšovat.
Ale ani plán na rok 2000, který je o 5 milion' nižší oproti lo-skému, nedává prostor správ# a údržb#
pro zabrán#ní stárnutí za%ízení VO provád#ním preventivní údržby v pot%ebném rozsahu, provád#ní oprav
z provozních prost%edk' a pln#ní programu úspor elektrické energie nap%íklad plošnou vým#nou výbojek a
jinými innostmi.
Správa VO spole n# s odborem dopravy a komunálních služeb MMO iniciovala zadání aktualizace
základního dokumentu, kterým je uvád#ný „Generel VO m#sta Ostrava“ a studie dispe erského ovládání VO,
která by sou asn# m#la %ešit i regulaci spot%eby energie a kontrolu provozu.
P%i %ešení otázek p%edcházení vandalizmu na ve%ejném osv#tlení jsme navázali spolupráci s m#stskou
policií a zejména na sídlištních celcích a v podchodech se v rámci boje proti kriminalit# buduje tzv.dohledový
kamerový systém.
V uplynulém roce byla zahájena spolupráce s VŠB - TU, kdy správa VO zadala fakult# elektrotechniky
a informatiky, pracovišti Prof. Sokanského zhodnocení svítidel používaných v Ostrav# z hlediska jejich
deklarovaných parametr'. Stanovené téma diplomové práce z oblasti GIS pom'že správ# VO v %ešení
pasportizace VO.
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OSVET OVACIE SÚSTAVY PEŠEJ ZÓNY V KOŠICIACH
Doc.Ing.Margita ŠEF-ÍKOVÁ,Ph.D., Technická univerzita Košice, Fakulta elektroniky a informatiky,
katedra elektoenergetiky
Jednou z úloh, ktorá sa realizovala primariátom mesta Košíc v predchádzajúcom období bola
rekonštrukcia pešej zóny v historickej asti mesta Košíc. Rekonštrukcia sa uskuto -ovala s cie:om, aby
historická as* mesta Košíc vyzerala tak ako na prelome 19. A 20. storo ia. Okrem iných rekonštrukcií sa
uskuto -ovali aj rekonštrukcie osvet:ovacích sústav jednotlivých ulíc a uli iek pešej zóny. Architekti z Košíc
navrhovali prvky ako výložníky a osvet: ovacie stožiare pod:a historických dokumentov a uskuto -ovali výber
vhodných svietidiel zodpovedajúcich vtedajšiemu obdobiu. Navrhnuté stožiare a výložníky sa zhotovovali vo
VSŽ a.s. Košice a svietidlá sa nakúpili u fy Hellux a niektoré zhotovovali v OSVO a.s. Prešov . Pešiu zónu v
Košiciach tvorí Hlavná ulica a k nej pripájajúce sa ulice ako Alžbetina ulica, Mlynská ulica, Univerzitná ulica,
Biela ulica at/.
1.

Požiadavky na osvetlenie peších zón
Ulice pešej zóny patria k uliciam , v ktorých je vylú ená doprava a len príležitostne povolená za
ur itých podmienok. Pod:a EU noriem patria do kategórie pokojných, peších a cyklistických ulíc. Kvôli
rôznorodosti peších zón je nutné pri osvet:ovaní ulíc a priestorov peších zón pristupova* vždy individuálne,
pretože sa musí vytvori* harmónia s architektonickými pamiatkami.
Urbanistické a architektonické požiadavky ur ujú kategórie peších zón nasledovne:
A - priestor peších zón urbanisticky dominantný so sociálnou a historickou dôležitos*ou, obchodnou sie*ou a s
ve:kým množstvom peších
B - priestor peších zón urbanisticky dominantný a pripájajúci sa k priestoru A
C - okrajové asti pešej zóny
Svetelnotechnické požiadavky na osvetlenie peších zón
Typ pešej zóny

Horizontálna osvetlennos*
Epk [lx]

A
B
C

15
10
7,5

polgu:ová osvetlennos*

rovnomernos*

Emin [ lx]

Ehs,pk[lx]

U0

5
3
1,5

5
3
2

0,15
0,15
0,15

Hladina osvetlennosti nemá by* vä šia jako 1,5 násobok z najnižšej hodonty osvetlenia Epk
pre danú triedu.

2.

Osvet7ovacie sústavy pešej zóny

Jadro mesta Košíc tvorí Hlavná ulica so svojimi historickými pamiatkami ako je gotický chrám
sv. Alžbety, Divadlo J. Borodá a, Imakulata, Urbanova veža a /alšie historické budovy pozd6ž ulice.
Osvet:ovacie sústavy Hlavnej ulice sú tvorené stožiarovými osvet: ovacími sústavami a osvet:ovacími
zariadeniami pre ilumináciu historických pamiatok vhodne umiestnenými a s vhodným smerovaním na
osvet: ované asti historických pamiatok.
I.
Stožiarová osvet:ovacia sústava je tvorená stožiarmi typu BERLA s jedným alebo dvomi
ramenami pod:a obr. 1a obr.2 , ktorá je umiestnená pozd6ž Hlavnej ulice. Na stožiaroch typu
jednoramenná Berla sú osadené svietidlá fy HELLUX VULKAN 8447 so svetelným zdrojom
SHC 150W a na stožiaroch typu dvojramenná BERLA na hornom ramene svietidlá VULKAN
8447 so svetelným zdrojom SHC 150 W a na
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spodnom ramene svietidlá VULKAN 8448 so svetelným zdrojom SHC 70W. Na antických
stožiaroch obr.3 sú svietidlá typu LUCERNA 4461 302 so svetelným zdrojom RVLX 80W.

Obr.1.

Obr.2

Obr.3

.Okolo divadla a okolo parkov a v parkoch na Hlavnej ulici je stožiarová osvetovacia sústava tvorená
antickými stožiarmi. Osvetovaciu sústavu na Hlavnej ulici je možné rozdeli* na tri úseky:
I.
úsek od Vedeckej knižnice po chrám sv. Alžbety, ktorý je osvetlený 40 ks antických stožiarov,
10 ks stožiarov jednoramenná BERLA a 8 ks stožiarov dvojramenná BERLA. Ep = 10,2 lx, Lp
= 0,94 cdm-2 a rovnomernos*ou osvetlenia U0 = 0,59.
II.
úsek od chrámu sv. Alžbety po Andrássyho palác, ktorý je osvetlený v parkoch 88 ks antických
stožiarov a 12 ks stožiarov jednoramenná BERLA. Ep= 14,48 lx, Lp= 1,41cdm-2 a
rovnomernos*ou osvetlenia U0 = 0,206.
III.
úsek od Andrássyho paláca po námestie Maratóna Mieru, ktorý je osvetlený 19 ks stožiarov
dvojramenná BERLA a 15 ks stožiarov jednoramenná BERLA. Ep = 18,11 lx, Lp = 1,62 cdm-2
a rovnomernos*ou osvetlenia U0 = 0,276.
Alžbetina ulica I.
úsek - od chrámu sv. Alžbety po Bo nú ulicu je osvetlený 12 ks antických stožiarov. Ep =10,2
lx, Ep = 0,94 cdm-2 a rovnomernos*ou osvetlenia U0 = 0,48.
II.
úseh od Bo nej ulice po Moyzesovu ulicu je osvetlený 13 ks stožiarov typu dvojramenná
BERLA a tvorí vystriedanú sovetovaciu sústavu. Ep = 9,6 lx, Lp= 0,9 cdm-2 a rovnomernos*
osvetlenia U0 = 0,205.
Mlynská ulica úsek - od chrámu sv. Alžbety po Orliu ulicu - osvetovacia sústava je tvorená 7 ks výložníkov umiestnených na
fasádach domov vo výške 4,5 m so svietidlami typu LUCERNA. Výložníky boli tiež navrhnuté architektami na
základe historických podkladov a vyhotovené vo VS; a.s. Košice. Osvetovacia sústava je vystriedaná. Ep= 10,8
lx, Lp = 1,02 cdm-2 a rovnomernos* osvetlenia U0 = 0,28.
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II.
III.

úsek - od Orliej ulice po Puškinovu ulicu je tvorený jednostrannou osvet ovacou sústavou so 7
ks stožiarov jednoramenná BERLA . Ep= 10,9 lx, Lp= 1,02 cd m-2 a rovnomernos*ou U0= 0,3.
Úsek - od Puškinovej ulice po Jakabov palác je tvorený vystriedanou osvet ovacou sústavou s
5 ks stožiarov typu dvojramenná BERLA. Ep = 9,8 lx, Lp = 1,02 cdm-2 a rovnomernos*ou U0 =
0,25. Okolie Jakabovho palácu je osvetlené antickými stožiarmi jako aj most cez dopravnú
komunikáciu smerom do parku Petrovov sad . Cesta vedúca až k železni nej stanici je tiež
riešená osvet ovacou sústavou s antickými stožiarmi.

Orlia ulicaJe to úzka ulica s pomerne nízkymi budovami na jednej a na druhej strane.Celý úsek ulice je
osvet ovaný výložníkovou osvet ovacou sústavou umiestnenou na stenách budov na jednej a
druhej strane, vo výške 4,5 m v po te 7 ks. Ep = 17,38 lx, Lp = 1,84 cdm-2 a rovnomernos* U0=
0,41.
Zvonárska ulicaI.
úsek od Hlavnej ulice po za iatok Orliej ulice je osvetlený závesnou osvet ovacou sústavou vo
výške 4,5 m a so 7 ks svietidiel VULKAN 8448 so svetelnými zdrojmi SHLP 110 W. Ep=
12,45 lx, Lp = 1,47 a rovnomernos* U0= 0,28.
II.
úsek od Orliej ulice po Mlynskú ulicu je osvetlený jednostrannou výložníkovou osvet ovacou
sústavou s Lucernami v po te 9 ks.
Ková ska ulicaI.
úsek od Mlynskej ulice po Univerzitnú ulicu bude osvetlený závesnou osvet ovacou sústavou
so svietidlami VULKAN 8448 so svetelnými zdrojmi SHLP 110 W vo výške 4,5 m s po tom 8
ks. Predpokladané Ep = 17,3 lx, Lp = 1,4 cdm-2 a rovnomernos* U0 = 0,14.
II.
úsek od Univerzitnej ulice po TESCO bude osvetlený na jednej strane výložníkovou
v po te 11 ks a na druhej strane
osvet ovacou sústavou so svietidlami LUCERNA
stožiarovou osvet ovacou sústavou so stožiarmi typu jednoramenná BERLA v po te 16 ks.
Predpokladané Ep = 17,54 lx, Lp = 1,62 cdm-2 a rovnomernos*ou U0 = 0,37.
Kasárenské námestieNa strane obchodného domu TESCO bude stožiarova osvet ovacia sústava so stožiarmi typu
dvojramenná BERLA v po te 5 ks. Predpokladané Ep = 17,46 lx, Lp = 1,8 cdm-2 a
rovnomernos*ou U0 =0,23.
Zbrojni ná ulicaÚzka ulica s rozšírením je osvetlená výložníkovou osvet ovacou sústavou so svietidlami typu
LUCERNA v po te 6 ks a vo výške 4 m umiestnenou na fasáde budov. Ep = 12,43 lx, Lp = 1,15
cdm-2 a s rovnomernos*ou U0 = 0,22.
Mäsiarska ulicaI.
úsek od Alžbetinej ulice po Dominikánske námestie bude osvetlené závesnou
osvet ovacou sústavou vo výške 4,5 m svietidlami VULKAN 8448 so svetelnými
zdrojmi SHLP 110 W. Ep = 18,37 lx, Lp = 1,43 cdm-2 a s rovnomernos*ou U0 =0,16.
II.
úsek pred kláštorom Dominikánov osvetlený jednostrannou osvet ovacou sústavou
astožiarmi typu jednoramenná BERLA v po te 5 ks a výložníkovou osvet ovacou
sústavou na Klaštore Dominikánov v po te 5 ks svietidiel typu LUCERNA. Ep = 17,8
lx, Lp = 1,61 cdm-2 a rovnomernos* U0 = 0,37.
III.
úsek od kláštora Dominikánov po Poštovú ulicu je osvetlený jednostrannou
osvet ovacou sústavou so stožiarmi typu jednoramenná BERLA v po te 7 ks. Ep =
20,8 lx, Lp = 1,6 cdm-2 a s rovnomernos*ou U0 =0,2.
IV.
úsek od Poštovej ulice po Zbrojni nú ulicu je osvetlený jednostrannou osvet ovacou
sústavou so stožiarmi typu jednoramenná BERLA.Ep = 20,8 lx, Lp = 1,6 cdm-2 a s
rovnomernos*ou U0 = 0,2.
Bo ná ulicaI.

úsek od Alžbetinej ulice po Vrátnu ulicu je osvetlený výložníkovou osvet ovacou
sústavou so svietidlami typu Lucerna v po te 8 ks. Ep = 18,52 lx, Lp = 1,73 cdm-2 a s
rovnomernos*ou U0 = 0,32.
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II.

úsek od Vrátnej ulice po Timonovovu ulicu je osvetlený výložníkovou osvet ovacou
sústavou v po te 3 ks. Ep = 10,5 lx, Lp= 0,98 cdm-2 a s rovnomernos*ou U0 =0,32.

Vrátna ulicaPomerne úzka ulica osvetlená výložníkovou osvet ovacou sústavou svietidlami typu
Lucerna v po te 6 ks. Ep = 11,25 lx, Lp =1,64 cdm-2 a s rovnomernos*ou U0 =0,27.
Rekonštruovaná osvet ovacia sústava jednotlivých astí sa uskuto -uje postupne, niektoré asti pešej
zóny sú už dôsledne uskuto nené a svojim vyhotovením ve mi vhodne zapadajú do interiéru historického jadra
mesta Košíc. Tie /alšie sa v sú asnosti vyhotovujú pod a návrhov , ktoré boli poskytnuté primariátu mesta
Košíc a v spolupráci s architektami sa uskuto nil výber s najlepším estetickým cítením a najlepšími
svetelnotechnickými ukazovate mi.

INTELIGENTNÉ RIADENIE OSVET OVACÍCH SÚSTAV VO V OBLASTI
VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
Doc.Ing.Margita Šef#íková,Ph.D., Technická univerzita Košice, Fakulta elektroniky a informatiky, katedra
elektoenergetiky
Dôležitou sú as*ou životného prostredia miest a obcí je verejné osvetlenie, ktoré musí sp6-a* tak
kvantitatívne ako aj kvalitatívne svetelnotechnické ukazovatele zabezpe ujúce zrakové podmienky v neskorých
popo ud-ajších, ve erných aj no ných hodinách jako cez de- všetkým jeho užívate om, riadi om motorových
vozidiel, cyklistom aj chodcom. Verejné osvetlenie má zabezpe ova* verejný poriadok, bezpe nos* osôb,
majetku a zvyšova* turistickú atraktívnos* miest a obcí. Verejné osvetlenie je pre život miest a obcí
verejnoprospešným zariadením, z toho dôvodu mu musia venova* náležitú pozornos* architekti, svetelní
technici, elektroenergetici, správcovia VO a konatelia mestských a obecných úradov .
So zvyšovaním cien za spotrebovanú elektrickú energiu v osvet ovacích sústavách VO stále vzrastá
požiadavka znižovania spotreby lektrickej energie osvet ovacích sústav VO ich optimálnym prevádzkovaním so
zabezpe ením kvalitatívnych svetelnotechnických ukazovate ov pod a platných noriem STN 360400, STN
360411,STN 360410 a doporu ení CIE-CEN/TC 169.
Zapínanie a vypínanie osvet ovacích sústav VO
Osvet ovacie sústavy VO sa sa zapínajú a vypínajú pod a diagramu svetelných hodín, ktorý pre ur itý
dátum v roku a zemepisnú polohu stanovuje as vypnutia a zapnutia osvet ovacej sústavy. Tieto asy zapnutia
alebo vypnutia sa nastavujú na spínacích hodinách, umiestnených priamo v rozvádza i VO a v pravidelných
asových intervaloch sa prestavujú pracovníkmi správy VO. 4alším spôsobom je zapínanie a vypínanie VO
prostredníctvom signálu HDO, ktorý sleduje tiež diagram svetelných hodín alebo sa uskuto -uje zapínanie a
vypínanie VO prostredníctvom fotosníma ov, ktoré sledujú úrove- horizontálnej dennej osvetlennosti Ep. Pod a
[1] pri hustej zástavbe a v miestach s vysokými nárokmi na osvetlennos* sa VO zapína pri Ep = 80 lx a vypína
pri Ep = 40 lx. Vo vo nom priestranstve sa zapína pri Ep=40 lx a vypína pri Ep= 20 lx. Vzh adom na znižovanie
spotreby elektrickej energie je možné tieto úrovne zapínania a vypínania osvet ovacích sústav primerane zníži*.
V niektorých rozvádza och VO sú umiestnené zariadenia UCS-219, ktoré sú vybavené dvojkanálovým
automatickým spína om, umož-ujúcim samo inné ovládanie VO po celý rok bez potrieb bežnej obsluhy, s
minimálnymi prevádzkovými nákladmi a maximálnou úsporou elektrickej energie. +asy vypnutia a zapnutia
osvet ovacej sústavy si zariadenie nastavuje samo inne bez oh adu na aktuálny dátum, zemepisnú polohu a
nastavené korekcie.K nastaveným hodnotám si pod a prepo ítaných asov súmraku a brieždenia nastavuje
predkorekcie až do hodnoty ± 60 min. s krokom ± 1 min., takže sa môže potom vypína* a zapína* s oneskorením
alebo s predstihom.
V mestách a obciach dochádza hlavne v no ných hodinách k výraznému poklesu dopravného ruchu a
pohybu, pod a vyššie uvedených noriem STN sa môže v tomto období, tj. od 23,00 hod. do 3,0 hod.zníži*
hladina osvetlennosti o dva stupne pri om sa nesmie zníži* rovnomernos* osvetlenia. Zníženie hladín
osvetlennosti a teda aj úsporu elektrickej energie vo VO v tomto období zabezpe ujú spínacie zariadenia VO. K
týmto spínacím zariadeniam patrí aj vyššie uvedené technické zariadenie UCS- 219, ktorého druhý kanál
nastavuje korekcie pre postupné vypínanie a zapínanie jednotlivých svietidiel osvet ovacej sústavy v období
nízkeho dopravného ruchu a pohybu. Zariadením je možné spína* osvet ovacie sústavu s príkonom 6kW.
Zariadenie FLY - uskuto -uje pripojenie a odpojenie jednotlivých svietidiel osvet ovacej sústavy VO
od napájacej siete. Pozostáva z vysiela a a prijíma a riadiacich impulzov. Vysiela FLY 100 je umiestnený v
rozvádza i VO a prijíma e FLY 200 v jednotlivých svietidlách, ktoré môžu by* vo vyššie uvedenom asovom
intervale odpínané od napájacieho napätia a to signálom vysielaným z vysiela a zariadenia FLY 100. +as
1.
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pripájania a odpájania svietidiel je možné meni* na prepínacích hodinách, ktoré sús sú as*ou vysiela a FLY
100.
Obe tieto zariadenia znižujú hladinu osvetlenia a zabezpe ujú úsporu elektrickej energie - ale ani
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vhodným výberom svetelných miest svietidiel, ktoré sa vypínajú, nie je možné zabezpe i* požadovanú
rovnomernos* osvetlenia.

Obr.1 Percentuálne úspory spotreby výkonu pri prepätí napájacieho napätia
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Obr.2. Percentuálne úspory výkonu pri podpätí napájacieho napätia
Stabilizácia a regulácia napájacieho napätia osvet ovacích sústav VO
Verejné osvetlenie je napájané z distribu nej siete, ktorá sa vyzna uje asovou a priestorovou
premenlivos*ou napätia. +asová premenlivos* je spôsobená zvýšením úrovne napätia v no ných hodinách, ke/
je distribu ná sie* od ah ená a znížením napätia v neskorých popo ud-ajších hodinách, tj. v ase energetických
špi iek. Priestorová premenlivos* je spôsobená trvalým prepätím v blízkosti distribu ného transformátora.
Prepätie spôsobuje zníženie životnosti osvet ovacích zariadení a v dôsledku toho aj skracovanie intervalu
výmeny svetelných zdrojov, ako aj /alších prvkov osvet ovacieho zariadenia VO. Percentuálne úspory
spotrebovaného výkonu pri prepätí napájacieho napätia je znázornené na obr.1
Z uvedených obrázkov je možné usúdi*, že aj pri odstra-ovaní prepätí v sieti spôsobom stabilizácie
napätia je možné prispieva* k zníženiu spotrebovaného výkonu na osvet ovacie sústavy VO, podobne aj p%i
napájaní osvet ovacích sústav s nižším napätím ako je menovité v asovom období nízkeho dopravného ruchu a
pohybu je možné dosahova* nižšiu spotrebu výkonu pre osvet ovacie sústavy VO. K vyrovnávaniu prepätí a
podpätí a pri prevádzkovaní osvet ovacích sústav VO v no ných hodinách na úrovni znížených hladín

2.
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osvetlenností a jasu na osvetovaných úsekoch VO o dva stupne povolených STN boli vyvinuté zariadenia na
stabilizáciu a redukciu napätia prostredníctvom ktorých môžeme optimálne prevádzkova* osvetovacie sústavy
VO s asi 40% úsporami elektrickej energie a s asi 50% predl´žením životnosti všetkých prvkov osvetovacie
zariadenia . Jednotlivé zariadenia, ktoré sa úspešne využívajú v osvetovacích sústavavách VO východného
Slovenska a takto prispievajú k racionalizácii spotreby elektrickej energie vo VO, sú uvedené v nasledujúcich
astiach tohto príspevku.

2.1. Stabilizátor a reduktor napájacieho napätia ILUEST (Salicru Španielsko) pre optimálne
prevádzkovanie osvetovacích sústav VO
Tvorí ho trojfázový autotransformátor s odbo kami. Spínanie na jednotlivé odbo ky napätia
uskuto -ujú statické polovodi ové spína e, ovládané mikroprocesorovou riadiacou jednotkou. Po zapnutí je
výstupné napätia regulátora 200V, ktorésa v priebehu 5 minút zvyšuje na menovité napätia 220 V. Stabilizátor
vykonáva stabilizáciu po as celej prevádzky zariadenia s presnos*ou ± 1%. Prechod do úsporného režimu sa
uskuto -uje vyslaním asovo nastaveného signálu na spína a v priebehu 10 minút dochádza k plynulému
poklesu napätia na hodnotu napätia úsporného režimu. Úsporný režim pri RVL výbojových svetelných zdrojoch
nastáva pri napätí Ur = 186 V a pri SHC výbojových svetelných zdrojoch Ur=176 V. Pod týmito úrov-ami napätí
Ur zhasínajú. Úrove- redukovaného napätia sa tiež stabilizuje. Úsporný režim sa kon í pri vyslaní asovo
nastaveného signálu spína om v priebehu 10 minút nastáva plynulé zvyšovanie napätia až na menovitú hodnotu
napätia až nakoniec dôjde v stanovenom ase k vypnutiu zariadenia. V prípade výpadku napätia dôjde pri
obnovení dodávky elektrickej energie k opätovnému zapnutiu zariadenia, vzrastu napätia na menovité napätie a k
stabilizácii napätia, zodpovedajúcom nastavenému asovému režimu. Úspešne boli nasadené tieto stabilizátory a
reduktory napätia v osvetovacích sústavách VO v jednotlivých mestách Východného Slovenska. Výsledky
úspor elektrickej energie a doby návratnosti investícií, získaných prevádzkovaním týchto zariadení vo VO sú
uvedené v tab. 1.
Tabuka 1
Mesto
Výkon

Kežmarok
Krompachy
Sp.Nová Ves

15 kVA
15 kVA
45 kVA

Využitie
výkonu
regulátora
[%]
61,2
81,5
53,4

Úspory
Návratnos*
elektrickej
Dosah.
energie[%] Možná
40,3
40
35,6

5,6 roka
4,6 roka
3,8 roka

4,3 roka
3,5 roka
3,5 roka

Najvä šie úspory elektrickej energie dosiahli správcovia VO v Krompachoch, kde sa ušetrilo ro ne až
40 %, pretože zariadenie pracuje s najlepším využitím výkonu technického zariadenia. I napriek skuto nosti, že
zariadenie prepína na jednotlivé režimy úsporného napätia prostredníctvom spínacích polovodi ových prvkov,
ktoré by mohli vnies* do distribu nej siete nežiadúce vyššie harmonické napájacích prúdov,napätí a výkonov, je
tento nežiadúci jav už v samotnom zariadení odstra-ovaný a chová sa celé technické zariadenie ako
elektromagneticky kompatibilné.
2.2. Stabilizátor a reduktor napájacieho napätia ( Taliansko Reverberi) pre optimálne prevádzkovanie
osvetovacích sústav VO
Zariadenie pozostáva z trojfázového autotransformátora, ovládaného servomotorom. +innos*
servomotora riadi mikroprocesorová jednotka s programovatenou asovou jednotkou, ktorej intervaly pre
menovitý a úsporné režimy sa nastavujú pre ro né, periodické a týždenné obdobia priamo na displeji zariadenia
alebo diakovo z externého PC zariadenia cez rozhranie RS 232. Na zariadenie je potrebné pripoji* fotosníma ,
spínacie hodiny pre automatické zapínanie a vypínanie VO, prípadne sa táto innos* uskuto -uje diakovo z
externého PC zariadenia. Zariadenie obsahuje vybavenie na snímanie a záznam napájacích napätí z distrbu nej
siete, napätí, prúdov a ú inníkov osvetovacích sústav VO, spotreby elektrickej energie za sledované obdobie ,
nastavené asové režimy a režimu By pass. Uskuto -uje stabilizáciu na menovitom napätí a na nastavených
redukovaných hodnotách napätia pre osvetovacie sústavy VO. Úplná redukcia je nastavená na hodnotu Ur = 170
V. Pri zapnutí zariadenia je napätie 205 V, ktoré sa samo inne zvyšuje na hodnotu menovitého napätia. Na
zariadení je možné nastavi* rýchlos* poklesu a nárastu napätia vo V/ min. Pri poruchách osvetovacej sústavy
zariadenie prechádza do režimu By pass s automatickým návratom do nastaveného menovitého alebo úsporného

31

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

režimu v prípade odstránenia poruchy. Všetky sledované udalosti v priebehu innosti zariadenia sa
zaznamenávajú do mikroprocesorovej jednotky, môžu sa prehliada* na displeji zariadenia alebo na vzdialenom
PC.Poruchové stavy je možné zaznamenáva* aj na disketu, s možnos*ou vyhodnotenia na PC. Zariadenie je
vhodné na zapojenie do siete dispe ingu VO, ktorý by umož-oval optimálne prevádzkovanie osvetovacích
sústav VO s požiadavkami potrieb užívateov VO s dosahovaním o najnižšej spotreby elektrickej energie vo
VO pri nezníženej kvalite osvetlenia. Popisované zariadenia sús nasadené v peších zónach mesta Košíc a v tab.2
sú uvedené prezentované úspory a doby návratnosti týchto prevádzkovaných zariadení.

Tabuka 2
Košice - oblasti

Výkon

Využitie výkonu
regulátora [%]

Hl.ul. -I.ú.

14 kVA

55,3

Úspory
elektrickej
energie [%]
36,2

23 kVA

75,7
55
62
65
26,5

37,3
36,4
36,7
36,9
37,6

Hl.ul. -II.ú.
Hl.ul.- III.ú.
Mlynská ul.
Alžbetina ul.
=ahan.riadky

Návratnos*
Dosah.
Možná
8,1 roka
5,1
roka
5,8 roka
8,1 roka
7,1 roka
6,8 roka
11,3 roka 3,5
rok

Z tab.2 je vidie*, že technické zariadenie Reverberi je prevádzkované pre optimálnu spotrebu
elektrickej energie, zvyšovaním pripájania /alších astí osvetovacích sústav VO v peších zónach v Košiciach sa
dajú zvýši* úspory ako aj znižova* doby návratnosti nasadených technických zariadení.
2.3. Ekonomický regulátor VO (ERVO Prešov Slovensko) pre optimálne prevádzkovanie osvetovacích
sústav
Je trojfázovým zariadením na stabilizáciu a redukciu výstupného napätia , ktorá sa uskuto -uje
pomocou autotransformátora s napä*ovými odbo kami. S pínanie na jednotlivé napä*ové odbo ky zabezpe ujú
styka e, ovládané spínanými digitálnymi hodinami TIME QRW 4C, so 4 nezávislými kanálmi pre jednotlivé
úsporné režimy: CH1 - 90 %, CH2 - 70 %, CH3 - 50 % svetelného toku a CH4 voný kanál. Pri zapnutí
osvetovacej sústavy je napájacie napätia osvetovacej sústavy 90 % z menovitej hodnoty a v priebehu 7 minút
sa zvyšuje na na menovité napätie.Stabilizátor udržiava hodnotu napätia s presnos*ou ± 2% z Ua =230 V na
menovitej hodnote a na jednotlivých hodnotách redukovaných napätí v úsporných režimoch. Na zvolené úrovne
napätí Ur úsporného režimu prechádza poda vopred nastavených asových režimov poda spínacích hodín. +as
nábehu a poklesu napätia na jednotlivé úrovne úsporného režimu sa doporu uje voli* 2,5 až 4 min., ale dá sa
nastavi* v intervale od 1 až do 4 minút. Na zvolenej úrovni úsporného režimu ostáva až do príchodu /alšieho
signálu, ktorý ur í /alšiu úrove- úsporného režimu alebo návrat na napätie so 100% úrov-ou svetelného toku. V
sietiach s trvalým kolísaním napájacieho napätia je možné nastavi* korekciu ± 10 V. Redukované a zapaovacie
napätie je možné nastavi* v rozmedzí 170 až 220 V. Poruchový stav sa signalizuje jako stav By -pass, zariadenie
sa do tohoto stavu dostáva vplyvom porúch na napájacej sieti alebo poruchami vo vlastnom zariadení. Tieto
zariadenia boli úspešne nasadené v Prešove, v Sp. Novej Vsi a v Košiciach. V tab. 3. Sú uvedené úspory
elektrickej energie, ktoré sa priniesli spolu s dobami návratnosti.
Tabu0ka 3
Mesto

Sp.Nová Ves

25 kVA

Využitie
výkonu
regulátora
[%]
58,2

Košice -

40 kVA

32

=ahanovce

Výkon

Úspora
elektrickej
energie [%]

39

37,9

Návratnos*
Dosah.
Možná
1,9r.
r.
2,9 r.
r.

1,3
1,2
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Vo Východoslevenskej oblasti je nasadených na optimálne prevádzkovanie osvetovacích
sústav VO viacero z týchto regulátorov, ale nezis*ovalo sa to vzhadom na tú skuto nos*, že už tieto mali
opodstanenie preto, aby sa mohli nasadzova* do VO v prípadoch ak na to obecné úrady budú ma* finan né
prostriedky. Už výsledky uvedené v tab. 3 sú posta ujúce na hodnotenie, že k úsporám dochádza a /alším
za*ažením pripojených osvetovacích sústav VO sa ušetrí viac elektrickej energie.

3. Inteligentné riadenie osvetovacích sústav VO
Inteligentným riadením osvetovacích sústav VO rozumieme predovšetkým optimálne prevádzkovanie
osvetovacích sústav VO s cieom dosahovania kvalitatívnych a kvantitatívnych svetelnotechnických
ukazovateov na osvetovaných úsekoch VO a to s dosahovaním o najnižšej spotreby elektrickej energie a
optimálnou životnos*ou všetkých prvkov osvetovacích zariadení osvetovacích sústav VO. Osvetovacie
sústavy VO sú napájané z distribu nej siete, ktorá je charakterizovaná vekou asovou a priestorovou
premenlivos*ou napájacieho napätia s kolísaniami stavov prepätí a podpätí, ktoré spôsobujú nepriaznivé vplyvy
na všetky prvky osvetovacích zariadení VO a tiež premenlivé dosahované svetelné podmienky na
osvetovaných úsekoch VO. Tieto skuto nosti je možné odstra-ova* technickými prostriedkami, ktoré spôsobujú
vyrovnanie stavov prepätí a podpätí napajacích napätí VO. Okrem tejto innosti tieto technické zariadenia
umož-ujú znižovanie napájacieho napätia s naslednou stabilizáciou napätia na jednotlivé úrovne napájacích
napätí osvetovacích sústav a prevádzkovaním na týchto nižších úrovniach napätia sa tiež môže dosiahmú*
zníženie spotreby elektrickej energie. Tieto technické zariadenia sú opatrené mikroprocesorovými jednotkami,
umož-ujúcimi záznam napätí, prúdov a výkonov, riadenie innosti prepínacích obvodov poda vopred
nastaveného asového riadenia napájacieho napätia, diakové ovládanie innosti technického zariadenia a prenos
údajov za sledované obdobie a prenos stavu innosti v roku a vzhadom na umožnené finan né náklady na
spotrebu elektrickej energie pre verejné osvetlenie poda ustanovení mestských a obecných úradov. Diakové
ovládanie prevádzky osvetovacích sústav verejného osvetlenia je možné uskuto -ova*prostredníctvom signálov
HDO, telefónnymi linkami, optickými vláknami a mobilistickou sie*ou .
Podobne aj prenos údajov o prevádzkovej innosti osvetovacích sústav VO na vzdialený po íta sa uskuto -uje
tým istým spôsobom pre príslušné prehliadanie innosti osvetovacích sústav VO a zavedení opatrení pre
prevádzkovanie s nižšími privádzanými príkonmi na osvetovaciu sústavu s cieom znižovania spotreby
elektrickej energie a s cieom uskuto nenia opatrení na odsta-ovanie poruchových stavov osvetovacích prvkov
VO. Signálmi HDO môžeme uskuto -ova* len zapínanie a vypínanie osvetovacích sústav VO, prípadne pre
stabilné prepnutie na redukované režimy. Snímanie stavu prevádzky osvetovacích sústav a ich zobrazovanie na
vzdialenom po íta i je možné len inými technickými prostriedkami . Týmito prostriedkami môže by* telefónna
sie* , ktoré si však vyžadujú modemomé zariadenia tak na strane po íta a jako aj na strane stabilizátora a
reduktora napájacieho napätia pre osvetovacie sústavy. Tieto technické zariadenia je možné pripoji* na
stabilizátory a reduktory napätí, ktoré sú uvedené vyššie. 4alším riešením je prenos údajov optickou vláknovou
technológiou, ktorá si tiež vyžaduje technické zariadenia na strane po íta a jako aj na strane stabilizátora a
reduktora napätia. Najmodernejším spôsobom je prenos mobilistickou sie*ou avšak opä* nie sú tu podstatne
zložitejšie nároky na ovládanie innosti ale je tu technické riešenie pre prenos nasnímaných údajov z
technického zariadenia na vzdialený po íta . Táto problematika je zatia v štádiu riešenia a je len perspektívna
pre budúcnos* v prípade jestvovania finan ných nákladov mestských a obecných úradov, ktoré v sú asnosti vo
Východoslovenskej oblasti trpia nedostatkom finan ných prostriedkov už len pre bežnú prevádzku
osvetovacích sústav VO, nie to na vybavenie technickými prostriedkami , ktoré sú finan ne vemi nákladné.
Záver

Inteligentné riadenie prevádzky osvetovacích sústav VO spo íva v optimálnom prevádzkovaní
osvetovacích sústav VO s cieom dosahovania kvalitatívnych svetelnotechnických ukazovateov a s cieom
vyhovie* opatreniam na znižovanie spotrieb elektrickej energie v osvetovacích sútav VO ako aj s cieom
splnenia požiadavok užívateov VO. K zabezpe eniu inteligentného riadenia osvetovacích sústav VO je
potrebné predovšetkým rekonštruova* osvetovacie sústavy s hospodárnymi svetelnými zdrojmi, svietidlami,
technickými prvkami umožnujúcimi ich optimálne zapínanie a vypínanie, prípadne riadenie na jednotlivých
úrovniach redukovaných napájacích napätí a to nastavením pre ur ité asové obdobia alebo prípadne diakové
ovládanie prostredníctvom signálu HDO. Snímanie a záznam nameraných napätí, prúdov a výkonov z doposia
nasadených technických zariadení na stabilizáciu a redukciu napájacieho napätia osvetovacích sústav VO
umož-uje zatia len technické zariadenie fy Reverberi, ktoré je vybavené disketou pre záznam týchto
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nameraných údajov a následné vyhodnotenie na PC. Rozšírením týchto technických zariadení na diakový
prenos údajov technikou telefónnej siete, technikou optických vláknových systémov alebo technikou
mobilistickej siete sa dosiahne inteligentné riadenie osvetovacích sústav VO, ale finan né prostriedky miest a
obcí nie sú na /alší vývoj a realizáciu tohoto projektu. Z doposia nasadenými zariadeniami pre stabilizáciu
napätia a redukciu napätia sa dosiahli zna né finan né úspory na spotrebe elektrickej energie ale nákup /alších z
týchto zariadení na ich nasadenie do osvetovacích sústav VO vo Východoslevenskej oblasti zatia nie je v pláne
zo žiadnych miest Východného Slovenska ako ani projekt pre diakové ovládanie a riadenie innosti VO z
dispe ingu VO, tj. inteligentné riadenie osvetovacích sústav VO.
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