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Jarní setkání p(átel ve(ejného osv&tlení sdružených     
ve Spole nosti pro rozvoj  ve(ejného osv&tlení v Kobylí 
       

 
Jarní setkání p átel ve ejného osv(tlení sdružených do Spole#nosti pro 

rozvoj ve ejného osv(tlení prob(hlo ve dnech 24.5.-25.5.2001 v Kobylí. Kobylí 
je prozatím nejmenší obec, v níž se naše setkání uskute#nilo. Ale to nic neubírá 
na významu obce. Podle zatím nejstaršího doposud zjišt(ného písemného 
záznamu o Kobylí z roku 1252 bude rok 2002 vyhlášen rokem oslav 750. výro#í 
první písemné zprávy o Kobylí. A to už je po ádný kus historie. Dalším 
pozoruhodným údajem o míst( konání našeho setkání jsou údaje demografické: 
k 20. 1. 2001 z místních 2.104 obyvatel je 12 osob starších 90 let a z toho 3 
osoby 99 leté – požehnaný v(k. 
  Kobylí je úpravnou obcí zasazenou do p íjemn( mírn( zvln(ného kraje Jižní Moravy posázeného 
vinohrady, který se vám chce nejen pohledem, ale i dlaní pohladit. 

Hostitelem tohoto našeho setkání byla tentokrát firma Vysto Kobylí, výrobce stožár%, za ú#asti firmy 
Partner Lux. A je t eba zd%raznit, že hostitelé  se svého úkolu ujali výte#n(. 

Vlastní jednání  prob(hlo v útulném sále firmy Patria, jedné z místních prosperujících firem, ubytování 
bylo v objektu jednání. 

Na ve#er hostitelé p ipravili raut a veli ce milé posezení u #íše vína s doprovodem cimbálové muziky, 
s níž si v(tšina zú#astn(ných s chutí zazpívala ve vinném sklípku ve Velkých Bílovicích. Prost edí p íjemné, 
které jist( p isp(lo k navázání nových a prohloubení stávajících kontakt%. 

Jist( všechny tyto p íznivé okolnosti ovli vnil y i atmosféru Setkání. Prob(hlo v klidné pracovní a 
p átelské atmosfé e. 

.Druhý den jsme byli  seznámeni s provozy firmy Patria, která vznikla transformací bývalého JZD a 
veli ce prosperuje výrobou ob ích plastových nádrží, bazén% a jak jinak na jižní Morav(, i produkcí vína. 
Další #ástí poznávacího programu byla návšt(va provozu  hostitelské firmy Vysto Kobylí. Firma vyrábí  adu 
typových stožár% pro VO i pro jiné ú#ely a také atypické zakázkové výrobky.  
              Podle ohlas% byli  ú#astníci setkání spokojeni, sjelo se podle prezen#ní listiny 86 osob. 

V prostorách p ednáškového sálu byla, jak bývá obvyklé, instalována výstavka produkt% firem. O 
vystavovaných výrobcích zástupci firem referovali ve firemních prezentacích. 

A nyní k vlastnímu pr%b(hu jednání. Po úvodních slovech tajemníka SRVO, který provázel celým 
programem jednání, p ivítal p ítomné starosta Kobylí, pan Jaroslav Otáhal.  

Program byl roz#len(n do t í tematických blok%. V bloku odborných referát% pan Müller seznámil 
s programem firmy Vysto, dále pan Ducho* pohovo il  o výrobcích Sylvania pro ve ejné osv(tlení ze sortimentu 
Partner Lux. Pan Brusch p ednesl p ísp(vek na tema Provád(ní prací na VO z hlediska norem. Sdružení ve ejn( 
prosp(šných služeb pro Moravu a Slezsko p edstavil  tajemník pan K ivý. Pan Deczi nás seznámil se situací ve 
VO na Slovensku a pozval p ítomné na konferenci Svetlo do Vysokých Tater. Podn(tný byl p ísp(vek pana 
Hrn#í e o nové legislativ( a li kvidaci nefunk#ních sv(telných zdroj%. 

Bohužel omluvil  se pan Moravec a jeho p ísp(vek na téma, které bylo již n(kolikrát prezentováno – 
revize ve VO budeme moci vyslechnout n(kdy p íšt(, stejn( tak jako p ísp(vek omluveného pana Herziga o 
údržb( ve ejného osv(tlení  v Karvinné. 

Po krátké p estávce p ihlášené firny p edstavil y své výrobky, produkty a novinky. Poslední blok se 
zabýval vnit ními záležitostmi SRVO. Co se událo od minulého setkání, práce p edsednictva a pracovních 
skupin na úkolech, jednání o vstupu SRVO do CIE, spole#ný zájezd na konferenci Svetlo – to byla hlavní 
temata.  

A ješt( n(co d%ležitého: pan Pr%cha, TS D(#ín pozval p ítomné na Podzimní 
setkání do D(#ína. Díky mu za to, že se ujal role hostitele našeho dalšího setkání. 

Jarní setkání v Kobylí skon#il o. Co dodat. Díky skv(lému týmu organizátor% 
– panu Karlovi Müllerovi, panu Jarovi Slámovi a všem, kte í pomáhali, díky vám 
všem , kte í jste vystoupili  se svými p ísp(vky, díky p íjemnému prost edí toto setkání 
prob(hlo v klidné, d(lné atmosfé e, zkrátka se toto setkání vyda il o. A lze si jenom 
p át, aby všechna následující naše #innost a setkávání provázela taková p íjemná 
atmosféra jako zde v Kobylí. 

Záznam vlastního pr%b(hu jednání byl po ízem dílem z p episu ze zvukového 
záznamu, dílem z tišt(ných materiál% autor%, dílem z p ísp(vk% zaslaných 
elektronicky. Pokud n(kde došlo ke zkreslení, zvlášt( jmen, p edem se omlouváme. 
P epis z mén( kvalitního záznamu byl náro#ný. 
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Slova na úvod 
 
Úvodní slovo tajemníka SRVO 
František Luxa 
 

Dámy a pánové, vážení p átelé ve ejného osv(tlení, dovolte, abych vás jménem p edsednictva i jménem 
svým p ivítal na Jarním setkání v Kobylí. Sešli  jsme se op(t po p%l roce, ale vlastn( již v dalším tisíciletí. N(kde 
jsem #etl názor, že toto tisíciletí má znamenat pro #lov(ka etapu návratu od hmotných k duchovním 
záležitostem. Titíž prognostici však varují, aby toto zduchovn(ní se neodehrávalo pouze uvnit  jedince a ten se 
nestal sám p edm(tem uctívání sám sob(. 

Jsem velice rád, že tato vize nehrozí nám, kte í jsme se zde sešli , abychom si vym(nili  názory, 
dozv(d(li  se n(co nového a spole#n( diskutovali, vym(*ovali si názory na problematiku, která nás spojuje a 
hledali spole#ná  ešení 

Dovolte, abych omluvil  nep ítomnost p edsedy SRVO Ing. Kotka na tomto setkání. Z pracovních 
d%vod% se dostaví až v pr%b(hu jednání. 
 
Starosta Kobylí 
Jaroslav Otáhal 
 

Vážení p átelé, sešli  jsme se v nejv(tší obci okresu B eclav. Srde#n( vás 
všechny vítám v naší d(din( a byl bych velmi rád, kdybyste si po vašem jednání 
ud(lali troši#ku #asu a rozešli  se po naší d(din( a vid(li, že je skute#n( p(kná. Aby 
se o ní mohlo  íci: jihomoravská vina ská obec. Nov( máme vyty#ené vina ské 
stezky, pokud n(kdo bude mít v budoucnu zájem, pak vás povedou mezi našimi 
vinohrady, mezi vinnými sklípky. Do budoucna v( íme, že to pom%že našemu 
podnikání a že se staneme turisticky zajímavou oblastí. 

Velice bych si p ál, aby vaše jednáni probíhalo v pohod( a m(lo jen úsp(šné a kladné záv(ry, aby se 
naše obec vám i vašim známým dostala do pov(domí jako obec pohostinná a budeme se t(šit, že op(t p ijedete 
nejen pracovn(, ale i na návšt(vu. 
 
 

Blok odborných referát# 
 
Firma Vysto Kobylí 
Karel Müller, prokuri sta fir my 
  

Dovolte, abych i já vás p ivítal jménem po adatelských firem, jménem firmy Vysto Kobylí a Partner 
Lux Brno. 

P ál bych vám všem, aby se vám tady v našem kraji líbilo, abyste na#erpali p íznivé dojmy a 
samoz ejm( vás vždy v našem kraji rádi uvítáme.  

O našem sortimentu se, myslím, nemusím mnoho ší it. V(tšina z vás naši firmu zná. 
Naše firma se zabývá výrobou stožár% a p íslušenství pro VO, tzn. veškerých stožár% jak sadových, tak uli#ních, 
od letošního roku jsme za#ali s novinkou: vyrábíme hran(né a kuželové stožáry, prakticky celou standardní  adu. 
Samoz ejm(, pokud má zákazník individuální požadavky, podle dodané výkresové dokumentace vyrábíme i 
atypické stožáry. Jsme schopni d(lat jakékoliv atypické výrobky, naše výrobky jsou v Chomutov(, v Prost(jov( 
je našimi stožáry osazeno celé nám(stí, dále jsou naše výrobky v Ústí nad Labem apod. Zatím jsme nem(li 
p ípad, kdy bychom zákazníkovi nemohli  vyhov(t. Co se dále tý#e našeho výrobního programu: ke stožár%m 
pat í i další p íslušenství jako nap . výložníky. Vyrábíme obloukové, kruhové, celou škálu t(chto výrobk% i podle 
individuálních požadavk% zákazník%. Dále máme v sortimentu vlajkové a rozhlasové stožáry. 

Naše výrobky jsou prezentovány na CD nebo na webových stránkách, pr%b(žn( aktualizovaných.  
Je možno objednávat za ízení s vyšším krytím od IP 43 výše. Dalším výrobním programem jsou patice stožár%, 
vyráb(né novou technologií lití prysky ice. Mají v(tší odolnost než laminátové, mohou být v r%zných barevných 
odstínech a hlavn( – nehodí se do sb(ru. Mohou být p izp%sobeny i pro využití na trak#ních stožárech.. 

Toto je v kostce náš sortiment. Samoz ejm( naše výrobky jsou certifikovány, jsme schopni vybavit 
dodávky i evropským certifikátem pro zahrani#ní investory.  
               Pokud má n(kdo zájem o podrobn(jší informace, rádi vám je v pr%b(hu jednáni zodpovíme. Ostatn( 
s naší výrobou budete mít možnost se seznámit na zít ejší prohlídce našeho provozu nebo na výstavce p ed 
vchodem do areálu Patria. 
D(kuji za pozornost.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4 

 

 
Sv&telné zdroje pro VO z nabídky Partner Lux 
Ivan Ducho* 
 

Ve svém p ísp(vku bych vás cht(l seznámit s výrobky, které mohou nalézt uplatn(ní ve ve ejném 
osv(tlení od spole#nosti Partner Lux. Naše spole#nost je p evážn( dovozcem sv(telných zdroj% firmy Sylvania. 
Firma Sylvania pat í mezi #ty i nejv(tší evropské výrobce sv(telných zdroj% vedle GE, Philips a Osram. Firma 
Sylvania vyrábí a my dovážíme prakticky celý soubor sv(telných zdroj%, který je ur#en pro um(lé osv(tlení. Ve 
ve ejném osv(tlení nachází hlavn( uplatn(ní vysokotlaké sodíkové výbojky a halogenidové výbojky. 

V krátkosti bych se rád zmínil  a sv(telných zdrojích, které se používají ve sv(telných soustavách 
ve ejného osv(tlení. Zajisté víme, že se p evážn( používají sodíkové výbojky. Protože jist( všichni máte p ehled 
o sv(telných zdrojích, tedy jenom krátce. Sylvania vyrábí kompletní  adu t(chto výbojek. My dovážíme a 
prodáváme výbojky standardní v ba*ce #iré válcové  nebo eliptické s rozptylnou vrstvou v p íkonové  ad( od  50 
do 400W. Totéž se vyrábí v provedení Super, též v ba*ce matové eliptické a válcové #iré. U výbojek Super 
máme p íkonovou  adu od 35 až do 400W.  

Naší specialitou jsou výbojky dvouho ákové, u nichž bych se rád zastavil . Výbojky sodíkové 
dvouho ákové jsou skute#n( výbojky, ve kterých jsou ho áky dva. Tyto výbojky jsou ur#eny p evážn( tam, kde 
je obtížná údržba. Mají prakticky dvojnásobnou dobu života.Ve výbojce ho í vždy jeden ho ák a sice ten, který 
má nižší zápalné nap(tí. To znamená: ho í jeden ho ák, až jeho zápalné nap(tí stoupne nad zápalné nap(tí 
druhého, ho í druhý ho ák. Neopomenutelnou výhodou t(chto výbojek je to, že p i mžikovém p erušení 
napájecího nap(tí okamžit( zapálí a není nutno #ekat, až výbojka vychladne. Tyto výbojky se vyrábí v p íkonové 
 ad(  50 – 400W v provedení válcová #irá a eliptická matovaná ba*ka. Vzhledem ke svému dlouhému životu 
tyto výbojky nepot ebují #astou údržbu, náklady na jejich po ízení se vrátí v úspo e za údržbu.  

Dále bych se cht(l zmínit o našich výbojkách, které neobsahují rtu,, to znamená, že po ukon#ení jejich 
života nevzniká nebezpe#ný odpad. Dále Sylvania vyrábí a my prodáváme výbojky pro p ímou náhradu 
rtu,ových výbojek v matované eliptické ba*ce v p íkonové  ad( 110 až 350 W. Rovn(ž dovážíme výbojky 
Comfort s teplotou chromati#nosti 3400 K a indexem barevného podání 60, to znamená, že se mohou použít tam, 
kde je pot ebné dobré rozlišení barev, ovšem mají kratší život, oproti standardním.  

Dále dovážíme i celou  adu výbojek halogenidových pro architekturní a slavnostní osv(tlení. 
Necht(l bych vás dále zdržovat, pokud budete mít zájem, dotazy vám zodpovíme zde, nebo na naší výstavce, 
p ípadn( se m%žete  pro podrobn(jší informace obrátit na naší firmu. 
 
 
Provád&ní prací na VO z hlediska norem 
Ji(í Brusch, Technické služby m&sta Mostu a.s. 
 

Vážení p átelé ve ejného osv(tlení, dovoluji si Vás seznámit se svým p ísp(vkem zam( eným na 
dodržování technických p edpis% a technických norem p i projektování, montážích a provozu ve ejného 
osv(tlení. 

P ísp(vek jsem rozd(lil  na dv( #ásti. V první #ásti Vás seznámím s obecným pohledem na -SN. Ve 
druhé #ásti uvedu praktické zkušenosti s dodržováním -SN p i provozu ve ejného osv(tlení. 

Na krajských aktivech revizních technik% elektrických za ízení, provozovatel% elektrických za ízení a v 
odborném tisku se objevují r%zné názory nezávislých odborník%, ale i pracovník% státní správy na postavení 
technické normalizace p i zajiš,ování ochrany zdraví a provozní spolehlivosti elektrického za ízení jako celku. 

Jedna strana zastává názor, že zam(stnavatel i zam(stnanec je povinen technické normy dodržovat. Jako 
argument uvádí § 273 odst. 1 zákoníku práce, podle kterého je výkon státního odborného dozoru nad bezpe#ností 
práce provád(n, jsou technické normy považovány za p edpis k zajišt(ní bezpe#nosti a ochrany zdraví. Dále se 
zmi*ují o závazné vyhlášce -eského ú adu bezpe#nosti práce #. 48/82 Sb., kde jsou uvedeny základní 
požadavky k zajišt(ní bezpe#nosti práce a technických za ízení. 

Druhá strana pojímá technické normy jako nezávazné, které ur#ují obecná vzorová  ešení p i 
posuzování bezpe#nosti a pravidla nebo definice charakteristik, že materiály, výrobky, postupy vyhovují danému 
ú#elu. V tržní spole#nosti, ve které se nyní nacházíme, by m(lo jít o kvalifikovaná doporu#ení, nikoli  o p íkazy. 
Jejich používání je dobrovolné, avšak všestrann( výhodné. Výrobky vyráb(né na technickém základ(, které jsou 
v souladu s technickými normami, dávají uživateli jistotu, že normalizovaným výrobkem získá také výrobek 
pat i#né kvality. 

Právní význam -SN podle zákona #.22/1997 Sb. Technické požadavky na výrobky je v §8 odst. 5 
stanoveno, že výrobce a dovozce je povinen uvád(t na trh jen bezpe#né výrobky. Za bezpe#ný výrobek se 
považuje výrobek spl*ující požadavky technických a právních p edpis%. Pokud pro ur#itý výrobek technický 
p edpis neexistuje, považuje se za bezpe#ný výrobek, který bu/ spl*uje požadavky #eských technických norem, 
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nebo odpovídá v(deckým a technickým poznatk%m, známým v dob( uvedení výrobku na trh. Tím je vyjád ena 
zcela nová úloha -SN. Jejich spln(ní se v uvedeném p ípad( bude považovat za možný d%kaz o tom, že daný 
výrobek je bezpe#ný. Neplatí však opak, tj. že výrobek nespl*ující požadavky -SN, se považuje vždy za 
nebezpe#ný. Pokud se výrobce nebo dovozce rozhodne zvolit  jiné  ešení než to, které je uvedeno v p íslušné 
-SN, nic tomu nebrání. Pokud by však bylo výrobkem poškozeno zdraví osob nebo vznikla škoda na majetku, 
musí výrobce prokázat, že jím zvolené  ešení odpovídalo sou#astným poznatk%m v(dy a techniky. Zákon tedy v 
tomto smyslu vyjad uje, že -SN jsou dokumenty, obsahující standardní  ešení pro zajišt(ní bezpe#nosti a kvality 
výrobku. 

Osobn( si myslím, že technické normy, které se po léta postupn( vyvíjely a plnily sv%j ú#el, neztrácejí 
ani v tržním systému smysl. V každé norm( jsou zapracovány dlouholeté praktické znalosti a zkušenosti z 
jednotli vých oblastí elektrických za ízení. P i montážích, provozu a údržb( el. za ízení zde nacházíme praktická 
 ešení pro zajišt(ní bezpe#nosti a dlouholeté provozní spolehli vosti elektrických za ízení.  

Domnívám se, že nezávaznost -SN vytvá í p edevším prostor pro vývojové pracovníky a konstruktéry, 
kte í nalézají nová technická  ešení vycházející z v(deckých poznatk%. Závaznost -SN v tomto p ípad( by 
brzdila v(decko technický pokrok a omezovala by nalézání nových vysp(lých technických  ešení.  
  Z první #ásti p ísp(vku je z ejmé, že k docílení požadované kvality výrobku je výhodn(jší technické 
normy dodržovat. 

V obchodních smlouvách mezi dodavatelem a odb(ratelem se stávají normy smluvn( závaznými. Také 
ve ejnoprávní instituce vyžadují povinné používání norem zejména u ve ejných zakázek. Velkým sou#asným 
problémem #eské normalizace je podle mého názoru zna#ná složitost, nesrozumitelný výklad a #asté vydávání 
zm(n k normách. Dovolím si tvrdit a poznatky z praxe mne o tom každodenn( p esv(d#uje, že v n(kolika 
stovkách -SN, odkaz% a zm(n je velmi t(žké n(kdy i nemožné se vyznat. Složité a nekonkrétní ustanovení 
jednotli vých #lánk% norem dávají prostor pro nejednotné výklady a nekone#né polemiky prezentované 
odborníky i montážními organizacemi v tisku. 

Nyní bych se rád s vámi pod(lil  ve druhé #ásti p ísp(vku o n(kolik praktických zkušeností z 
dodržováním zákona #. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. 

1. V platné -SN 34 8340 s názvem Osv(tlovací stožáry je v #l. 27 uvedeno, že elektrická rozvodnice 
bezpaticového stožáru musí být otevíratelná pouze klí#em podle -SN 35 9750. V norm( je uvedeno, že zámky a 
záv(ry musí vyhovovat požadavku zabezpe#ení proti vstupu nepovolaných osob do elektrických rozvodných 
za ízení. Sm(jí proto být odemykatelné nebo otevíratelné pouze pomocí p íslušných klí#%, nikoli  b(žného ná adí. 
V -SN 35 9754 jsou uvedeny dva typy záv(r% rozvodných za ízení. Jeden typ pro odv(tví energetiky a druhý 
pro ostatní odv(tví. Pro oblast ve ejného osv(tlení je uvád(n typ záv(ru ve tvaru p%lm(síce. V(tšina výrobc% 
stožár% toto základní ustanovení nerespektují a zajiš,ují dví ka bezpaticového stožáru jinými zp%soby. Šroubem 
na imbusový klí# 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, šroubem o pr%m. 8 mm na klí# #. 13 mm, šroub o pr%m(ru 8mm na 
k ížový šroubovák, šroubem s trojúhelníkovou hlavou, šroubem s nepravidelnou trojúhelníkovou hlavou, 
šroubem ve tvaru hv(zdice a n(která dví ka sad. stožár% jsou zajišt(na samo eznými šrouby. U ve ejného 
osv(tlení v jednom m(st( lze napo#ítat až 8 typ% záv(r% dví ek bezpaticových stožár%. U energetiky je situace 
zcela odli šná. Jediný typ kli#ky ur#ený v norm( pro odv(tví energetiky je shodný pro energetická za ízení po 
celé -R. 

2. Dalším p íkladem je p%sobení konkuren#ního prost edí a nedodržování technických p edpis%. 
Výrobci stožár% vedeni snahou snižovat ceny stožár% dodávají na trh levn(jší, takzvané odleh#ené silni#ní 
stožáry. Nápad je to vcelku dobrý. Vrcholový tah upevn(ných svítidel p ímo na d ík stožáru je minimální a 
odleh#ený podp(rný prvek spl*uje požadavky -SN 34 8340. Inspek#ní certifikát vydaný na výrobek spole#ností 
s ru#ením omezeným ITI TÜV uvádí, že bezpaticové stožáry do 12 m mohou být osazeny výložníky o délce 1,5 
- 2,5 m. V prohlášení o shod( výrobku chybí jedna zásadní v(c - zda m%že být upevn(no na výložník svítidlo a o 
jaké hmotnosti. Z ejm( s touto mali#kostí zkušebna napo#ítala. Po osazení výložníku délky 2,5 m na 
desetimetrový stožár zatížený svítidlem typu 4442315 se d ík stožáru v horní #ásti prohnul jako luk. Prohnutí 
stožáru #iní v horní #ásti bez vli vu v(tru až 25 cm. 

 3. V -SN 33 0165 Barevné zna#ení vodi#% jsou uvedeny barvy, které se užívají p i zna#ení fázových, 
st edních a ochranných vodi#%. Fázový vodi# se zna#í barvou #ernou nebo hn(dou, st ední vodi# barvou sv(tle 
modrou a ochranný vodi# barvou zelenožlutou. Výrobci a prodejci svítidel dodávají na náš trh svítidla pro 
venkovní použití, s vydaným prohlášením o shod( dle zákona #.22/1997 Sb. Barevné zna#ení fázových vodi#% je 
v barv( bílé a st ední vodi# je barvy bílé. 

Praktických zkušeností s nedodržováním -SN a nedostate#nou kvalitou dodávaných výrobk% na náš trh 
mám mnohem více, ale nebudu se již o nich zmi*ovat. 

Jak je z ejmé z první #ásti p ísp(vku, jsou -SN dokumenty, obsahující standardní  ešení pro zajišt(ní 
bezpe#nosti a kvality výrobku. M(lo by se jednat o p edpis, který sjednocuje požadavky na ur#ité za ízení na 
celém území -eské republiky. Pokud ustanovení jednotlivých #lánk% -SN nejsou jednoduše srozumitelná, 
p ehledná, mají spoustu odkaz% a zm(n, dochází k situaci, že si jednotli vá m(sta nebo odv(tví vydávají vlastní 
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p edpisy ve form( podnikových norem a místních p edpis%. Tyto podnikové normy, vydané v dobré ví e, že 
budou  ešit jednoduše a srozumiteln( provoz ur#ité oblasti el. za ízení, nemají oporu v zákon(. P i projektování 
nových za ízení, provád(ných revizích a státním odborném dozoru se nelze na PN odvolávat. V p ípad(, že 
dojde k vážnému poškození zdraví #i majetku, si myslím, že vydaná podniková norma by nebyla brána v úvahu. 

Cht(l bych v tomto diskusním p ísp(vku záv(rem požádat p edsednictvo, aby navázalo spolupráci s 
#eským normaliza#ním ú adem, podílelo se svými praktickými zkušenostmi v oblasti ve . osv(tlení na 
p ipomínkových  ízení p i vydávání nových norem, které mají spojitost s ve ejným osv(tlením.  

Dovolte mi vznést návrh: pokud v(tšina #len% Spole#nosti pro rozvoj ve ejného osv(tlení bude 
souhlasit, provést p em(nu ob#anského sdružení v profesní uskupení (takzvaný cech), které by mohlo být 
partnerem -eského normaliza#ního ú adu p i schvalování a úpravách technických p edpis% a norem, majících 
souvislost s ve . osv(tlením. 

Domnívám se, že profesní sdružení pro oblast ve ejného osv(tlení by si postupn( utvá elo p irozenou 
autoritu odbornými znalostmi a letitými praktickými zkušenosti. D(kuji za pozornost. 

 
 
Sdružení ve(ejn& prosp&šných služeb pro Moravu a Slezsko se sídlem v Prost&j ov&. 
Stanislav K(ivý, tajemník sdružení 
 
 Sdružení ve ejn( prosp(šných služeb vzniklo v roce 1991 registrací u MV -SR, na p ání tehdejších 
statutárních zástupc% Technických služeb Jihomoravského kraje po zániku Gesce ve ejného osv(tlení, TKO a 
ve ejné zelen( (1981 až 1990), jako nezávislá odborná organizace s p%sobností na území -R.Vznikla jako 
organizace s p%sobností v celé republice, sekce VO na popud tehdejších vedoucích pracovník% TS, zabývajících 
se VO. Hlavní oblasti #innosti jsou informa#ní (p edávání písemných informací, tématické zájezdy), 
p ednášková a vzd(lávací (seminá e, konference), publika#ní, poradenská a konzulta#ní, spolupráce s orgány 
státní správy a samosprávy a s organizacemi p%sobícími v oboru.  V otázce proniknutí do sféry státní správy 
jsme již ve spojení s SRVO a spole#n( se snažíme nalézt cesty. V SVPS je  ada subjekt%, zabývajících se 
odpadovým hospodá stvím. Ty vydávají dnes  adu podn(t% komisím poslaneckým a senátorským, jejich #innost 
má totiž legislativní základ. Ve ve ejném osv(tlení tomu tak není. Je však velmi složité, sledovat dopad t(chto 
podn(t%, po podání jejich osud už nem%žeme ovliv*ovat 
 P%vodní po#et 25 sdružených organizaci se v pr%b(hu let rozrostl na nyn(jších 80, z nichž 53 zajiš,uje 
provoz a údržbu ve ejného osv(tlení. 
 P edsedou sdružení je Ing. Ladislav Cabicar (Techn. služby s.r.o., Prost(jov), místop edsedou je 
Radoslav N(me#ek (Megawaste s.r.o., Rohatec) a tajemníkem je Ing. Stanislav K ivý. 
               Pracovní sekce SVPS jsou 

-             ekonomicko-právní, vedoucí Miroslav Hyrš (Tempos a.s. B eclav) 
- místní komunikace a ve . zele*, vedoucí Petr Fiala (Technické služby s.r.o. Bruntál) 
- odpadové hospodá ství, vedoucí Miloslav Odvárka (Odas Ž/ár n. Sáz.) 
-             ve ejné osv(tlení, vedoucí Ing. Stanislav K ivý 

 Jednání statutárních zástupc% sdružení probíhá 2x ro#n( a je spojeno s nabídkou výrobk% a služeb 
r%zných firem, které pracují v n(kterém z obor% #innosti #len% sdružení. V mezidobí se k  ešení naléhavých 
úkol% schází p edstavenstvo (2 až 3x). 
 Jednotli vé sekce po ádají nejmén( 1x ro#n( seminá  pro odborné pracovníky sdružených organizací. 
Nejmén( 1 x ro#n( je po ádán 3 až 4denní zahrani#ní zájezd s odbornou tematikou. Ro#ní plány práce sekci 
vycházejí z pot eb a návrhu #len% sdružení a jsou schvalovány valnou hromadou., 
 Finan#ními zdroji, ze kterých je hrazena #innost a jednání sdružení, sekcí, zahrani#ní exkurze apod., 
jsou #lenské p ísp(vky. Firma, zabývající se ve ejn( prosp(šnými službami platí ro#ní p ísp(vek 7.500 K#, 
ostatní 15 000 K# ro#n(. 
 Sekce ve ejného osv(tlení navazuje na p edchozí #innost Gesce ve ejného osv(tlení -SR a #len%m 
SVPS poskytuje informace o sou#asném trendu vývoje, výroby a ú#elného použití svítidel a sv(telných zdroj%, 
0eší problémy z oblasti návrhu, provozu a údržby osv(tlovacích soustav. Nabízí pomoc p i zpracování návrh% 
osv(tlení, generel% rozvoje, plán% modernizace, evidence ve ejného osv(tlení apod. za úplatu zpracovává návrhy 
osv(tlení, generely, plány rozvoje apod. 
 Toli k v krátkosti o naší #innosti. D(kuji  za pozornost. 
 
 
Ve(ejné osv&tlení na Slovensku a informace o konferenci Svetlo 
LadislavDeczi, Helios L ighting s.r .o. 
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Jsem rád, že mi bylo umožn(no vystoupit na tomto setkání. Pro m( je to trochu i nostalgie. Vzpomínám 
na spole#nou práci v letech do roku 1992. Od roku 1993 u nás na Slovensku prakticky neexistuje takováto 
organizace na podobné úrovni, zabývající se problematikou ve ejného osv(tlení. Proto bych vám p ál i do 
budoucna, aby vám to vyšlo.  

Co se tý#e ve ejného osv(tlení na Slovensku.  Za t(ch sedm, osm rok%, co jsou naše republiky 
rozd(lené, rozdíly nejsou až tak velké, pokud srovnáme stav p ed zhruba deseti lety. U nás na Slovensku, co se 
tý#e statistických údaj%, je zhruba 550 – 560 000 sv(telných bod%, celkový instalovaný p íkon 88 MW, což je na 
jeden sv(telný bod cca 165 W. To by sv(telný technik považoval za velmi mnoho, obchodník se raduje nad 
dalšími možnostmi. Trend je snížit p íkon na cca 110 W, jedna t etina se m%že ušet it v nákladech, což 
p edstavuje 1,4 miliardy Sk . Neboli , je to p(kný obchod, který se však nedá uskute#nit za jeden rok.  

Co se tý#e rekonstrukce, modernizace ve ejného osv(tlení, zde se toho mnoho neud(lalo. Polovina 
svítidel je na malých obcích, zhruba t etina v menších m(stech a peníze, které se v(novaly na modernizaci 
sm( ovaly do v(tších m(st jako Bratislava, Košice, Nitra apod. Ve v(tších m(stech se zpravidla rekonstruovaly 
kompletn( p(ší zóny, v#etn( dlažby a také sv(tla. Dávala se tam nákladná a atypická svítidla a okolí z%stalo 
osazené starými svítidly. V Bratislav( byla rekonstrukce financována zven#í, jist( jste o situaci v Bratislav( 
informováni. V Bratislav( rekonstrukce probíhá již 4 roky, je zde 48 000 sv(telných bod%, všechny se m(ní, 
investice 1,8 miliardy SK, tento obnos zafinancovala firma Siemens.  

P(ší zóny se rekonstruovaly dále v Banské Bystrici, v Košicích, v Prešov(, déle v Nit e, Žilin(, 
Tren#ín(. Toto jsou výrazn(jší projekty, kde je vid(t nové osv(tlení s novými nápady a designem.  

Co se tý#e správy: spadá do kompetence m(st a obcí, o údržbu se starají speciální organizace, v(tšinou 
bývalé technické služby transformované na s.r.o. a ve v(tšin( p ípad% jsou navázané na m(sto i finan#n(. Není to 
ani soukromé, ani samosprávy. Financování jde tedy p es rozpo#et m(st a obcí Slovenska. Jsou i výjimky, kde se 
o VO starají soukromé firmy, nap . v Banské Bystrici, Prešov( a #áste#n( v Bratislav(. 

Z hlediska norem se prakticky nic nezm(nilo, platí to co p ed dvaceti lety. 
Ze zahrani#ních firem na Slovensku operuje ve zna#né mí e firma Siemens, která obsazuje veškeré 

ve ejné sout(že, dále GE, francouská firma Citelum a ze slovenských firem Oslokom  Prešov a naše spole#nost 
Helios Lighting, která nabízí kompletní sortiment pro ve ejné osv(tlení: svítidla, stožáry, patice, zapalova#e, 
pochopiteln( projekty. Banky nám poskytují ur#ité výhodné úv(ry na splácení prvotních náklad% pro naše 
projekty pro rekonstrukci VO. 

Rád bych vás pozval na 12. mezinárodní konferenci SVETL O 2001, kterou po ádá Slovenská 
sveteln( technická spole#nost, Sekce výrobc% s dodavatel% sv(t. techniky, Slovenský komitét CIE, D%m techniky 
Bratislava ve spolupráci s MH SR a STU Bratislava. Termín konání 10.-12.  íjna 2001 ve Vysokých Tatrách, 
Štrbské pleso, hotel Patria. Konference je možné aktivn( se zú#astnit p ednáškou #i posterem. 

Cílem konference je prezentovat nejnov(jší trendy vývoje a výroby sv(teln( technických materiál% u 
nás i v zahrani#í s akcentem na snižování spot eby elektrické energie, ochranu životního prost edí, estetické a 
technické aspekty.  Konference je ur#ena pro uživatele, investory, projektanty, provozovatele a výrobce sou#ástí 
pro sv(telnou techniku a širokou odbornou ve ejnost. P edsedou programového výboru je Doc. Ing. Smola  z FEI 
STU Bratislava. 
T(ším se na setkáni s vámi u nás na Slovensku a ješt( jednou d(kuji za pozvání na Setkání do Kobylí. 
 
 
Likvidace nefunk ních zdroj# a zákony 
Ing. Bohumil  Hrn í( , CSc, EKO-VUK, spol. s  r .o.  
 

V uplynulých deseti letech došlo v  -eské republice na trhu sv(telných zdroj% k významným zm(nám. 
Prakticky monopolní tuzemská výroba pod zna#kou Tesla, nyní Teslamp, je již historií. Na trhu se vedle této 
zna#ky prosadily renomované zahrani#ní firmy, jako Philips, Osram, General Elektric, Sylvania apod. Rozší il se 
sortiment a zvýšila se kvalita výrobk%. Vývoj v této oblasti p ináší stále nové typy sv(telných zdroj%, 
prodlužování délky jejich života, nižší energetickou spot ebu, lepší barevné podání a v  neposlední  ad( i 
snižování obsahu škodlivin. P esto, že nap . obsah rtuti se v prodávaných výbojových sv(telných zdrojích  snížil 
za sledované období 5-10x, stále jsou vy azené výrobky nebezpe#né pro životní prost edí. 

Obdobn( jako na trhu se výrazn( zm(nila i situace v oblasti legislativy. V sou#asné dob( se projednává  
již t etí novela zákona o odpadech a je z ejmá snaha o sjednocení našich zákonných norem týkajících se 
životního prost edí s legislativou Evropské unie. 

Nejd%ležit(jší však je, že za uplynulých 10 let došlo k významnému posunu v celospole#enském 
náhledu a p ístupu k ochran( životního prost edí. Odborné pojmy jako t(žké kovy, polychlorované bifenil y 
(PCB), freony apod. se pro laickou ve ejnost staly srozumiteln(jšími ve form( konkrétních vy azených výrobk%, 
které tyto škodlivé p ím(si obsahují: ledni#ky, barvy, baterie, oleje,akumulátory, zá ivky a výbojky. Za#íná se 
provád(t separovaný sb(r t(chto výrobk%, a to nejen v pr%myslové, ale i v komunální sfé e. P esto k evropskému 
standardu t íd(ní  separovaného sb(ru  máme ješt( hodn( daleko.  
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Výskyt škodlivin 
Podle vzniku sv(tla se elektrické sv(telné zdroje d(lí na zdroje teplotní (žárovky) a výbojové (zá ivky, 

výbojky). Zjednodušené základní #len(ní elektrických sv(telných zdroj% používaných pro všeobecné osv(tlení je 
uvedeno na obr. 1. 
 
Obr. 1  

Elektr ické sv&telné zdroje 
 
 
   
                                   

      výbojové                                                  teplotní  
                                                                                                    
  
       
   nízkotlaké  (1Pa)           vysokotlaké (100 kPa)                   žárovky                                                                     
                                                                                      
             
            zá ivky                                       rtu,ové vysokotlaké     pln(né plynem   vakuové 
            sodíkové nízkotlaké                   sodíkové  vysokotlaké                                     
            kompaktní zá ivky                     halogenidové  
            induk#ní výbojky                       xenonové                      

        klasické 
halogenové 
 

Vývoj spot eby t(chto sv(telných zdroj% zaznamenal v minulých letech významné zm(ny, zp%sobené zejména  
prodloužením životností zdroj% a nár%stem prodeje kompaktních zá ivek. Odhad spot eby je stanoven na základ( 
statistik a odhad% výrobc% a dovozc% sv(telné techniky v období let 91/92 a 97/98.  Nezahrnuje teplotní zdroje, 
tj. klasické a halogenové žárovky, kterých se ro#n( spot ebuje cca 20 mil. ks. Odhad spot eby je uveden 
v tab.#.1. 
 
Tab.1            

Spot(eba sv&telných zdroj# v ,R, (tis. ks) 
 
Typ                                                                  91/92                                      97/98 
 
Lineární zá ivka                                              8.700                                      6.000 
Jednopaticová a kompaktní zá ivka                  364                                       1.000 
Rtu,ová výbojka                                                482                                         300 
Sodíková výbojka                                           1.034                                         800 
Halogenidová výbojka                                         80                                         100 
Celkem                                                          10.660                                      8.200 
 
V p epo#tu na obyvatele #inila ro#ní spot eba sv(telných zdroj% v po#átku devadesátých let 1 ks/ob, nyní 
dosahuje hodnoty 0,8 ks/ob. 
 
Vliv na životní prost(edí  

Vy azené výrobky sv(telné techniky se stávají odpadem. Žárovky se  adí do skupiny ostatních odpad% 
(kategorie O). Všechny výbojové sv(telné zdroje do kategorie nebezpe#ných odpad% (N), kód odpadu 20 01 21. 
Nebezpe#nost odpadu se hodnotí podle nebezpe#ných vlastností, které odpad má nebo m%že mít. U odpad% s 
Obsahem t(žkých kov% (rtu,) a dalších škodlivin jsou tyto nebezpe#né vastnosti ekotoxicita, následná 
nebezpe#nost  a akutní toxicita.  

V nerozbitém stavu nejsou zá ivky ani výbojky ekologicky závadné, protože rtu, a další škodliviny se z 
nich uvol*ují teprve p i rozbití. Po ukon#ení své životnosti se však tyto vy azené výrobky dostávají do TKO 
(tuhý komunální odpad) a kon#í p evážn( na komunálních skládkách. Po jejich destrukci pak dochází k 
odpa ování rtuti a  vymývání vysoce toxických slou#enin rtuti, thalia, kadmia a barya do okolí. Tomuto úniku ze 
skládek napomáhají teplotní zm(ny, nízké pH vod a mikrobiální aktivita prost edí, v n(mž se odpad nalézá. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o více než 2.000 tun odpadu ro#n(, je t eba toto nepovolené skládkování  výrazn( 
omezit a vy azené zá ivky a výbojky p edávat oprávn(ným firmám, které zajistí jejich využití a odborné 
zneškodn(ní.  
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  Rtu, je nejstarší a nejvýznamn(jší pr%myslový jed. Má schopnost, obdobn( jako další t(žké kovy jako 
olovo (Pb), arsen (As) a kadmium (Cd), vázat se na thiolové skupiny (- SH) enzym% a zp%sobit tak vážné 
poškození organismu. Toxické vlastnosti rtuti závisí vedle množství také na chemickém složení a zp%sobu  
podání. Otravy parami rtuti jsou možné hlavn( v oblasti  pr%myslové  výroby (teplom(ry, suché #lánky, sv(telné 
zdroje, elektrolytické výroby, výroba amalgam% a #istých chemikálií, rafinace rtuti ap.), v laborato ích 
(polarografie, elektrolýza) a p i nakládání s odpady (zejména u termických proces%). 

Rtu, a její slou#eniny doprovází v odpadech  ada dalších škodlivých p ím(sí. U výbojových sv(telných 
zdroj% jsou to zejména vysoce toxické slou#eniny barya, thalia a kadmia, z dalších nežádoucích p ím(sí lze uvést 
olovo, antimon, indium, stroncium, thorium a vanad .  
 
Stávající legislativa v oblasti nakládání s odpady obsahuj ícími r tu. 

Nakládání s odpady a výrobky, které obsahují nebezpe#né složky, upravuje zejména Zákon o 
chemických látkách a chemických p(ípravcích   157/98 Sb. a  Zákon o odpadech  . 125/97 Sb. a 37/2000 
Sb. 
K  Zákonu o odpadech byly vydány  i  p íslušné provád(cí p edpisy : 

- Vyhláška  . 337/97, kterou se vydává Katalog odpad% 
- Vyhláška  . 338/97, o podrobnostech nakládání s odpady  
- Vyhláška  . 339/97, o hodnocení nebezpe#ných vlastností odpad% 
- Vyhláška  . 340/97, kterou se stanoví výše finan#ní rezervy na rekultivaci, zajišt(ní pé#e o skládku a 
asanaci po ukon#ení jejího provozu a podrobnosti jejího vytvá ení a užití. 
- Na(ízení vlády  . 31/99 , kterým se stanoví seznam výrobk% a obal%, na n(ž  se vztahuje povinnost 
zp(tného odb(ru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobk% a 
obal%. 

4.1. Podle p ílohy #.1 zákona 125/97 Sb. lze považovat vyho elé sv(telné zdroje za výrobky, pro které již 
vlastník nemá upot ebení (skupina  #. 14) .  
4.2. Podle Katalogu odpad% se jedná o druh odpadu “zá ivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti“ , kód odpadu 
20 01 21, kategorie N . 
4.3. Charakteristické nebezpe#né vlastnosti, které podle  p ílohy #.1 vyhlášky #. 339/97 odpady s obsahem rtuti 
mají nebo mohou mít, jsou: ekotoxicita (6) , následná nebezpe#nost (7) a akutní toxicita (8)  
4.4. Za azením odpad% s obsahem rtuti do skupiny nebezpe#ných odpad% plynou pro výrobce a dovozce zboží, 
pro p%vodce t(chto odpad% a pro oprávn(né osoby, které nakládají s tímto odpadem, následující povinnosti: 
- výrobci a dovozci zboží nesmí uvád(t na trh výrobky, jejíchž nespot ebované #ásti a obaly nebo odpady 

z nich  nelze dále využít nebo zneškodnit (§18  z .125/97), 
- výrobci a dovozci zboží jsou povinni uvád(t vhodnou formou informace o zp%sobu využití nebo 

zneškodn(ní obal% a nespot ebovaných #ástí výrobk% (§ 18  z .125/97), 
- výrobky a obaly musí být ozna#eny pro ú#ely dalšího nakládání s nimi zp%sobem stanoveným 

vyhláškou ministerstva (§ 19  z. 125/97), 
- vláda stanoví na ízením seznam výrobk% a obal%, na které se vztahuje povinnost zp(tného odb(ru (§ 19 

z. 125/97 ). 
4.5. Povinnosti p#vodc#  (§ 5 z. 125/97) 
- trvale nabízet k využití odpady, které sám nem%že využít. Nelze - li  odpady využít, zajistit  jejich 

zneškodn(ní   
- p%vodci jsou povinni shromaž/ovat, za azovat, evidovat, kontrolovat a zabezpe#ovat své odpady, 
- odpov(dnost p%vodce trvá do doby p edání odpadu oprávn(né osob(, 
- nakládat s nebezpe#nými odpady lze jen se souhlasem p íslušného OÚ, tento souhlas se navyžaduje p i 

p eprav( a doprav( , 
- p%vodci, kte í produkují odpady ze skupiny vybraných NO ( nebo více než 50 kg N nebo 50 tun O za 

rok), zasílají do 15. února následujícího roku hlášení o druzích, množství a zp%sobu nakládání s odpady 
p íslušnému OÚ. 

4.6. Obec je povinna zajistit místo, kam mohou ob#ané odkládat nebezpe#né složky komunálního odpadu (nap . 
zá ivky ap.). Tuto povinnost m%že zajistit pravidelným svozem odpadu oprávn(nou osobou ( § 9  z. 125/97) . 
4.7. V p ípad( ukládání na skládku musí být odpad, kód 20 01 21, p ed uložením  upraven stabilizací. P i obsahu 
vyšším než 20 mg/kg rtuti v sušin( (ve form( sulfid% 3.000 mg/kg) smí být odpad uložen pouze na 
jednodruhových skládkách (P íloha #.5,vyhl.338/97).  
4.8. Na(ízení vlády o zp&tném odb&ru #.31/99 Sb. stanovuje pro vyjmenované výrobky a obaly povinnost 
jejich zp(tného odb(ru bez nároku na úplatu. Zp(tn( odebrané výrobky a obaly je nutné nejpozd(ji do konce 
následujícího roku využít a recyklovat.V p ípad( výrobk% se na ízení  týká  minerálních olej%, elektrických 
akumulátor%, galvanických #lánk% a baterií, výbojek a zá(ivek, pneumatik. Tuto povinnost má každá osoba, 
která výrobek uvede na trh, nejpozd(ji do t í let od nabytí ú#innosti na ízení vlády .  
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Sb(r použitých výrobk% v ,eské republice je  ešen p evážn( na smluvním základ( mezi p%vodci a 
osobami oprávn(nými k nakládání s odpady. Z celkov( uvád(ného objemu výskytu odpadu zá ivek a výbojek 
cca 2.200 tun je sebráno a odborn( zpracováno asi 25 % .Tém(  75 % výskytu kon#í tedy zejména na 
komunálních skládkách. Stupe* využití je pak ješt( výrazn( nižší než ú#innost sb(ru.  

V souladu s Na ízením vlády #.31/99 do systému zp(tného odb(ru vstoupili  výrobci, dovozci a prodejci 
t(chto výrobk%. Vzhledem k tomu, že se jedná o odb(r bezplatný, je zavád(ní t(chto systém% pro ur#ité druhy 
výrobk%, kde náklady na recyklaci zatím p evyšují výnosy z prodeje druhotných surovin, spojeno se zna#nými 
finan#ními náklady. Pro obchodní organizace komplikuje situaci rovn(ž pom(rn( složitá legislativa nakládání 
s nebezpe#nými odpady, kterou musejí p i budování sb(rných systém% akceptovat. P es tyto problémy již za#ali 
n(kte í významní dovozci výrobk% sv(telné techniky zp(tný odb(r realizovat. V této etap( bude rozhodující 
postoj orgán% státní správy k nov( vytvá eným systém%m, zejména stanovení kontrolních mechanism%, sankcí,  
p ípadn( i výhod, které Na ízení vlády 31/99 nebo nové provád(cí p edpisy doplní.  

 
 Nový zákon o odpadech 

Hlavním úkolem  nového zákona o odpadech je jeho  provázání s odpadovou legislativou EU. Evropská 
legislativa p itom zahrnuje 23 p edpis%, 15 sm(rnic a 8 rozhodnutí. 

Sou#asný stav je takový, že nový zákon o odpadech prošel Poslaneckou sn(movnou i Senátem a byl dne 
15.5.2001 definiti vn( schválen. Máme tedy nový zákon o odpadech #íslo 185, který vyšel pod #ástkou 71 ve 
Sbírce zákon% dne 14.6.2001. Ú#innost zákona je od 1.1.2002, ustanovení o povinnosti p%vodc% je platné ihned, 
n(která nová ustanovení jsou platná 1-3roky od uve ejn(ní zákona ve Sbírce. 0ada obecných opat ení a 
provád(cích p edpis% je však odkázána na podzákonné normy. Pro fungování zákona je jich nutné p ijmout 12 a 
nyní existují pouze v neúplných návrzích. 

Z nejvíce diskutovaných nových povinností, které zákon ukládá, je z ízení funkce odpadového 
hospodá e a op(tovná povinnost zpracovávat programy odpadového hospodá ství. Z hlediska evropské 
legislativy zákon zohlednil aktualizovaný Katalog odpad% a byla p evzata evropská definice odpadu. 

V oblasti nakládání s odpady obsahujícími rtu,, tj. problematika sb(ru a recyklace upot ebených 
výbojových sv(telných zdroj%, nedošlo v novém zn(ní zákona k výrazn(jším zm(nám. Byly zachovány 
povinnosti p%vodc% i oprávn(ných osob, v#etn( evidence odpad%, v rozsahu stávajícího zákona. Trvá rovn(ž 
povinnost zp(tného odb(ru vyho elých zá ivek a výbojek. Naopak se rozší ila povinnost zp(tného odb(ru na 
další komoditu a to vy azené ledni#ky. 

Z nov( p ipravované legislativy stojí za zmínku zejména návrh Sm(rnice Evropského parlamentu a 
Rady o odpadech z  elektrických  za ízení (OEEZ). Návrh nyní probíhá p ipomínkovým  ízením v -R. Podstatou 
návrhu je uplatn(ní principu odpov(dnosti výrobc% za celá prodávaná elektrická a elektronická za ízení. Na 
výrobce a prodejce se bude vztahovat povinnost umožnit separovaný sb(r a zajistit specifické zpracování, 
regeneraci nebo recyklaci svých výrobk% po ukon#ení jejich životností. Je stanoveno celkem 10 kategorií 
za ízení, z toho kategorie 5 zahrnuje osv(tlovací za ízení a obsahuje : 

- osv(tlovací t(lesa a systémy 
- zá ivky lineární a kompaktní  
- výbojky nízkotlaké i vysokotlaké 
- jiná osv(tlovací za ízení 
Stávající povinnost zp(tného odb(ru zá ivek a výbojek se proto v celé EU rozší í i na osv(tlovací t(lesa a 

systémy. 
Stávající i p ipravovaný soubor legislativních opat ení zp ís*uje podmínky pro nakládání s odpady  s 

obsahem rtuti. Zp ísn(ní se týká jak výrobc% a dovozc%, tak  p%vodc% odpadu  a oprávn(ných osob za využití a 
zneškodn(ní odpadu. Do tohoto  et(zce vstoupila podle zákona obec jako nový subjekt, který  má povinnost 
zajistit v míst( své p%sobnosti sb(rné místo nebo recykla#ní dv%r pro vybrané nebezpe#né složky komunálního 
odpadu.  

Vzhledem k technickým i ekonomickým aspekt%m dopadu nových opat ení, zejména na p%vodce  
odpadu, tj. cílového zákazníka, je aktuální pot eba dopracovat stávající sb(rné systémy a vytvo it podmínky pro 
zavedení zp(tného odb(ru upot ebených výrobk%. Jeví se proto ú#elné sdružit zájmy výrobc% a dovozc% a v 
souladu s legislativou vytvo it cílovému zákazníkovi vhodné ekonomické a technické podmínky pro využití 
t(chto odpad%.  

V zahrani#í se ov( ují nap íklad  systémy zálohového prodeje, nebo prodeje s recykla#ním p íplatkem, 
na kterých participuje i stát. Stále aktivn(ji se pod tlakem legislativy zapojují do  ešení této problematiky  
výrobci, dovozci a prodejci. 

V -eské republice se v souladu s Na ízením vlády #. 31/99 Sb. rozvíjejí sb(rné systémy bezplatného 
odb(ru vyho elých sv(telných zdroj%, organizované nejv(tšími dovozci sv(telné techniky p es sít( svých 
prodejc%. Tyto systémy již vykazují p íznivé výsledky a dávají do nejbližší budoucnosti velkou šanci, jak 
v komodit( odpadu  20 01 21 “zá ivky, výbojky”  sb(r a recyklaci vy ešit. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 11 

Prezentace firem 
V tomto bloku m%ly možnost p#edstavit své výrobky, své aktivity všechny firmy, které v p#ihlášce na setkání 
projevily zájem o prezentaci. Firmy vystoupily v abecedním po#ádku. 
Všechny firmy, které se p#ihlásily k prezentaci, své výrobky p#edvedly i na výstavce, která byla v prostorách 
jednacího sálu, nebo rozm%rn%jší výrobky na terase p#ed vchodem do areálu..  
Další pouze vystavující firmou, zastoupenou panem Polanským, byla firma SIKU Hodonín s.r.o. se sortimentem 
elektromontážních sou ástí. 
  
ARTECHNIK SCHRÉDER –pan Landovský   
 
Ze sortimentu naší firmy bych vás cht(l upozornit na svítidlo typu Zebra. Jist( mnozí znáte, v(tšinou však bývá 
instalováno až na p íkaz Policie. Další svítidlo, které vám p edstavuji i na výstavce je svítidlo Opalo, krytí IP 65. 
Je ur#eno pro mén( náro#ného uživatele, cena 2300 K#, v p íkonové  ad( 50 – 100 W. Ostatní náš sortiment je 
znám, bližší informace u našeho stolku.   
Další  výrobek, který pan Landovský p edstavil , byla malá pojízdná centrála firmy UNIPOWER, montovatelná 
do motoru automobil% po vým(n( alternátoru k p ipojení rozbrušova#ek, svá e#ek, p enosného osv(tlení. Je 
odzkoušen k p ipojení na motory voz% Škoda. Používá se na letištích v Brn( apod. Podrobné informace u pana 
Landovského. 
 
CTS Praha s.s.o. – pan Došlý 
 
Firma p%sobí na trhu sv(telných zdroj%. Firma je partnerem a distribu#ním centrem firmy GE Tungsram. Dodává 
výrobky do velkoobchod% a zprost edkovan( i správc%m ve ejného osv(tlení. V budoucnu chceme naše aktivity 
ješt( rozší it co se tý#e sortimentu i sm(rem k firmám zabývajícím se údržbou ve ejného osv(tlení. 
 
ELEKTROSVIT Svatobo(ice – pan Dufek 
 
Tradi#ní výrobce svítidel p edstavil  dv( nová svítidla, která rozši ují stávající typovou  adu. Svítidlo 4420, krytí 
IP 65, provedení polykarbonát, pr%m(r koule 450 mm. Svítidla byla p edvedena na výstavce. Firma nabízí 
výhodné ceny, kolem 2000 K#. 
Elektrosvit vydal elektronické katalogy svých výrobk%, které byly k dispozici nebo je možné je zaslat na 
vyžádání. Dále Elektrosvit vydal kompletní výpo#etní program pro svá svítidla (autor Ing. Maixner), i ten je 
možno u firmy vyžádat.  
 
ELVIS Ostrava – pánové Kusák a Šarša  
 
Firma je výrobcem regulátor% ve ejného osv(tlení, již 10 let p%sobí na trhu m( ení a regulace elektrické energie. 
V oblasti regulace se firma zabývá výrobou a apli kacemi regula#ních systém% pro podnikovou energetiku. Dnes 
výrobky firmy využívá již 1000 podnik%. Rozši ují se i na monitorovací systém spot eby medií a tepla. V oblasti 
regulace VO firma uvedla na trh výkonovou  adu regulátor% REGOS (byl vystaven). V provozu je jich již 
n(kolik desítek.  
Regulátory jsou v ve výkonové  ad( 15, 20, 30, 40 podle regulovaného výkonu. Jsou montovány ve sk íních 
firmy DES. 
Prvním p edpokladem p inášených úspor regulací (byly rozdány informa#ní materiály) je p ep(tí v síti, což bývá 
#asté. Dále v(tšina svítidel je ješt( na 220 V a zde regulace, vedle úspor spot ebované energie, p ináší i ochranu 
p ed adných za ízení a svítidlo pracuje v optimálním režimu. Vlastní spot eba regulátor% je 1-2%.  Tam, kde si 
m%žeme dovolit  snížit napájecí nap(tí vzhledem k sou#asnému snížení sv(telného toku a s p ihlédnutím 
k normám je p ínos regulace jednozna#ný. Dále je možné regulací odstranit po#áte#ní nadsazení hladiny 
osv(tlení vzhledem k udržovacímu #initeli svítidla. 
Pochopiteln( je nutno o regulaci uvažovat p evážn( tam, kde je v po ádku kabelová sí, VO, kde nejsou veli ké 
ztráty na koncích v(tví.  
K vystavenému regulátoru: je  ešen jako jednofázový se zjednodušenou elektronikou, tím je i po izovací cena 
nižší 13 300 K#. M%že být instalován autonomn(, nebo rozd(len podle fází. Pro zlepšení naší práce rádi 
p ijmeme vaše p ipomínky. Regulátor lze umístit i do starších rozvad(#%. K rozvad(#i mohou být dodávány i 
další pomocná za ízení. 
Další za ízení z našich výrobk% pro VO jsou luxmetry a t ífázové statické elektrom(ry. 
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EN CENTRUM – pan Vitner 
 
Firma dodává hleda#ky kabel%, potrubí, hleda#ky poruch od spole#nosti Hicom a hleda#ky kabelových poruch a 
zkrat% od skotského výrobce Metronom. Novinky: hleda#ka jednodušší  ady - pasivní hledání pomocí 
radiofrekvence. P ijíma#em se vyhledává místo vedení kabelu. Isola#ní poruchy se vyhledávají na principu 
vyhledání místa, kde je nejv(tší krokové nap(tí. Další novinkou je nový reflektometr, z dostupné konkurence 
za ízení pro hledání zkrat% a p erušení má velmi výhodný pom(r výkon - cena.  
Záznamník sí,ového nap(tí – dovoluje normalizovat nap(tí v ur#ité dob( v daném #ase. P ipojuje se na sí, a 
na#ítá data do pam(ti, p ehrají se do po#íta#e a lze vyhodnotit dokumentování  kvality dodávané energie. 
Další výrobek je indikátor p ítomnosti nap(tí. Upozorní obsluhu, že se blíží k za ízení, které je pod nap(tím. 
Naše výrobky si m%žete prohlédnout na našich internetových stránkách www.encentrum.cz 
 
JERMAT-pan Jirá ek 
 
Naším cílem je tradi#ní #eskou tvo ivostí a hravostí p isp(t k rozší ení výrazových možností ve ejného osv(tlení. 
Tyto snahy se projevují tvorbou dvou  ad svítidel Jermad 1 a Jermad 2. (Svítidlo bylo p edvedeno a 
vystavováno.)  Svítidlo je celoplastové, díky r%zným kryt%m i difuzor%m je  ada svítidel veli ce variabilní, 
v jednom svítidle bude po ukon#ení typové  ady 60 svítidel. 
Bližší údaje jsou uvedeny na www. jermad.com. 
 
TESLAMP – pan Horák 
 
Náš sortiment vám nebudu p edstavovat, ten jist( všichni znáte. Cht(l bych vás upozornit na zajímavé ceny, 
zvlášt( v sortimentu sodíkových výbojek. V cenících, které zde máte k dispozici jsou uvedeny ceny základní bez 
rabat%. 
 
DES – pan Král 
 
Jsme organizace, která se již 25 let zabývá výrobou rozvad(#%. Poslední t i roky vyrábíme rozvad(#e 
v plastových sk íních. V sou#asné dob( používáme sk ín( firmy Musdorf, Rakousko. Máme k dispozici 18 typ% 
sk íní, m%žeme tedy vyhov(t jakémukoliv zákazníkovi. Naší soudobou hlavní náplní jsou rozvád(#ové sk ín( 
pro energetiku severo#eského kraje. Pro rozvad(#e pro VO jsou hlavními odb(rateli Technické služby D(#ín.  
Pokud máte zájem, m%žete nás kontaktovat. 
Naše výrobky jsou vystaveny na výstavce. 
 

Vnit(ní záležitosti SRVO 
 
Výzva  len#m 
 

Jak se již stalo dobrou tradicí, naše setkání putují po republice, odehrávají se v jiných regionech, jiných 
oblastech a obcích. P ispívá to k poznání práce nejen z referát%, ale i v reálu. P edsednictvo d(kuje všem, kte í se 
již uspo ádání našich setkání zhostili. 
  Z vašich ohlas% má tento systém v mnoha p ípadech význam i pro vás samotné, kdy nap íklad 
zastupitelé obcí vezmou na v(domí, že starost o  ve ejné osv(tlení není v%bec okrajovou disciplínou, „že to 
prost( n(jak ud(lají, abychom u nás v noci vid(li “ . 

Kalendá  našich setkání pro rok 2002 je dosud prázdný. 
Proto nabízíme možnost uspo ádat tato setkání v jarním a podzimním  termínu práv( u vás. Pokud 

n(kdo projeví zájem, kontaktujte, prosím tajemníka SRVO. 
 
 
Pozvání na Podzimní setkání SRVO 
Pan Pr#cha, TS D& ín 
 

Vážení kolegové, vážení p átelé, m(sto D(#ín je nejsevern(jší okres naší republiky a situace o stavu 
ve ejného osv(tlené v této oblasti není až tak dob e známa. Byly jsme osloveni, abychom uspo ádali podzimní 
setkání. My jsme tuto výzvu p ijali s pot(šením  a je to pro nás ctí. 

Dovolím si vás pozvat jménem firmy Technické služby D(#ín a.s. se sídlem v D(#ín( na Podzimní 
setkání. Termín dohodneme s tajemníkem a v#as obdržíte pozvánky. 
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N(kolik informací o nás: m(sto D(#ín je okresní m(sto, má 70 000 obyvatel. Technické služby jako 
forma a.s. vykonávají veškeré komunální práce pro m(sto, tzn. máme st ediska #išt(ní m(sta, odpadové 
hospodá ství, máme pochopiteln( st edisko ve ejného osv(tlení, výrobní zahradu, dále k tomuto máme pomocné 
provozy a zárove* obhospoda ujeme veškerá ve ejná sportovní za ízení m(sta. To znamená: jsou to dv( termální 
koupališt( s novou plaveckou halou, s atrakcemi a zimní stadion.  

N(kolik informací o ve ejném osv(tlení, o jeho rozsahu: máme 6700 sv(telných míst, asi 7350 
sv(telných bod% a 117 napájecích elektrom(rových rozvad(#%. 

Takže ješt( jednou: srde n& vás zveme na Podzimní setkání Spole nosti pro rozvoj  ve(ejného 
osv&tlení do D& ína.  
 
Poznámka redakce: Pan Pr%cha pracuje skute#n( operativn(. Mezi setkáním v Kobylí a vydáním Zpravodaje je 
již termín Podzimního setkání s panem Pr%chou dohodnut na 25.-26. íjna 2001, sál  St elnice, exkurze do Kablo 
D(#ín, výrobce metalických i optických kabel%. 
 
,lenství SRVO v CIE 
 

Mezinárodní komitét pro osv(tlování CIE je mezinárodní organizací. V -eské republice zastupuje toto 
organizaci mezinárodní komitét, který oživil  svoji #innost. 

P edsednictvo navrhuje, aby se SRVO stalo, jakožto organizace, #lenem této organizace. Pro informaci: 
ro#ní poplatek, který by byl hrazený z rozpo#tu, by #inil 5 000 K#.  
 
Hlasování p(ítomných  len# SRVO o vstupu do CIE: 
Z p ítomných #len% SRVO nikdo nebyl proti, dva #lenové se zdrželi. 
P edsednictvo je tedy zplnomocn(no organiza#n( zajistit p ihlášení vstupu SRVO do CIE. 
 
Pov&(ená osoba pro jednání v CIE za SRVO. 
Navržená osoba pan Benda, #len p edsednictva – nem(l  navržené protikandidáty. 
Hlasování p ítomných #len% SRVO o zástupci SRVO pro zastupování v CIE: 
Z p ítomných #len% SRVO nikdo nebyl proti, dva #lenové se zdrželi. 
Lze konstatovat, že pan Benda bude zástupcem SRVO v CIE. 
 
Finan ní p(ísp&vek z rozpo tu pro zájemce z (ad  len# SRVO na Konferenci SVETLO 
František Luxa, tajemník SRVO 
 

Podle zásad, které stanovila valná hromada v Žatci, je možno  zájemc%m z  ad #len% SRVO, kte í mají 
zaplacené #lenské p ísp(vky, z rozpo#tu SRVO uhradit ú#astnické poplatky a noclehy na této akci. 
Zkontaktovali bychom slovenskou stranu a dohodli s ní postup. Proto prosím: kdo má zájem se této akce 
zú#astnit a získat p ísp(vek od SRVO, zašlete p edb(žnou p ihlášku tajemníkovi co nejd íve, pak budou 
rozeslány závazné p ihlášky.  

Podrobn(jší propozice ke konferenci jsou k dispozici u tajemníka a p edsedy SRVO.  
 
Informace o  innosti SRVO od minulého setkání a plánované akce. 
 Jaroslav Kotek, p(edseda SRVO 
 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení p átelé ve ejného osv(tlení, dovolte mi, abych se nejprve omluvil 
za svou nep ítomnost na oficiální #ásti dnešního jednání. B(hem více než desetileté historie SRVO k takové 
situaci dochází poprvé, což by mohlo být pro m( poleh#ující okolností. Každopádn( vás všechny alespo* tímto 
zp%sobem srde#n( vítám na letošním jarním zasedání Spole#nosti pro rozvoj ve ejného osv(tlení a p eji hladký 
pr%b(h jednání a doufám, že zde na#erpáte dostatek zajímavých poznatk%.  

Program dnešního jednání byl p ipravován zodpov(dn( a s dlouhým p edstihem, nic snad nem%že 
zask ípat. Významný podíl na tom mají místní gesto i tohoto zasedání, pánové Jaroslav Sláma a Karel M2ll er. 

Minulé setkání SRVO, spojené s valnou hromadou a volbami, se uskute#nilo v Žatci ve dnech 12. a 13. 
10. minulého roku. Dost m( to mrzí, ale, musím konstatovat, že v  ešení n(kterých už tehdy zmi*ovaných rest% 
se neudál výrazn(jší pokrok. Nap . dodnes na internetu nenaleznete naše webové stránky, na zpracování p íru#ky 
SRVO o ve ejném osv(tlení pro obce se dodnes v%bec ani neza#alo pracovat. 

P edsednictvo SRVO se sešlo 14. 12. 2000 v Praze (zápis z jednání byl otišt(n ve Zpravodaji SRVO 
#íslo 3-4 2000), další zasedání, plánované na duben letošního roku se nakonec z #asových d%vod% neuskute#nilo, 
ale se #leny p edsednictva bylo komunikováno pomocí elektronické pošty a telefonicky. Jednání p edsednictva u 
stolu bylo p eloženo až na dnešní den, sem do Kobylí, na 11. hodinu. 

Bohužel letos ješt( nevyšlo žádné #íslo Zpravodaje SRVO. 
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N(kte í z našich #len% se aktivn( podíleli na programu Kurzu osv(tlovací techniky XIX – Legislativa 
v oblasti osv(tlování, který prob(hl ve dnech. 15. a 16. 5. 2001 na VŠB – Technické univerzit( v Ostrav( (Ing. 
Muchová – „Sekce pro temné nebe, #as a sv(telný technik“, pan Vorá#ek – „Legislativa ve ve ejném osv(tlení“ , 
Ing. Kotek – „Osv(tlování tunel%“).   

0ada #len% SRVO také zpracovala p ísp(vky do spole#ností SEVEN chystané publikace Ve ejné 
osv(tlení ve m(stech a obcích, jež by m(la vyjít už v #ervnu tohoto roku. 

Z chystaných akcí v oboru osv(tlování m%žeme nap íklad uvést seminá  Ve ejné osv(tlení m(st a obcí 
tentokrát spojený se seminá em Technika osv(tlování XIX, jenž prob(hne v Plzni dne 14. #ervna (bližší 
informace možno získat u pana Tichého z firmy Osv(tlení) a 12. mezinárodní konferenci SVETLO 2001, 
chystanou na 10. až 12.  íjna na Slovensku, konkrétn( ve Vysokých Tatrách na Štrbském Plese v hotelu Patria. 
Na odborném programu obou akcí se budou podílet p ednášející z  ad #len% SRVO. V p ípad( konference 
SVETLO 2001 by za úvahu stála možnost hromadné ú#asti zájemc% z naší Spole#nosti. 
 Toli k stru#n( k #innosti SRVO. 
 
Kontrola zápis# p(edsednictva, úkoly, Zpravodaj  SRVO 
František Luxa, tajemník SRVO a redakce Zpravodaje 
 

Úkoly, které byly p edsedou zmín(ny jako nespln(né, jsou podchyceny v zápisech p edsednictva. 
P edsednictvo se z nejr%zn(jších d%vod% nesešlo ve v(tšinové podob(, ani dnešní jednání p edsednictva se 
neuskute#nilo. To ale neznamená, že nejsme ve vzájemném kontaktu, a, již e-mailem nebo telefonicky a stav 
pln(ní úkol% se nesleduje. 

V p íloze zpravodaje je p ipojena kontrola úkol% p edsednictva a stav jednotlivých úkol%. 
K jednotli vým úkol%m: 
P ipravit podklady pro webové stránky SRVO byl m%j úkol. Vzhledem k tomu, že Jirka Horák má 

pracovn( blízko k #lov(ku, jež se touto problematikou zajímá, k Ing. Kaprálkovi, který pro naše pot eby 
zpracoval informa#ní materiál SRVO a nástin možností pro využití internetu. Materiál je pro zájemce, kte í se 
k n(mu cht(jí vyjád it #i doplnit, k dispozici u tajemníka nebo Ing. Horáka i v elektonické podob(. Další 
podklady zaslali pánové Brusch a Nosek. Pro m(, jakožto koordinátora úkolu je problematika internetu natoli k 
cizí, že se necítím tento úkol  ádn( splnit. Proto vás všechny znovu prosím o spolupráci a vítám iniciativu Ing. 
Horáka, který je ochoten tento úkol p evzít. Tato problematika je mu bližší a spolupráce s p ípadným 
webmasterem našich stránek je pro n(ho jednoduší. Proto ješt( jednou: Máte-li  n(jaké nám(ty, nápady a 
podn(ty, spojte se s Ing. Horákem. 

Další rozpracovaný úkol je populární p íru#ka o ve ejném osv(tlení pro obce. Koordinátorem tohoto 
úkolu je pan Tichý, který p ednesl tento nám(t. Podmínkou je vytvo ení pracovní skupiny, jak o tom bylo 
hovo eno již v Žatci. Tuto myšlenku pon(kud zk ížila aktivita agentury pro úsporu energie SEVEN, která hodlá 
podobný materiál vydat a o spolupráci požádala n(které #leny SRVO jako osoby, nikoli v jako #leny naší 
spole#nosti.  Jist( by bylo ze strany SEVEN vhodn(jší oslovit SRVO jako partnerskou organizaci. Vyvstala tedy 
otázka, zda v této situaci vydávat naší p íru#ku. 
 
DOPL4UJÍCÍ INFORMACE: v neoficiální #ásti našeho jednání jsem o této záležitosti hovo il  s panem Tichým, 
který se nemohl zú#astnit pracovní #ásti našeho setkání. Jeho názor je takový, že jeho p edstava p íru#ky, vydané 
SRVO, by m(la podstatn( jinou formu a oslovila by p edstavitele obcí a jejich pracovníky údržby ve ejného 
osv(tlení jinou a jim bližší formou a ve vydání publikace agenturou Seven nevidí k ížení zájm%. P islíbil , že na 
vytvo ení pracovní skupiny a vydání p íru#ky hodlá dále pracovat. 
 

V souvislosti s dotazníky: byl tam i nám(t, který zazn(l již d íve, zda SRVO by m(lo rozší it i na další 
komunální problematiku, otázka, zda by bylo vhodné SRVO transformovat na profesní sdružení. K tomuto by 
bylo vhodné, a dosud tak nebylo u#in(no, navázat kontakty se zájmovými sdruženími z t(chto oblastí. 

K transformaci na profesní sdružení: cht(l bych pod(kovat pí. Marii  Muchové, která, a# není #lenem 
p edsednictva, zpracovala a zaslala rozbor právní problematiky k této otázce. 
 

K Zpravodaji:  dosud v letošním roce nebylo vydáno žádné #íslo Zpravodaje. Je to dáno i tím, že je 
t eba mít nám(t, mít p ísp(vky. V letošním roce mi ale dosud nic od vás nep išlo. Ješt( bych cht(l p ipomenout, 
že za p ísp(vky do Zpravodaje, p edané v tisknutelné podob( bude autorovi zaslán motiva#ní odm(nu podle 
zásad odhlasovaných v Žatci. Pro informaci: p íští #íslo Zpravodaje bude v(nováno tomuto setkání, další bych 
cht(l v(novat akcím v Ostrav( a Plzni, kde odezn(lo mnoho zajímavých referát% a kde jsme nem(li  možnost 
všichni být. 

Ješt( bych cht(l apelovat na aktualizaci vašich údaj% v databázi #len%, slouží nám k našemu 
vzájemnému kontaktu. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 15 

 
 
 
Internetové stránky a placení  lenských p(ísp&vk# 
Ji(í Horák, hospodá( SRVO 
 

Ješt( na téma internetová prezentace. Ješt( jednou bych vás cht(l vyzvat k zasíláním nám(t% na 
vytvo ení kostry našich stránek, dále je možno do t(chto stránek zapracovat nap . odkazy na vaše firmy, odkazy 
na vaše stránky nebo jednoduchou formu stránku pro firmu, která svoje stránky nemá. Ud(lat toho lze hodn(, ale 
je pot eba nápad a ten dáme dohromady spole#n(. Grafické zpracování a programování již lze za ídit. Pro 
zasílání t(chto nám(t% jsem zavedl elektronickou adresu SRVO@atlas.cz., kam zasílejte i požadavky na zasílání 
materiálu zpracovaného Ing. Kaprálkem. 

K placení #lenských p ísp(vk%: z 83 platících #len% za plné #lenství, z toho dosud nezaplatilo 15 #len%. 
Nebudu #íst jmenovit(, jist( to každý ví. P ivítal bych, kdyby byly p ísp(vky uhrazeny do konce #ervence, 
neplati#%m pošlu novou fakturu. 
 
  
Dotazníky jako podklad k  innosti p(edsednictva 
Milan Benda,  len p(edsednictva 
 

Zatím se vrátil dosti malý po#et vypln(ných dotazník%. Cht(l bych vás vyzvat: pokud jste tak neu#il i, 
zašlete nebo p edejte nám vypln(né dotazníky, k dispozici jsou i u stolku prezentace. Odpov(di z dotazník% by 
m(ly být vodítkem, jak by m(la SRVO pokra#ovat ve své #innosti. Prozatím, pokud jsem m(l možnost se 
seznámit s dosud odevzdanými dotazníky, jsou odpov(di zajímavé a mnoho nám(t% by se dalo vysledovat. Je 
však t eba mít reprezentativní vzorek názor%, aby se mohly zpracovat a vyjad ovali jakýsi názor. 
 

Diskuse  
 
V této  ásti programu m%li  možnost všichni p#ítomní p#ednést své p#ipomínky a názory k odborným referát'm, 
oznámky a podn%ty k  innosti Spole nosti a další nám%ty pro naší další  innost.  
  
pan Edward Kajfosz 

Cht(l bych navázat na naše setkání v Žatci a rád bych, aby ve Zpravodaji byla uvedena moje omluva 
firm( Elektro Lumen Hranice za to že jsem kritizoval jejich svítidla. To nepat ilo firm( Elektrolumen, ale firm( 
VM Elektro VM 70 VS. Tedy, to, co jsem uvedl o firm( Elektrolumen se týká firmy VM Elektro.  

Dále bych rád navázal na p edcházející akce. Na VŠB Ostrava prob(hl Kurz osv(tlovací techniky  
-eské spole#nosti pro osv(tlování a tam bylo n(kolik zajímavých referát%. PanVorá#ek tam uvedl p ísp(vek 
Legislativa ve ve ejném osv(tlování. Je to vynikající materiál a domnívám se, že by nem(l být publikován jen 
v našem zpravodaji, ale i v #asopise pro obce „S“ (pozn.red.: ve Zpravodaji SRVO bude otišt(n, další uvedení 
projednáme s autorem).  

Další p ísp(vek - Ing.Muchová - Sekce pro temné nebe a sv(telný technik. Já jsem nev(d(l o tom, že 
v mediích prob(hla debata na tema: pánové jste zlo#inci, když v noci svítíte. Navrhoval bych, aby naše 
p edsednictvo se snažilo vysv(tlit  v mediích, že tato problematika je trochu jinde a nebylo by špatné, kdyby se i 
v mediích objevil  tento #lánek Ing. Muchové. 

Na VŠB v Ostrav( byl i p ísp(vek doc. Šev#íkové a já z toho nabyl pocit, zd%raz*uji pocit, že 
Slovensko je tam ve stmíva#ích asi tak, jako když jsme se na Slovensku sešli  v Modré. M( na tom zaujala jedna 
v(c: takové m(sto jako jsou Košice d(lá regulaci na VO tak, že n(kde vypíná každou druhou lampu. Jak  íkal 
Ing. Décsi, centrum Košic je nov( rekonstruované. O to víc m( zaujalo, že se tam p esto využívá tento zp%sob, 
pon(kud zastaralý, pro úspory energie. 

Již v dob(, kdy pan Keller a s prof. Sokanský vyvíjeli  regulátor Trimer, vznikla debata, co d(lá regulace 
s výbojkami. Tehdy šly dva velké proudy: jedna skupina  íkala, že snížené nap(tí prodlužuje život zdroje, druhá 
skupina tvrdila že ne, že zkracuje. I o tomto byl p ísp(vek v Ostrav( a p imlouval bych se i za jeho otišt(ní ve 
Zpravodaji. 

Cht(l bych ješt( na adresu firmy Sylvania: byla prezentována výbojka se životem 40 000 hod, tj. 5 rok% 
nep etržitého svícení. Jak dlouho byla tato výbojka zkoušena? (pozn.redaktora: autor nejspíše míní 
dvouho ákovou výbojku, kterou neuvádí ovšem pouze firma Sylvania. Její život lze snadno odvodit  ze znalosti 
života jednoho ákového zdroje korespondujícího typu) 

Pokud si vzpomínám, n(kolikrát jsme zde mluvili a hledali  ešení vandalismu. U nás v T(šín( jsme díky 
tomu provedli  zajímavý pokus se sadovými svítidly. Objevil  se nový zp%sob poškozování sadových stožár%. 
Vandalové tak dlouho t esou stožárem, až se svítidlo rozpadne. 
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Cht(l bych se ješt( zmínit o jednom. Co budeme d(lat s rozvad(#i VO v souvislosti se zm(nou sazeb za 
odb(r elektrické energie 1,38 K# za kWh a dále potom m(sí#ní poplatky podle veli kosti jisti#e. Já nevím, pro# 
všechny rozvad(#e byly osazovány standardn(  63 A jisti#em a my v T(šín( máme i 160 A jisti# p ed 
elektrom(rem. Nevím k #emu to m(lo sloužit. Rád bych slyšel váš názor k tomuto problému 

A vážení: všimli  jste si, že se dnes nenavážím do Eltoda?  Oni m( totiž v Žatci tém(  p esv(d#ili , že to 
s námi myslí strašn( dob e.  

 
pan Milan Benda 

Cht(l bych n(co  íci k  poslednímu bodu pana Kajfosze, k jisti#%m. Máme zde novou sazbu 
k osv(tlování ve ejného prostranství. 

Otázku, pro# jsou všude veli ké jisti#e, by m(li  zodpov(d(t výrobci rozvad(#%. Pokud si vzpomínám, 
p ed deseti, patnácti a více lety nebyla jiná možnost objednat si rozvad(# s jiným jisti#em, jiná možnost výb(ru. 
Bylo to tím, že nebyla konkurence. A tyto rozvad(#e jsou dodnes namontované a funk#ní . 

U nás v Liberci, protože pro nás je to podstatná položka, jsme si spo#ítali rozdíl ceny. P i zachování 
hodnot jisti#% tak, jak jsou dnes v rozvad(#ích namontovány, bychom p i stejné spot eb( zaplatili  cca o 0,5 mil. 
K# více, podle vypo#tené a zm( ené optimalizace, v#etn( rezervy, nám vyšly náklady ve m(st( Liberci o         
600 000 K# nižší. Pokud provedeme nákup a demontáž hlavních jisti#% podle t(chto optimalizovaných hodnot, 
pak tato investice se ve m(st( Liberci vrátí za p%l roku.  
Toli k jsem cht(l  íci k dopln(ní informace o veli kosti jisti#%, jak ji p ipravujeme  ešit u nás. 
 
pan Ivan Ducho* 

Moje reakce k životu výbojek Sylvania, dodávaných firmou Partner Lux: námi dodávané výbojky jsou 
vyráb(ny v Belgii  v Tinen a my ke každému typu výbojky dostáváme údajové li sty, kde jsou uvedeny vlastnosti 
zdroj%. Odtud #erpáme technické údaje. P edpokládám, že v dob( života výbojky dochází t eba k dalšímu 
posunu parametr% díky vývoji. Život se pravd(podobn( nesleduje roky, ale jakousi simulací, pokusím se to 
podrobn( zjistit. (pozn.redakce: u výbojových sv(telných zdroj%, na rozdíl od žárovek, pokud je nám známo, 
neexistuje metodika zkrácené životnostní zkoušky - výbojky musí svoji dobu života skute#n( v p edepsaném 
režimu fyzicky odho et, p ípadn( lze odhadnout konec života matematickou extrapolací úmrtnostní k ivky). 
 
Slovo na záv&r 
František Luxa, tajemník SRVO 
 

Dámy a pánové, já vám všem ješt( jednou  veli ce d(kuji za ú#ast na tomto Jarním setkání v Kobylí, 
ješt( jednou bych cht(l pod(kovat a zd%raznit, že toto setkání uspo ádala firma Vysto Kobylí za spolupráce 
s Partner Lux a t(ším se na setkání s vámi na podzimním setkání a v( ím, že z tohoto setkání jste si odnesli  adu 
poznatk%. D(kuji  a nashledanou p íšt(. 
 
 
Informace 
 

Na setkání již prob(hla informace o agentu e SEVEN a.jejích aktivitách v oblasti ve ejného osv(tlení. 
  SEVEN, st edisko pro efektivní využívání energie, v rámci programu ELI , program pro úsporu el. 
energie v osv(tlování p ipravuje vydání Manuálu pro pracovníky m(stských a obecních ú ad%, zabývajících se 
problematikou VO.  
 Mnozí z #len% SRVO byli  touto agenturou vyzváni ke spolupráci, ne tak SRVO jako organizace. 
Informoval jsem se , kdo bude tento materiál lektorovat a pro# nebyla vyzvána ke spolupráci naše Spole#nost. 
P ed uzáv(rkou Zpravodaje jsem získal informaci, že Manuál bude k ve ejné diskusi p ibližn( od konce #ervence 
dostupný na web stránkách agentury na adrese www.svn.cz, kde nyní máme všichni možnost p edložený 
materiál p ipomínkovat a doplnit. 
 Vyzýváme naše #leny, aby se jménem naší Spole#nosti pro rozvoj ve ejného osv(tlení zapojili  do 
p ipomínkového  ízení, aby se do doty#ného materiálu dostali poznatky z našeho „mozkového trustu“. 
                       redakce 
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 Vzpomínka na pana Roberta Modlingera  

 
Kurz osv t lovací techniky XIX – legislativa v oblasti osv t lování – OSTRAVA 
 

• Sekce pro temné nebe a sv telný technik – Ing.Alena Muchová 
• Aktuální informace o evropských normách pro osv tlení – Ing. Ji#í Novotný 
• Ovliv%ování parametr ' sodíkových výbojek zm nou nap tí - prof. Karel Sokanský, Pavel Válek, 

Radim Bílek 
• Osv tlení a nová odpadová legislativa – RNDr.Alena Labodová 
• Legislativa ve ve#ejném osv tlení – Ji#í Vorá*ek 

 
 
Ve#ejné osv tlení m st a obcí, technika osv tlování XIX – PLZE, 
 

• Váno*ní výzdoba –kterým sm rem krá*í – Miroslav Tichý 
• Obt žuj ící sv tlo a doporu*ené hodnoty pro sv telné reklamy a informace – Ing.Arch. Ladislav 

Monzer 
• Co mi vadí na projektování VO – Ing.Ladislav Vostrý 
• Venkovní osv tlování budov –Ing.Ji#í Pavelka 

 
 

Ing.Josef Polan oslavil 9. zá#í 80. narozeniny 
 
 
 
 
             
Zpravodaj SRVO  . 2-3/2001., vyšlo zá#í 2001 
Redak ní rada:   Ing. Luxa (šéfredaktor), Ing. Horák, Ing. Kotek 
Lektor:                Ing. Polan 
Adresa redakce: Ing. Luxa: Eltodo a.s., Novodvorská 12, 146 00 Praha 4,. tel.02/61343712,                                 

              tel. fax  02/61343769, mobil 0602 200 756, e-mail: luxaf@eltodo.cz 
                            Kou#imská 22, 130 00 Praha 3  tel.02/72743910 
 
 
Pro vnit ní pot ebu #len% Spole#nosti pro rozvoj ve ejného osv(tlení. 
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Spole nost pro rozvoj ve#ejného osv%tlení není politi ckou organizací. 
Jako ob any jist% i nás zasáhly události teroristických útok' v New Yorku a Washingtonu. 
Tento útok je nutno vnímat jako napadení celého euroamerického kulturního okruhu. 
Vedle šokujících záb%r' ho#ích a #ítících se budov plných tisíc' nevinných ob%tí sebevražedných 
teroristických nálet' jsou snad ješt% více ot#esné pohledy na tan ící a oslavující lid se zeleno  er-
veno  ernými vlajkami. 
Tan it po hrobech mrtvých je zv%rstvo, mimo jakoukoliv hranici chápání. 
 
 
Jménem všech  len' Spole nosti pro rozvoj ve#ejného osv%tlení chceme tímto vzpomenout všech 
ob%tí, vyjád#it ú ast všem poz'stalým  a americkému lidu #íci: jsme s vámi. 
 
A chceme v%#it , že celé rozumné lidstvo pod dopadem t%chto událostí nalezne dost spole né síly, 
aby se podobná situace v budoucnu již nemohla opakovat a vyt%sní ze svého st#edu ty, kte#í jsou 
schopni ve jménu  ehokoliv podobné  iny spáchat. 
 
 
 
 
 
11.9.2001                 redakce Zpravodaje 
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Vzpomínka na pana Roberta Modlingera 
 
 

Pan Robert Modlinger zem el 17.9.2001 ve v(ku nedožitých 72 let. Pat il k významným osobnostem v oboru 
ve ejné osv(tlení v Praze.  

 
Dlouhá léta p%sobil  v pražském Elektropodniku, k jehož tradicím se hlásí dnešní spole#nosti skupiny 

ELTODO. 
 
V Elektropodniku pracoval od roku 1953. Do roku 1968 jako výrobní nám(stek, v letech normalizace pak jako 

vedoucí údržby a posléze na Správ( ve ejného osv(tlení. Po osamostatn(ní SVO  se stal jejím  editelem. Do d%chodu 
odešel v roce 1992, ale i nadále se aktivn(  zú#ast*oval odborné #innosti.  

 
Byl #estným #lenem Spole#nosti pro rozvoj ve ejného osv(tlení. 
 
Za doby svého p%sobení  na SVO m(l lví podíl na progresivních zm(nách ve ve ejném osv(tlení na území Pra-

hy. A, to již bylo hromadné nasazení sodíkových výbojek a zvlášt( ve spolupráci s Teslou Holešovice zavedení t(chto 
výbojek nižších p íkon%, inicioval vývoj výbojky 100W a pr%b(žné kontroly tehdy vyráb(ných tlumivek. Dále v roce 
1991 osazení, vým(na a repase svítidel na tém(  3/4 území Prahy, snížení jejich p íkonu.. Za zmínku stojí i podn(t pro 
vým(nu zá ivkových svítidel v Letenském tunelu a na Nuselském most( za svítidla pro sodíkové výbojky. Je i jeho 
zásluhou, že Praha se stala jedním z prvních evropských m(st, osv(tlených tém(  stoprocentn( sodíkovými vysokotla-
kými výbojkami. 

 
Nemalou zásluhu m(l i na pasportizaci ve ejného osv(tlení v Praze. Podílel se i na estetickém vývoji ve ejného 

osv(tlení a rozší ení slavnostního osv(tlení, na prosazování nových stylových typ% stožár% a svítidel (D%m Um(lc%. 
Národní t ída, Nám. Republiky a další). 

 
Vychoval  adu odborník% v oboru ve ejného osv(tlení. 
 
 
Pan Robert Modlinger byl #lov(k zapálený pro sv%j obor a pat í mu dík za to, co pro Prahu v oblasti sv(tla vy-

konal, nebo, žil v posledních pracovních letech jen pro ni. 
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Jak se ji ž stalo zvykem v našem Zpravodaji p#etiskujeme p#ísp%vky a referáty i z dalších akcí, které se zabývají ve#ejným 
osv%tlením . Jak jsme zjistili z vašich ohlas' na našem setkání v Kobylí, je tato iniciativa vítána a n%které p#ednášky 
byly p#ímo vyžádány. 
V%novali  jsme pozornost akcím v Ostrav% a Plzni a vybrali pro vás n%které referáty, které se zabývají zajímavými  i 
frekventovanými otázkami nebo novým pohledem na tyto otázky. 

 
Kurz osv tlovací techniky XIX – legislativa v oblasti osv tlování,  Ostrava 
 

Tato, v po#adí ji ž devatenáctá akce, se konala na p'd% VŠB – TU v Ostrav% 15. a 16.5.2001, pod záštitou VŠB 
TU Ostrava, Fakulty elektrotechniky a informatiky, *eské spole nosti pro osv%tlování, Krajské hygienické stanice. 
Odborným garantem byl prof. Karel Sokanský, organiza ní garant RNDr.Juklová. 

Kurzu se zú astnilo cca 70 osob, p#edneseno bylo 25 p#ednášek, ke kurzu byl vydán sborník p#ísp%vk'. Sou ás-
tí seminá#e byla i výstava osv%tlovací techniky (nap#. firmy: Akté, Artechnic Schréder, Blahuta elektro, Comlux, Deos, 
Elektro-Lumen, Elektrosvit Svatobo#ice, Elektroprof, Elkovo *epelík, Elstav, Enika, Hagos, Inge, Mone, Modus, Oll i, 
Osmont, Vyrtych, VM elektro).  

Seminá# byl organiza n% dob#e zvládnut a i po odborné stránce byl na solidní úrovni. Ve erní program, ozdo-
bený ukázkou um%ní vynikajícího tane ního páru, byl p#íležitostí pro osobní jednání s jednotlivými ú astníky. 
Odpoledne 15.5.2001 prob%hlo v návaznosti na program seminá#e zasedání rady *eské spole nosti pro osv%tlování.  

Které p#ísp%vky jsme pro vás vybrali : 
 V poslední dob% se ozývají hlasy, volající po „ temném nebi“ , hovo#í o sv%telném smogu, mají jisté a otázkou 

je, zda oprávn%né, poznámky o úspo#e energie v osv%tlení . Kvalifikovaný pohled na tyto otázky zaujímá p#ísp%vek Ing. 
Muchové. P#ísp%vek Ing. Novotného nás seznamuje se stavem p#ípravy norem pro osv%tlování. V  lánku prof. Sokan-
ského a kol. se dozvíme n%co k diskutované problematice chování sodíkových výbojek p#i provozu mimo jmenovité nap%-
tí. Další pohled na odpadové hospodá#ství s nefunk ními sv%telnými zdroji objasní p#ísp%vek RNDr.Labodové. Ucelený 
a vy erpávající materiál k legislativ% ve ve#ejném osv%tlení podává pro praxi velice p#ínosný p#ehled pana Vorá ka.  
 
 
Sekce pro temné nebe, *as a sv telný technik 
Ing. Alena M uchová, Ostrava 
 

V sou#asné dob( šil i mediální protesty „Sekce pro temné nebe" -eské astronomické spole#nosti, která vznikla v 
roce 1999, proti sv(telnému zne#išt(ní. Jsou otiskovány r%zné #lánky v tisku a byla zaznamenána n(která vystoupení v 
televizi. Lze souhlasit s tím, že sv(telný smog je nep íjemným pr%vodním jevem provozu osv(tlovacích soustav, že kom-
plikuje práci a pozorování no#ní oblohy profesionál%m i amatér%m, a že z tohoto hlediska nebyly a zatím nejsou osv(tlovací 
soustavy posuzovány. 

Je ovšem vid(t, že #lánky i televizní vystoupení p ipravují lidé, kte í ve sv(telné technice nikdy nepracovali a 
dopoušt(jí se hrubých chyb, n(kdy p ímo ší í nepravdy. Jedná se zejména o „ neuv%#itelném plýtváni energií" a o 
,,možnostech 70-75% úspory energie". Tyto možnosti jednoduché úspory energie propagují #lenové i vedení výše uve-
dené sekce. Je s podivem, že ze strany výrobc% nebylo ješt( p istoupeno k tomu, aby ovládli tak jednoduchým zp%sobem 
trh. Na trhu svítidel by byl opravdu p evrat, kdyby bylo prodáváno svítidlo, které šet í t i #tvrtiny elektrické energie, 
svítil o bez zbyte#ného, nežádoucího rozptylu sv(tla do okolí osv(tlovaných komunikací a prostranství. Firma, která by 
za#ala toto svítidlo vyráb(t, by získala monopol na trhu se svítidly pro venkovní osv(tlení, ne-li trvalý monopol, tak jist( 
prioritu. Je otázka, není to s tou úsporou trochu jinak. 

Rozebereme jednotlivé kroky, jak zamezit sv(telnému smogu a dosáhnout tak hlasit( proklamovaných úspor elek-
trické energie. 

 
1. Tvar  a konstr ukce svítidel 

„Moderní  ešení se liší tím, že svítidla spodní kryt sice mají, ale z rovinného #irého skla, které má být p esn( 
vodorovné" ( citace ). Mimo j i né jsou #asto uvád(na jako vyhovující svítidla ze Svitav, neznám jejich typ a tudíž ne-
mohu provést výpo#et. Dalšími vyhovujícími svítidly jsou svítidla s rovným sklem firmy Schréder. 

Dovoli la jsem si provést výpo#et pro standardní komunikaci: 
• jízdní pruhy - 2 x 3,5 m, tj. celková ší e komunikace 7 m 
• požadovaný stupe* osv(tlení dle -SN 36 0410 - II - Lpk = 0,8 cdm-2 , r = 0,4 
• záv(sná výška - 12 m, vzdálenost stožáru od krajnice - l m, vyložení - 2 m, 
• úhel vyložení - 0° 
• dv( soustavy svítidel Schréder MC2 - se zaobleným refraktorem a s rovným sklem 
• zdroje - vysokotlaká sodíková výbojka 150W se sv(telným tokem 17 klm 
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Zde jsou výsledky: 
 

Svítidlo/Sv telný zdroj Rozte* stožár' (m) L pk (cd/m2) r=Lmin/L pk 

MC2 Curved glass/HPS 150 – 17 klm 66 0,80 0,45 
MC2 Flat glass/HPS 150 – 17 klm 66 0,64 0,36 
MC2 Flat glass/HPS 150 – 17 klm 53 0,80 0,47 
MC2 Flat glass/HPS 100 – 10,5 klm 53 0,52 0,42 
 

              Ostatní svítidla,  uvedená ve výpo#etním programu této firmy, s rovným sklem a týmiž výbojkami m(la horší 
výsledky než svítidlo MC2.  

Pro srovnání byl proveden také výpo#et pro nižší rozte#e sv(telných míst a nižší p íkon výbojky - l 00W,        
10,5 klm - poslední  ádek tabulky. 
Pro úplnost jsem provedla výpo#ty i pro svítidla jiných firem, výsledky jsou samoz ejm( obdobné. 
 

Svítidlo Rozte* stožár' (m) L pk (cd/m2) r=Lmin/L pk 

Alpha 2000 aluminium reflector, curved glass, 
A2000ASN 150.4 LTI  

61 0,80 0,43 

Alpha 2000 aluminium reflector, flat glass, 
A2000AGN 1 50.4 LTI 

55 0,80 0,53 

LUNOIDE CP, 150 SON-T 53 0,80 0,49 
LUNOIDE VP, 150 SON-T 44,5 0,89 0,45 
 

Výb(r firem byl náhodný, nechci svým výb(rem propagovat žádnou firmu a ani žádné ublížit tím, že nebyl proveden 
propo#et jejich svítidel . V podstat( nejde o výrobní firmy svítidel, ale o sv(teln( technické vlastnosti svítidel, jak vidno 
velmi podobné u všech uvád(ných výrobc% a prodejc%. Není mi známo, že by tomu bylo u jiných jinak. Máme tyto zkušenosti 
ov( eny i z terénu z mnoha m( ení. 

Je z ejmé, že sv(telná ú#innost svítidla a úspora nap íklad tepla jsou dva zcela rozdílní pojmy. Je pravda, že když dob e 
ut(sníme okna, zvedne se vnit ní teplota místnosti o n(kolik stup*% a šet íme energii. Se sv(tlem to funguje asi trochu jinak než si 
mnozí lidé vysv(tlují. Když zamezíme ší ení sv(tla „nesprávným sm(rem", cloníme svítidlo a p esm(rování sv(tlí není bezztrá-
tová záležitost. Pokud sv(tlo vychází ze svítidla pod ur#itým úhlem, nem%že osv(tlit prostor ší eji, to znamená, že rozte#e sv(-
telných míst se zmenšují a tím musíme stav(t více stožár% a montovat více svítidel, vyšší investi#ní náklady a pochopiteln( i vyšší 
spot ebu elektrické energie. Jak dokazuje výpo#et, p i menší rozte#i sv(telných míst není možno snížit p íkon pro jedno svítidlo 
tím, že použijeme zdroj o nižším výkonu, nedosáhneme požadovaného jasu komunikace. 

Je otázka, zda nelze zkonstruovat taková svítidla se zrcadlovými reflektorem, které mají vysokou ú#innost a p i tom neuniká 
sv(tlo do horního poloprostoru. Tato svítidla musí mít ale co nejvyšší úhel clon(ní, co nejužší fotometrickou plochu svítivosti 
p ípadn( jasu. To znamená, p i malých rozte#ích bude možno snížit spot ebu jednoho sv(telného místa. Celková spot eba celé 
soustavy tudíž nebude vyšší, ale vstupní náklady budou pochopiteln( mnohonásobn( vyšší - více stožár%, jejich základ% a p í-
slušenství, více a hlavn( mnohem dražší svítidla. P i sou#asných možnostech obcí a m(st, kdy mnohokrát chybí prost edky i na 
b(žnou údržbu, je toto  ešení v sou#asnosti velmi problematické. Bylo by nutno tuto otázku otev ít a zhodnotit všechny aspekty. 
Asi by se našla spole#ná  e#, ale ne tím, že budeme volat po zm(nách s p íslibem úspor. Je nutno p iznat, že zm(ny budou nákladné. 

Nemohu odolat a budu ješt( jednou na záv(r tohoto bodu citovat pana Dr. I lollana  ,,ldeální lampy se za#aly hojn(ji 
používat až v osmdesátých letech ve Spojených státech. V p ípad(, že jsou po izovány z ve ejných prost edk%, se v n(kterých 
m(stech a státech ji né už ani instalovat nesm(jí. -ím se taková ideální lampa vyzna#uje? Výbojka je obklopení dokonale 
odrážejícím aluminiovým reflektorem, který je zespodu uzav en vodorovným sklem. Lampa tak v%bec nem%že svítit  šikmo 
vzh%ru do nebe a tém(  všechno sv(tlo se dostává jen do užite#ných sm(r%  naklon(ných dostate#n( dol%. P i vhodném tvaru reflek-
toru a pat i#ném umíst(ní výbojky osv(tlují takové lampy práv( jenom tu plochu, kterou osv(tlovat mají. Stejného osv(tlení cílové 
plochy se tak dosáhne se zhruba polovi#ním množstvím sv(tel (a elekt iny) než u dnešních špatných lamp, a  to .nav(ky', do lampy se 
totiž nedostane žádný prach."         

Myslím, že vzhledem k výše uvedeným výpo#t% není nutno se k této stati více vyjad ovat. 
 

2. Elektrovýzbroj svítidla 
Cituji: „Uvedená svítidla ( tím jsou myšlena svítidla pro venkovní osv(tlení ) standardn( obsahují p ed adníky, které 

jsou obdobou .,tlumivek", známých z klasických zá ivek. Obecn( ale platí, že lepší vlastnosti mají p ed adníky elektronické - 
mají vyšší ú#innost, vylu#ují stroboskopický jev a nep íjemný pocit, který mají z b(žných sv(tel blikajících s frekvenci 100 
Hz n(kte í lidé, a podstatn( zvyšují životnost výbojkových trubic (to platí i pro b(žné zá ivky). Takové elektronické p ed ad-
níky vyrábí nap . firma Prolux ( odkaz na její webové stránky ). Jejich p ed adníky umož*ují plnohodnotné použití nízkotla-
kých sodíkových výbojek i v podmínkách #eské elektrické sít( (p i použití tlumivkových p ed adník% bývá výbojka zni#ena 
vinou nap(,ových špi#ek už ve t etin( svého o#ekávaného života, který by m(l být alespo* dvacet tisíc hodin). Je velkou 
zásluhou firmy Prolux, že používání nízkotlakých sodíkových výbojek propaguje - je to totiž nejú#inn(jší známý zdroj 
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sv(tla, pomineme-li malé nebo slabé zdroje, jako nap . svíticí diody." – konec citace . Trochu m( udivilo, pro# je zmi*o-
ván p i úsporách ve venkovních prostorech stroboskopický jev. Pokud je mi známo, tak se o tomto jevu hovo í ve vnit ních 
prostorech, kdy p i pohybu to#ivých #ástí a pohybu lesklých p edm(t% vzniká. Projevuje se v závislosti na rychlosti pohy-
bu #i otá#ení tak, že plynulý pohyb se jeví jako p erušovaný a u otá#ivého pohybu se zdánliv( m(ní rychlost nebo sm(r otá#ení, 
dokonce se otá#ení zdánliv( zastaví. 

Nap íklad v Ostrav( se j iž po mnoho let uvád(jí do osv(tlovacích soustav stabili zátory nap(ti s možností regulace sv(-
telného toku. Jak je mi známo, regulátory a stabili zátory jsou v soustavách ve ejného osv(tlení b(žn( používány j iž mnoho 
let, to znamená op(t žádná úspora se nekoná. 

Použití nízkotlakých výbojových zdroj% ve ve ejném osv(tlení je možno s ur#itými omezeními. Autor výše uvede-
ných #lánk% zapomn(l  íci, že tylo zdroje jsou monochromatické a proto nevhodné ve m(stech. Monochromatické sv(tlo zp%so-
buje špatnou rozlišitelnost barev osv(tlovaných p edm(t%. Toto sv(tlo není vhodné na k ižovatkách, barevné zkreslení 
m%že být p í#inou havárií. Není vhodné ani v centrech m(st, hlavn( v p(ších zónách, vlivem monochromatického sv(tla 
mají lidé velmi zvláštní tvá e, tém(  jednobarevné oble#ení. Také zástupci policie nesouhlasí se zkreslováním barev ve m(s-
tech, p í#ina je z ejmá, špatná identifikace osob i automobil%. I v zahrani#í, #astý argument #len% Sekce pro temné nebe, jsou 
tyto zdroje používány velmi omezen(, na dálnicích nebo rychlostních komunikacích. 

 
3.Požadované hodnoty intenzity, jasu a jej ich rovnom rnosti  

„Ve skute#nosti lze spot ebu elekt iny snížit ješt( více. Pokud nám lampy nesvítí do o#í, m%žeme osv(tlení snížit 
více než o t etinu, a p ece stejn( dob e #i lépe rozpoznáme vzdálené chodce #i nerovnosti na chodníku. Sta í lidé, v jejichž 
o#ích se rozptyluje mnohem více sv(tla, získají ješt( více. Na ulici osv(tlené kvalitními lampami, ve kterých budou t ikrát slabší 
výbojky, budou vid(t podstatné lépe než p edtím."- citace . 

Nad tímto návrhem je t eba se zamyslet, je asi nutno zm(nit doporu#ující normy. Nejsem si však jistá, zda na komuni-
kaci nap . se stupn(m osv(tlení IV, kterých je p evážná v(tšina ve m(stech, je možno osv(tlení snížit na t etinu, to je na pr%-
m(rnou hodnotu 1,33 Ix. Naše firma provádí m( ení osv(tlovacích soustav a mohu vám odpov(dn(  íci, že takováto hla-
dina osv(tlenosti je opravdu velmi nízká. Je to ovšem v(c názoru. Je pravdou, že je lepší nižší hladina osv(tlenosti než 
skokové p echody z jedné hladiny do druhé, ale k tomu jsou p ece adapta#ní pásma. Není chyba v norm(, ale v mnoha p ípa-
dech v praxi, kdy p echází osv(tlení komunikace vysokých hodnot na tém(  nulové bez adapta#ního pásma, není to vada celkové 
koncepce „#eského" osv(tlování, ale konkrétní situace, konkrétního návrhu osv(tlení. Nejsem sice fyziolog, ale o pot eb( sv(tla 
starších l idí je mi známo, že #ím starší o#i, tím sv(tla pot ebují a ne naopak. Norma -SN 36 0450 pro vnit ní osv(tlení dokonce 
doporu#uje  v #l. 3.2.6. zvýšení hladiny osv(tlenosti v místnostech, kde je v(k osob vyšší než 40 let. Domnívám se, že pro 
venkovní prostory neplatí, že #ím mén( sv(tla, tím lépe #lov(k vidí. Starší zrak nepožaduje nižší hladinu osv(tlenosti, ale 
maximální zamezení osln(ní. 
 
4. Architekturní osv tlování 

Op(t si dovolím za#ít citací: „Obdivovat osv(tlené památky m%že být podobný hodnotný zážitek jako obdivo-
vat hv(zdné nebe nad námi. Nicmén( jejich osv(tlování by m(lo být rozumné. .... ada budov je osv(tlována rozumn( a na-
prostá v(tšina z nich jen v první polovin( noci. Vždy, kdo by obdivoval architektonické krásy ve t i ráno - jen opilec 
#i prostitutky!?" Je velmi emotivní, ale musíme p iznat i pravdivé, je nutno samostatné ovládání architekturního nasv(t-
lení a nastavení jeho provozu dle místních podmínek. 

To jsem ješt( ale neuvedla, jak lze osv(tlovat památky. Je to jednoduché, pokud by byla všude nízká hladina osv(t-
lení, je možno aby nasv(tlení, nap . kostela, bylo mnohem nižší velmi efektivní. Nasv(tlení je nutno realizovat shora dol%, 
opa#ným sm(rem dochází k velkým únik%m sv(tla a to je samoz ejm( velmi špatné pro astronomi. Mohu vám sd(lit, jsme 
navrhovali mnoho osv(tlení budov, ale požadavk%m na osv(tlení budovy shora v reálu nelze vždy vyhov(t. Je nap íklad 
t(žké nasv(tlit v(ž kostela s k ížem „n(jak"' shora. V okolí bývá tato v(ž obvykle nejvyšší stavbou a budovat v blízko památky 
n(jakou konstrukci pro umíst(ní sv(tlomet% je asi nemožné. 

 
5. Jiné zdroje sv telného smogu 

Lze polemizovat s osobním názorem uve ejn(ným v #lánku: „ Já osobn( v%bec nemám bill boardy rád, jelikož jde o re-
klamu, v%#i které se lze obtížn( bránit. Co se tý#e jejich osv(tlování zespoda - to je nehorázné svícení pánu bohu do oken". 
Mohu se p iznat, že souhlasím jako spot ebitel s tímto názorem, ale jak se k n(mu budou stav(t reklamní, výrobní, prodejní a jiné 
spole#nosti. Jak osv(tlit billboard a nesvítit pánu bohu do oken není tak obtížné navrhnout. Je nešvarem, že je mnoho osob, 
které zajiš,ují stavbu bill boardu, návrhá i kte í ztvární reklamu, ale osv(tlení provede elektrofirma, která d(lá p ívod el. 
energii samoz ejm( bez p edešlého sv(telného návrhu a výpo#tu. Jak již p ed mnoha lety  ekl pan Ing. Maixner „Co -ech, to 
sv(telný technik". 

Dalším nám(tem na zamyšlení je názor: „ V d%sledku silného osv(tlení (venkovní architekturní osv(tlení a nasv(tlení 
reklam) jsou v poslední dob( montována do automobil% p íliš silná sv(tla (potkávací i dálková, sm(rová i brzdová).". Musím 
konstatovat, že se necítím fundovaná vyjád it k tomuto bodu. Navrhuji , aby tuto záležitost zkonzultovali zástupci Sekce 
pro temné nebe s konstruktéry automobil%, dopravní policií a lidmi zabývajícími se bezpe#ností dopravy. 
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Záv(rem bych cht(la doporu#it, aby odborníci z jedné i druhé strany spolu jednali -eská spole#nost pro osv(tlování 
m%že také p i t(chto jednáních velmi pomoci. -lenové Sekce pro temné nebe asi neví nic o existenci Spole#nosti pro rozvoj 
ve ejného osv(tlení, která by, dle mého názoru, m(la iniciovat tato jednání. 

Není ú#elem této stati dokázat, že požadavky #len% Sekce pro temné nebe jsou nesmyslné. Je nutno nalézt obou-
strann( p ijatelný kompromis. Ve ejné osv(tlení je významným faktorem zajišt(ní bezpe#nosti silni#ního provozu i obecné bez-
pe#nosti osob. Je ur#it( možné a vhodné jednat o omezení sv(telného smogu v bezprost edním okolí existujících observato í. 
T(žko lze však omezit ve ejné osv(tlení v m(stské #ásti, kde shodou okolností ve svém bydlišti p%sobí astronom - amatér. Ne-
pom(rné vyšší po#et obyvatel žádá naopak zvýšit osv(tlení, doplnit ve ejné osv(tlení, kde chybí. Je to logické, bojí se o 
svou bezpe#nost. Pro správce VO je samoz ejm( velmi t(žké zajistit sou#asn( pro jednoho obyvatele obce co nejv(tší 
tmu pro výkon jeho práce nebo záliby a osv(tlit  komunikace a prostranství dle žádostí ostatních obyvatel obce. 

Na záv(r mohu uvést p íklad: starosta nejmenovaného m(stského obvodu m(sta Ostravy v jednom dopise, zasla-
ném správci ve ejného osv(tlení, požadoval vyhov(t astronomovi amatérovi na omezení osv(tlení v obci, p ipojil mnoho 
#lánk% #len% výše j iž citované sekce, a zárove* žádal o posílení osv(tlení v obci a nasv(tlení kostela. 

pozn.red. : autor  i auto#i citát'  m%li pod pojmem „ lampy“   pravd%podobn% na mysli svítidla 
 
Aktuální informace o evropských normách pro osv tlení 
Ing. Ji # í Novotný, p#edseda TNK 76 Osv tlení p#i .SNI 
 

Již n(kolik let  eší  ada pracovních skupin v rámci komise TC169 Sv(tlo a osv(tlení Evropského výboru pro 
normalizaci (CEN) r%zn( normy, které budou (až na n(které národní odchylky) platit ve všech zemích Evropské unie a v 
dalších zemích, které se staly právoplatnými #leny CEN. To se týká i -eské republiky, která je rovn(ž #lenem Evropského 
výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC). Spoluprací s ob(ma t(mito #ástmi evropské normalizace je pov(-
 en -eský normaliza#ní institut (-SNI), který' p i této #innosti využívá doporu#ení technických normaliza#ních komisí 
(TNK) složených z dobrovolných odborník% v jednotlivých oborech techniky. 

Za TNK 76 poskytuji pravideln( informace o stavu normaliza#ních prací na odborných konferencích, v #asopi-
su SV/TLO. TNK 76 je poradním orgánem -SNI, který na pr%b(žné sledování #innosti CEN nemá pracovní kapacity. 
Sou*asný stav 
P ipome*me si, že v sou#asné dob( platí u nás tyto p evzaté evropské normy pro osv(tlení: 

•    �SN EN 1837 Bezpe nost stroj' - Integrované osv%tleni stroj' (36 0453) s ú#inností od 2000.04.01. 
•    �SN EN 1838 Sv%tlo a osv%tleni - Nouzové osv%tleni (36 0453) s ú#inností od 2000.10.01. 
•    �SN EN  12193  Sv%tlo  a  osv%tlení -  Osv%tleni sportoviš, (36   0454)s ú#inností  od 2000.08.01. 
V souvislosti s vydáním t(chto nových norem byla zm(n(na  ada termín% a byly zavedeny termíny nové, o nichž 

se zmíním dále. 
V únoru t.r. jsme obdrželi dlouho o#ekávanou EN 12665 Light and Lighting - Basic terms and criteria for spe-

cying lighting requirement (Sv(ll o a osv(tlení - Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavk% na osv(tlení). V 
pr%vodním dopise od tajemníka komise CEN/TC 169 p. dr. Seidla bylo uvedeno vysv(tlení, že se z #asových d%vod% 
upouští od formálního hlasování (které m(lo podle poslední verze plánu prací ze srpna 2000 za#ít v lednu t.r.), jeli kož byl 
tento dokument dostate#n( p ipomínkován p i informa#ním ob(hu a v kone#ných jazykových verzích (anglické, francouz-
ské a n(mecké) p ipraven odborníky zemí s p íslušnými ú edními jazyky. P ed oficiálním schválením se požadují proto 
pouze písemné p ipomínky týkající se tiskových chyb a drobných redak#ních úprav do konce kv(tna t.r. Zde p ipomínám, že 
tato norma byla p ipravena ješt( p ed p ijetím -R za #lena CEN a m(la být logickým základem pro tvorbu všech ostatních 
evropských p edpis% pro osv(tlování a byla proto i v p ijatých normách citována ve tvaru prEN 12665, tj. jako navrhovaná. 

V dubnu t.r. byl k formálnímu hlasování s termínem 2001.06.05 zaslán kone#ný návrh prEN 12464 Light and Lighting 
- Lighting for indoor work places (Sv(tlo a osv(tlení - Osv(tlení vnit ních pracovních prostor%). Tato norma zásadn( ovliv-
ní sou#asné #eské p edpisy pro osv(tlení. P i jejím zavedení bude nutné zrušit nebo revidovat  adu -SN a doplnit novou 
soustavu n(kterými dalšími normami, nap . zavést do systému -SN nový zp%sob hodnocení osln(ní podle Publikace C1E No 
117/1995 atd. Na tomto míst( je t eba uvést zajímavou informaci. V únoru tr. obdržel -SNI návrh mezinárodního standardu 
ISO/DIS 8995 CIE DS 008.3/E Lighting of Indoor work places (Osv(tlení vnit ních pracovních prostor%). Tento standard je 
po v(cné stránce shodný s výše uvedenou EN 12464, což sv(d#í o zpracování stejným týmem odborník% i o fungující spolu-
práci mezi CEN/TC 169 a Mezinárodní komisí pro osv(tlování CIE. Podle sd(lení pracovník% -SNI je -R v Mezinárodní 
organizaci pro standardizaci ISO v oblasti osv(tlování pouze #lenem - pozorovatelem, a tudíž bude do soustavy -SN 
prioritn( zavedena zmín(ná EN 12 464. 

Série evropských norem pro osv(tlení silni#ních komunikací, která m(la být podle Pracovního plánu CEN/TC 169 Sv(t-
lo a osv(tlení ze srpna 2000 p edložena k hlasování na po#átku tr. zatím nebyla zaslána. Navíc, na základ( návrhu expert% 
spolupracující subkomise TC 226 a následného hlasování #len% CEN bylo z ejm( v rozporu s p edcházejícím hlasová-
ním rozhodnuto, že EN 13201-1 Road Lighíing -Part 1: Selection of lighíing classes (Osv(tlení silni#ních komunikací - -ást 
l: T íd(ní silni#ních komunikací) bude vydána pouze ve form( Technické zprávy CEN, a nikoliv jako informativní p íloha k 
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EN 13201-1 Road Lighting -Part 1: Performance requirements (Osv(tlení sil ni#ních komunikací - -ást 1: Požadavky na 
osv(tlení). Toto nelogické  ešení je také v rozporu s hlasováním -R. které jsme za TNK 76 zd%vod*ovali mimo jiné tím, že 
požadavky na osv(tlení bez zat íd(ní komunikací na základ( provozních a technických kritérií postrádá smysl. 

Nakonec uve1me zajímavou informaci o prvních výsledcích pracovní skupiny CEN/TC 169/WG 8 Fotobiologie. 
Tento tým vypracoval první verzi p edpokládané evropské normy s názvem Light and Lighting - Incoherent optical radiation - 
Measuremenl and assessment of radiation expasures by artificial UV-sources in the workplace (Sv(tl o a osv(tlení -
Nekoherentní optické zá ení - M( ení a hodnocení dávky ozá ení um(lými zdroji UV zá ení na pracovních místech). Tento 
materiál je první #ástí p edpokládané skupiny norem pro m( ení a hodnocení UV zá ení na pracovištích, což má význam 
z hlediska posouzení zdravotních rizik p i práci se zdroji zá ení a jejich omezení a bude j ist( zajímat pracovníky hygienické-
ho dozoru. V tomto prvním stadiu informa#ního ob(hu je z ejm( nejvhodn(jší p edkládat p ipomínky k v(cné i formální 
náplni dokumentu, k #emuž zainteresované odborníky tímto vyzývám. 

Ze stru#ného p ehledu nejd%ležit(jšího d(ní v evropské normalizaci pro osv(tlení je z ejmé, že nás #ekají významné 
zm(ny, na n(ž se musíme p ipravit. P edevším je nutno zajistit kvalitní p ipomínky k p ipravovaným EN a také kvalit-
ní zavedení schválených EN do systému -SN, v#etn( nové terminologie. Ta by si vyžádala zvláštní p ednášku. Vždy, i tak 
b(žný termín jako místné pr'm%rná a  asov% minimální osv%tlenost bude prakticky se stejným významem znít (pr'm%rná) udržo-
vaná osv%tlenost. Dopln(k sv(teln(technického názvosloví je obsažen ve zmín(né EN 12665, kterou bude nutno v nejbližší dob( 
p evzít do soustavy -SN. Pro další normaliza#ní #innost uvítá Technická normaliza#ní komise další aktivní spolupracovníky, 
nejlépe se znalostí angli#tiny. 

 
Ovliv%ování parametr' sodíkových výbojek  zm nou nap tí 
Pavel Válek, Radim Bílek, Karel Sokanský  
 

V p ísp(vku jsou popsány výsledky z m( ení na modelu ve ejného osv(tlení tvo eného 60 kusy vysokotlakých sodí-
kových výbojek 70W #ty  r%zných výrobc%. Model je rozd(len na t i t etiny z hlediska napájecího nap(tí. M( ení sv(telných a 
elektrických parametr% jednotlivých výbojek je provád(no v pravidelných intervalech. V dob( prezentace p ísp(vku              
( 05/2001) mají výbojky za sebou p ibližn( 5500 provozních hodin a šest m( ících cykl% . 
1. Úvod 

Ve ejné osv(tlení pat í mezi neplacené služby obyvatelstvu. Ovliv*uje ve ejný po ádek, bezpe#nost dopravy a 
turistickou atraktivnost mést a obcí. Optimalizace provozu a údržby ve ejného osv(tlení pat í k nosným program%m rozvoje 
ve ejn( prosp(šných služeb. 

Jednou z možností úspory náklad% na provoz ve ejného osv(tlení je regulace p íkonu a tím sou#astné i výkonu sv(-
telných zdroj% ve svítidlech prost ednictvím napájecího nap(tí osv(tlovací soustavy. Regulací napájecího nap(tí osv(tlo-
vací soustavy v dovolených mezích lze dosáhnout polovi#ního #inného p íkonu p i snížení sv(telného toku svítidel na 
p ibližné 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 U=230V na minimální p ípustnou provozní veli kost 
Umim=180V udávanou výrobci komponent% svítidel. Tato minimální hodnota napájecího nap(tí se však m%že vyskytovat až 
na elektricky nejvzdálen(jším míst( v rozvodu, což ve skute#nosti mírné omezuje regula#ní rozsah a tím i velikost úspor. 

Další z možností úspor náklad% na provoz ve ejného osv(tlení, v praxi ovšem p ímo navazující na možnost regu-
lace napájecího nap(tí na vstupu osv(tlovací soustavy, spo#ívá v zachování p edpokládané životnosti sv(telných zdroj% - 
výbojek. Tohoto efektu dosáhneme omezením možnosti zvýšení nap(tí v rozvodu nad jeho jmenovitou hodnotu 
U=230V (dovolená tolerance rozvodných spole#ností je v tomto ohledu zvýšení až o 10% na hodnotu U+10%=253V). Zvý-
šení nap(tí nad jmenovitou hodnotu 230V je b(žný jev, zvlášt( v no#ních hodinách, kdy je ve ejné osv(tlení v provozu. Na-
stává v okamžicích odleh#ení odb(ru elektrické energie rozvodné sít(. Z hlediska zachováni životnosti sv(telných zdroj% 
zde lze dosáhnout ur#itých zisk% snížením náklad% na nákup nových sv(telných zdroj% a jejich vým(nu ve svítidlech. 

Experimenty a m( ení provedené na modelu osv(tlení se sodíkovými výbojkami mohou napomoci si uv(domit 
vli v napájecího nap(tí na hodnotu jednotli vých parametr% sodíkových výbojek, v#etn( životnosti a vli vu jednotli vých 
parametr% na ni. Pro úplnost je t eba dodat, že sv(telné zdroje mají v dob( prezentace p ísp(vku odsvíceno p ibližné 
5500 provozních hodin, což je necelá polovina jejich života. 

 
2. Popis experimentu a metodika m #ení 

Pro provedení experimentu byl sestaven model s 60-ti kusy vysokotlakých sodíkových výbojek o jmenovitém p íkonu 
70W. Testované výbojky jsou od #ty  r%zných výrobc% (Teslamp Holešovice, Philips, Osram, General Electric Lighting), 
elektrická výzbroj svítidel byla vybavena podle doporu#ení výrobce svítidel. Všechny p ed adníky byly v pr%b(hu m( e-
ní ov( eny, zda-li impedan#n( vyhovují normou doporu#eným hodnotám. Model je funk#n( rozd(len na t i v(tve = fáze, 
p i#emž každá v(tev je napájena jiným nap(tím: 

a.) v(tev #.l  hodnotou o deset procent sníženého jmenovitého nap(tí U n-10%= 207 V 
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b.) v(tev #.2 jmenovitou hodnotou Un = 230 V 
c.) v(tev #.3 hodnotou o deset procent zvýšeného jmenovitého nap(tí Un+10% = 253 V. Výše uvedené hodnoty nap(tí 

jsou stabilizovány s p esností 2% pomocí regulovatelných stabilizátor% sí,ového nap(tí. Denní pracovní rytmus modeluje  
2 krát 11 provozních hodin se dv(ma jednohodinovými p estávkami ur#enými pro vychladnutí výbojek a p ed adník%. 

V dob( prezentace p ísp(vku má model za sebou p es 5500 provozních hodin. První m( ení sv(telných zdroj%, tzv. 
získání vstupních hodnot, bylo provedeno po 100 zaho ovacích hodinách, další m( ení sv(telných zdroj% pobíhá v p ibliž-
ném intervalu 1000 provozních hodin. Vlastní m( ení probíhá z d%vodu objektivního srovnání všech sv(telných zdroj% 
na hladin( jmenovitého nap(tí Un= 230V. M( ení se z hlediska objektivity provád(jí vždy na stejném p ed adník% a starté-
ru. P i m( ení jednotlivých výbojek se zjiš,ují hodnoty : 
a.) sv(telného toku v absolutní hodnot( a po p epo#tu v pom(rné hodnot( vztažené k hodnot( na po#átku m( ení po zaho e-
ní sv(telného zdroje. 
b.) pravé efektivní hodnoty nap(tí na oblouku výbojky, dále se p epo#ítává na pom(rnou hodnotu vztaženou k hodnot( 
po#áte#ní. 
c.) pravé efektivní hodnoty proudu výbojkou, dále se p epo#ítává na pom(rnou hodnotu vztaženou k hodnot( po#áte#ní. 
d.) #inného p íkonu celého m( eného systému p ed adník, startér, výbojka, která se op(t dále p epo#ítává na pom(rnou 
hodnotu vztaženou k hodnot( po#áte#ní. 

 
3. Nam #ené závislosti  

Všechny nam( ené závislosti jsou vypo#teny jako pr%m(rné a pom(rné hodnoty. Pr%m(rné hodnoty jsou vypo#-
teny ze všech svítících sv(telných zdroj%, pom(rné hodnoty jsou vztaženy na startovací hodnoty po zaho ení sv(telných zdroj%. 
Rozebírání jednotlivých k ivek pro jednotlivé výrobce by bylo nekorektní z hlediska relativn( malého po#tu m( ených zdroj% 
od jednotlivých výrobc% (5 kus% na výrobce). 

Jako první je uvedená závislost sv(telného toku na provozních hodinách sv(telného zdroje (viz obr.l), která je z 
hlediska osv(tlovací techniky nejd%ležit(jší. Z nam( ených hodnot je patrná klesající tendence sv(telného toku. Jako zlo-
mový bod je možné ozna#it 3000 provozních hodin prakticky pro všechny t i m( ené v(tve. 

Z hlediska diagnostiky stavu výbojky je vhodné uvést závislost efektivní hodnoty nap(tí na výboji jako druhou 
(viz obr.2). Toto nap(tí má podle p edpokladu stoupající tendenci, zvlášt( pro výbojky napájené zvýšeným nap(tím o 10% 
nad nap(tí jmenovité. 

Pro možnost srovnání sv(telného výkonu k 
elektrickému p íkonu je vhodné uvést závislost #inného 
p íkonu soustavy sv(telný zdroj, p ed adník a startér na 
provozních hodinách sv(telného zdroje (viz obr. 3). Z 
nam( ených k ivek je patrné, že kopírují tvar k ivek 
sv(telného toku, ovšem v menším m( ítku. Drobné rozdíly jsou 
zavin(ny pr%m(rováním hodnot #ty  r%zných výrobc%. Projevit 
se zde m%že rovn(ž skute#nost, že #inné ztráty v tlumivce jsou 
úm(rné kvadrátu jí protékaného proudu. K mylným záv(r%m 
m%že svád(t použité m( ítko vertikální osy ( 94 až 104 %), 
které rozdíly zvýraz*uje i když ve skute#nosti nejsou tak výrazné 
(viz jiné grafy). Všechny grafy používají pom(rné jednotky. 

 
 

Obr.1  Zm(ny sv(telného toku v závislosti na provozních hodinách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obr.2  Zm(ny nap(tí na výboji v závislosti na provozních hodinách                                   Obr.4  Proud výbojkou v závislosti na provozních hodinách 
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Obr.3  -inný p íkon v závislosti na provozních hodinách         Obr.5  M(rný výkon výbojek v závislosti na provozních hodinách 
 
4. Zhodnocení zj išt ných výsledk' 

D íve než se p istoupí k vlastnímu hodnocení nam( ených hodnot a pr%b(h% je t eba uvést: 
a.) sv(telné zdroje mají v dob( prezentace p ísp(vku odsvíceno p ibližn( 5500 hodin, což je necelá polovina jejich života. Leccos se tedy 
ješt( m%že v dalším hodnocení zm(nit. 
b.) všechny výsledné pr%b(hy jsou vztaženy na výbojky jako pr%m(r. Mezi sadami výbojek jednotlivých výrobc% se z hlediska jejich 
opot ebení ur#ité rozdíly projevovaly již nyní. N(které sady jsou opot ebovány mén(, n(které více. Také proces zaho ení definovaný 
sto hodinami provozu se u n(kterých výrobc% ukázal jako nedostate#ný. Mírná zvln(ní v pr%b(zích jsou tedy z tohoto hlediska z 
#ásti oprávn(ná. 
c.) vlastní m( ení byla provád(na m( ícími p ístroji s t ídou p esnosti 0,5%. Zvln(ní hodnot v grafech je zp%sobeno rozdíly kolem 1% 
v pom(rném vyjád ení. S chybou kolem 0,5% je tedy možné po#ítat. 
d.) všechna m( ení, prezentovaná v p ísp(vku, byla provád(na z d%vodu možnosti srovnání opot ebení sv(telných zdroj% jednotlivých 
v(tví na jmenovitém nap(tí. 

Pohledem na graf zobrazený obr. l vyjad ujícím zm(ny sv(telného toku sv(telných zdroj% zjistíme úbytek sv(telného toku 
celkem z eteln(. V p ípad( posledního m( ení, po 5000 hodinách provozu je srovnatelný jak u v(tve provozované na zvýšeném 
nap(tí tak u v(tve provozované na sníženém napájecím nap(tí a #iní skoro 11%. Zde o výhodnosti provozu sv(telného zdroje 
na nižším napájecím nap(tí pravd(podobn( rozhodne jeho život. Jako zvláštnost je zde možné konstatovat, že sv(telný zdroj 
provozovaný na jmenovitém nap(tí má menší úbytek sv(telného toku než p i podp(tí. 

Významný výsledek pro diagnostiku stavu opot ebení výbojky poskytuje obr.2, který zobrazuje zm(nu nap(tí na oblouku. 
Pokud by byl uvedený obrázek rozkreslen pro všechny výrobce, došli bychom k ješt( v(tším rozdíl%m. Podle o#ekávání má v(tev 
napájená zvýšeným nap(tím výrazný vzr%st nap(tí na oblouku již po 2000 provozních hodinách. Zde je možné konstatovat, že pokud 
bude ve ejné osv(tlení napájené ur#itými procenty provozních hodin zvýšeným nap(tím, mohou p i jeho rozb(hu na jmenovitém nastat 
problémy se zapálením výbojky (což je ov( ená skute#nost získaná p i m( ení provád(ném na jmenovitém nap(tí). 

Pohledem na obr. 3 zobrazujícím p íkon soustavy sv(telný zdroj, p ed adník a startér v závislosti na provozních hodinách 
sv(telného zdroje zjistíme, že popisuje rozdíly mezi jednotlivými v(tvemi již mén( výrazn(. Rozdíly zde sice jsou, jejich velikost je 
p ibližn( na úrovni 2% od v(tve napájené jmenovitým nap(tí. Pravd(podobn( se výrazn(ji projeví až p i dalších m( eních, jak tomu 
napovídá trend k ivky reprezentující v(tev se zvýšeným nap(tím. Projevit se zde m%že rovn(ž skute#nost, že #inné ztráty v tlumivce 
jsou úm(rné kvadrátu jí protékaného proudu. Tento proud je nejnižší ve v(tvi se zvýšeným nap(tím. 

Z hlediska srovnání efektivní hodnoty proudu protékajícího výbojkou (obr. 4), provozované p i r%zném napájecím nap(tí je 
možné konstatovat, že s r%stem nap(tí na výboji velikost proudu klesá. Vzhledem k tomu že se p íkon soustavy sv(telný zdroj, p ed ad-
ník a startér v závislosti na provozních hodinách prakticky nem(ní (±2%) musí být zachována hodnota #inného p íkonu. 

Poslední graf na obr. 5 reprezentuje závislost m(rného výkonu sv(telných zdroj% r%zných v(tví. Její hodnota nám p i-
bližuje praktický ekonomický pohled na v(c. Výsledek, který odpovídá 5000 provozních hodin, lze vyjád#it: 

-    minimální úbytek m%rného výkonu mají sv%telné zdroje pracující  p#i jmenovitém nap%tí. 
-   úbytek m%rného výkonu sv%telných zdroj' výbojek pracujících na zvýšeném nap%tí je sice maximální, avšak od výbojek 

pracujících na sníženém nap%tí se p#íliš neliší. 
Obecn( lze první etapu m( ení, definovanou necelou polovinou provozních hodin životnosti výbojek shrnout: 
a.) práce výbojek p i jmenovitém nap(tí je optimální stav z hlediska úbytku sv(telného toku a m(rného výkonu. 
b.) práce výbojek p i sníženém nap(tí výbojkám obecn( neškodí, nedosáhneme však optimálních parametr% z hlediska 

m(rného výkonu. Posouzení hlediska životnosti a vhodná volba výrobce sv(telného zdroje je otázkou p íštích m( ení. 
c.) práce výbojky p i zvýšeném nap(tí snižuje její m(rný výkon, zvyšuje její nap(tí na výboji a snižuje životnost. Tato sku-

te#nost se výrazné projeví v p ípad( napojení výbojek na elektrickou sí, s relativn( prom(nným nap(tím (v rámci povoleného tole-
ran#ního pole 230V ±10 %). Po ur#ité dob( provozu v této síti m%že nastat stav, kdy výbojka za#ne nejprve p i podp(tí a pozd(ji 
p i jmenovitém nap(tí cyklovat. Výboj se prakticky neustálí. P i#emž p i zvýšeném nap(tí ješt( m%že svítit spolehliv( velmi dlou-
ho. 
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Osv tlení a nová odpadová legislativa 
RNDr. Alena Labodová, Institut envir onmentálního inženýrství, HGF,VŠB-TU Ostrava 
 

Nejd ív vás asi napadne, co má vlastn( osv(tlení spole#ného s odpady a s legislativou v této oblasti. V(tšina p ísp(vk%, 
které jsou uvedeny v pozvánce na tento kurz, se týkají kvality osv(tlení z r%zných hledisek, ale nehovo í o osv(tlovacích 
soustavách z hlediska tak íkajíc hardwarového. P itom zejména p i rozsáhlejších sv(telných instalacích musí uživatele tato 
stránka také zajímat. Název kurzu je „ .Legislativa v oblasti osv(tlování". Ráda bych vás upozornila, že legislativa pro životní 
prost edí do této oblasti rovn(ž pat í. 

P edstavme si projekt osv(tlovací soustavy pro velkou halu. Bude ur#it( obsahovat skv(lý sv(teln( technický výpo-
#et, energetický propo#et a návrh vhodných svítidel a zdroj%. Zcela ur#it( však nebude obsahovat postup pro zneškod*ová-
ní odpad% vzniklých provozem osv(tlovací soustavy.  Bude spoléhat na to, že odpady budu  ešeny v jiných: souvislos-
tech. P itom odpad z v(tšiny sv(telných zdroj% je uveden v katalogu odpad% (vyhl. MŽP 337/1997 ve zn(ní vyhl. MŽP 
334/1999) pod #íslem 20 01 21 a je za azen jako odpad nebezpe#ny kv%li  obsahu rtuti. V sou#asné dob( jsou tyto vy azené 
sv(telné zdroje zneškod*ovány r%znými firmami a jen #ást je recyklována. To se asi zm(ní poté, co vstoupí i v platnost nový 
zákon o odpadech. Ten bude pln( kompatibilní s evropskou legislativou a p inese v oblasti osv(tlení a odpad% z osv(tlovacích 
soustav závažné zm(ny. 

Nejprve budu citovat koncepci nakládání s odpadními sv(telnými zdroji, jak je navržena v rámci p ípravy nové 
legislativy (koncepce odpadového hospodá ství -R, kap. 9 - nakládání s komunálními odpady): 
9.10.1.1.6 Zá#ivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti  

- omezování spot eby (nap . revize osv(tlovacích podmínek) 
- p edcházení vzniku (nap . konstrukce zá ivek umož*ující recyklaci zá ivky s dlouhou životností, jiné zdroje sv(tla) 
- sb(r, svoz a t íd(ní (zp(tný odb(r v distribu#ní síti, mobilní sb(rny, recykla#ní dvory) 
- recyklace (si, zpracovatelských  za ízení - technicko-ekonomický  popis,  po#et a lokalizace za ízení, investi#ní 

náklady, cena služeb) 
- zneškodn(ní zbytk% (fyz.-chemická úprava a skládka - technicko-ekonomický popis, po#et a lokalizace za ízení, 

investi#ní náklady, cena služeb) 
- pobídky (nap .  recykla#ní poplatek  v cen( nového výrobku,  zdan(ní  výrobk%  s  obsahem nebezpe#ných látek, 

sb(r hrazen z rozpo#tu obce) 
- vývoj (spot eba výrobk%, produkce odpad%, bilance zpracovatelských a zneškod*ovacích kapacit, nejlepší dostupná tech-

nika) 
- p ehled a popis navrhovaných opat ení (...) 
Z t(chto stru#n( formulovaných bod% se za#íná klubat cosi, co už je v zákon( o odpadech, který' má platit od 1.1.2002 

formulováno mnohem obsáhleji a detailn(ji. Pravda, zákon je práv( n(kde na cest( mezi dolní a horní komorou parlamentu, 
ale nezdá se, že zrovna v této oblasti by došlo k n(jakým zm(nám. Nakládáním s odpady ze sv(telných zdroj% se zabývá 
#ást V, § 38. Op(t cituji  (ve zn(ní návrhu zákona o odpadech odeslaného ze sn(movny do senátu): 

ZP0TNÝ ODB0R N0KTERÝCH VÝROBK2 §38 
(1) Povinnost zp(tného odb(ru se vztahuje na 

a) minerální oleje a oleje ze živi#ných nerost% j i né než surové; p ípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 
nejmén( 70 % hmotnosti minerálních olej% nebo olej% ze živi#ných nerost%, jsou-li  tyto oleje podstatnou složkou t(chto 
p ípravk%. 

b) elektrické akumulátory. 
c) galvanické #lánky a baterie, 
d) výbojky a zá#ivky, 
e) pneumatiky, 
f) používané v domácnostech. 

(2) Vláda m%že v mezích úpravy Evropských spole#enství na ízením stanovit další výrobky, než jsou uvedeny v odstavci 
l, podléhající povinnosti zp(tného odb(ru po jejich použití. 

(3) Povinnost zajistit zp tný odb r  použitých výrobk' ur*ených ke zp tnému odb ru má právnická osoba 
nebo fyzická osoba oprávn ná k podnikání, která výrobky uvedené v odstavci l uvede do ob hu (dále jen „ povin-
ná osoba" ). 

(4) Povinná osoba musí prost ednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby oprávn(né k podnikání, která prodá-
vá výrobky uvedené v odstavci l spot ebiteli  (dále jen „poslední prodejce"), zajistit, aby byl spot ebitel informován o 
zp%sobu provedení zp(tného odb(ru t(chto použitých výrobk%. 

(5) Poslední prodejce je povinen p i prodeji výrobk%, na které se vztahuje povinnost zp(tného odb(ru, informovat 
spot ebitele o zp%sobu zajišt(ní zp(tného odb(ru t(chto použitých výrobk%. V p ípad(, že tak neu#iní, je povinen tyto 
použité výrobky odebírat p ímo v provozovn(, a to bez nároku na úplatu od spot ebitele, po celou provozní dobu a bez 
vázání odebrání použitých výrobk% ur#ených ke zp(tnému odb(ru na nákup zboží. 

(6) Povinná osoba m%že na základ( písemné dohody s obcí využít ke spln(ní své povinnosti systém sb(ru a t íd(ní 
komunálních odpad% stanovený touto obcí. 
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(7) Zp(tný odb(r použitých výrobk% uvedených v odstavci l musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odb(r 
od spot ebitele, v p ípad( uvedeném v odstavci 6 i od obce. Místa zp(tného odb(ru musí být pro spot ebitele stejn( do-
stupná jako místa prodeje výrobk%, na které se povinnost zp(tného odb(ru vztahuje. Povinná osoba je povinna zajistit 
zp(tný odb(r zp%sobem odpovídajícím obvyklým možnostem spot ebitele bez jeho nadm(rného zatížení. Tuto povinnost 
splní 
a) samostatn(, tedy tak, že na vlastní náklady organiza#n( a technicky zajistí zp(tný odb(r použitých výrobk% jím uvád(-

ných do ob(hu, nebo 
b) p enesením na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávn(nou k podnikání, která p ebírá výrobek za ú#elem 

jeho dalšího uvedení do ob(hu, jestliže smlouva o p evedení vlastnických nebo obdobných práv k tomuto výrobku obsa-
huje doložku o p enesení odpov(dnosti za zajišt(ní zp(tného odb(ru na tuto osobu, nebo 

c) smluvním p enesením na autorizovanou spole#nost. 
(8) Povinná osoba musí zajistit využití nebo odstran(ní zp(tn( odebraných použitých výrobk% v souladu s tímto záko-

nem a provád(cími právními p edpisy. 
 (9) Povinná osoba je povinna zpracovávat ro#ní zprávu o pln(ní povinnosti zp(tného odb(ru za uplynulý kalendá ní rok v 

rozsahu stanoveném provád(cím právním p edpisem a tuto zprávu každoro#n( zasílat ministerstvu do 31. b ezna. 
(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah ro#ní zprávy o pln(ní povinnosti zp(tného odb(ru za uplynulý kalendá ní rok a 

dále stanoví vyhláškou obsah žádosti o ud(lení autorizace pro spole#nost uvedenou v odstavci 7 písm. c). 
 
 

Legislativa ve ve#ejném osv t lení 
Ji#í Vorá*ek,  *len SRVO,Ostrava 
 

Ve stát(, v ob#anské spole#nosti existují snad pro všechny #innosti lidí normy a p edpisy, které mají lidem 
sloužit, mají chránit jejich oprávn(né zájmy, ale sou#asn( je nutn( musí zase omezovat, aby bezohledná #innost jedno-
ho, neni#ila druhému život a nezbytné podmínky pro n(j. Ve ejné osv(tlení (dále jen VO) se pro výkon své funkce 
vyskytuje a p irozen( se musí vyskytovat na ve ejných prostranstvích, tedy všude tam, kde se p edpokládá možnost 
pohybu motoristické dopravy a zejména p(ších. Práv( proto se dostává mnohem #ast(ji a v mnohem v(tším rozsahu do 
situací, kdy pro jeho navrhování, výstavbu a provozování je nezbytná znalost pom(rn( širokého okruhu legislativních a 
technických norem. Cílem mého p ísp(vku je upozornit na nejd%ležit(jší z nich, ukázat na n(které souvislosti a zejména 
na n(které ne zcela š,astné kombinace norem a p edpis%. P ísp(vek jsem si dovolil  roz#lenit do n(kolika oblastí: 

 
1) Právní postavení VO ve spole#nosti po roce 1989 
2) Legislativní pravidla v oblasti návrhu a výstavby VO 
3) Legislativní pravidla v oblasti provozu a údržby VO             
                                     

1. Právní postavení VO ve spole*nosti po roce 1989        
Lze oprávn(n( konstatovat, že právní postavení VO je špatné. VO je v pozici necht(ného a nemilovaného dít(-

te, kterého se rodi# (stát v zastoupení m(sta nebo obce), a# by to rád ud(lal, nem%že zbavit, a proto mu to dává jaksepat-
 í najevo. A tak mu poskytuje jen to minimum, ale p esto o#ekává naprostou káze* a dokonalé výsledky. Zajímavé na 
VO je také to, že se jedná o jednu z mála (ne-li  už úpln( poslední!?) služeb obyvatel%m, na kterou dosud stát nenašel 
zp%sob, jak ji ob#an%m zpoplatnit. Podívejte se na jiné oblasti a výkony ve sfé e služeb, k jakým zm(nám od roku 1989 
došlo (odpady, bydlení, vlastnictví nemovitostí, doprava, zdravotnictví atd.) i p esto, že stát vybírá od ob#an% dan( (a 
chce stále více). Ano, z daní ob#an% je hrazena výstavba, provoz a údržba VO. proto si ob#ané zcela oprávn(n( ve ejné 
osv(tlení žádají a zájem a aktivita ob#an% jsou jedinou oporou a hybnou silou toho, že existuje alespo* minimální zájem 
- sice se sk íp(ním zub% - ze strany m(st a obcí. 

Ti nejlepší z nás soust ed(ní v Poslanecké sn(movn( a Senátu -R bohužel pro za ízení VO nejenže neud(lali 
nic kvalitativn( lepšího, ale nebyli  ani schopni zachovat to, co do roku 1989 fungovalo a postavení VO ve spole#nosti 
prospívalo. Není ur#it( na škodu si p ipomenout, že p ed rokem 1989 bylo VO za#len(no do kompetence ministerstva 
vnitra (na tom vnitru v%bec netrvám, mohlo klidn( z%stat pod patronací dnes nap íklad ministerstva pro místní rozvoj, 
nebo hospodá ství a pr%myslu), existovali odborné gesce, vydávali se metodické p íru#ky a pokyny (nap . pro jednotné 
pracování pasportu VO - zase netrvám na tom jednotném, ale na tom, aby pasport VO byl majitelem v%bec veden, ale-
spo* v minimální form(), byla organizována odborná školení a seminá e. Z toho všeho nám dnes zbyla možnost v od-
borných skupinách si po ádat ve vlastní režii odborné seminá e - díky za n( a za tu možnost vym(nit si zkušenosti. Z 
jiného pohledu by se ale dalo nadnesen(  íct, že se školíme a p esv(d#ujeme navzájem, školíme již proškolené, ale 
nevidíme nebo zatím neumíme najít možnost dostate#n( ovli vnit prost edí, kde se hlavn( rozhoduje, nebo kde se má 
rozhodovat. Ale p istupme k fakt%m. 

 
1.1. Základní právní norma 

Zákon. 128/2000 Sb.o obcích (obecní z ízení) zrušil p%vodní zákon #. 367/1990 Sb. ve zn(ní pozd(jších zm(n 
a dopl*k% a nabyl ú#innosti dnem voleb do zastupitelstev kraj% - tedy 12. li stopadu 2000. 
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Základní organiza#ní jednotkou v oblasti plánování a zabezpe#ení rozvoje, modernizace a provozu soustav ve-
 ejného osv(tlení jsou m(stské magistráty, obecní ú ady nebo jimi stanovené organizace. Z tohoto pohledu není rozhod-
n( bez zajímavosti, podívat se na vývoj „opory" ve ejného osv(tlení v tomto zákon(. Zákon -NR #. 367/1990 Sb. ze 
dne 4. zá í 1990 o obcích (obecní za ízení) v § 14 #i. (1) p%vodn( uvád(l: 
"P #i výkonu samostatné p'sobnosti obce zabezpe uje hospodá#ský, sociální a kulturní rozvoj územního obvodu, 
ochranu a tvorbu životního prost#edí a uspokojování pot#eb ob an' obce zejména tím, že spravuje a udržuje místní 
komunikace a ve#ejné osv%tleni, zajiš*uje  istotu obce a odvoz domovních odpadk' a jejich nezávislou likvidaci."  
Po následných zm(nách, dopln(ních, Nálezu Ústavního soudu -SFR a poslední zm(ny zákonem 
#. 279/1995 Sb.se § 14 pozm(nil : .  
§ 14 odst. (1) - Do samostatné p'sobnosti obce pat#í zejména: 
p) správa, údržba a provozování za#ízení sloužících k uspokojování pot#eb ob an',    jsou-li  vlastnictvím obce  
Povšimn(me si, jak elegantn( se sl%vko ve ejné osv(tlení z textu vytratilo. 

Nov( koncipovaný zákon #. 128/2000 Sb. to ješt( vylepšil  v Hlav( II  - Samostatná p%sobnost obce, díl l, §35 
odst. (2) Do samostatné p'sobnosti obce pat#i ... . Obec v samostatné p'sobnosti ve svém územním obvodu dále pe uje 
v souladu s místními p#edpoklady a s místními zvyklostmi o vytvá#ení podmínek pro rozvoj sociální pé e a pro uspoko-
jování pot#eb svých ob an'. Jde p#edevším o uspokojování pot#eby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spoj', 
pot#eby informací, výchovy a vzd%lávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany ve#ejného po#ádku. 

Z toho lze vyvodit, že musíme nejd íve prokázat význam ve ejného osv(tlení pro zabezpe#ení ochrany zdraví a 
ve ejného po ádku, teprve potom nutit p edstavitele obce, aby se jím také vážn( zabývali. 
Z hlediska toho, že za ízení VO je sou#ástí majetku obce, potom je d%ležitý i Díl 2 -Hospoda ení obce: 
§ 38 odst. (l) - Majetek obce musí být využíván ú eln% a hospodárn% v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze 
zákonem vymezené p'sobnosti,  Obec je povinna pe ovat o zachování (#ádná údržba) a rozvoj (obnova, rekonstrukce a 
nová výstavba) svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku (v našem p#ípad% by to mel být PASPORT VO). 

§38 odst. (2) - Majetek obce musí být chrán(n p ed zni#ením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepot ebným 
... atd. 

Zajímavé je, že v díle 3 Spolupráce mezi obcemi je zákon konkrétn(jší, když uvádí: § 50 odst. (1) P#edm tem 
*innosti svazku obcí mohou být zejména 

a) úkoly v oblasti... atd. 
b) zabezpe#ování #istoty obce, správy ve ejné zelen( a. ve#ejného osv tlení... atd. 
Je p ekvapivé, že v #ásti, kde to nejmén( p ichází v úvahu, se pojem VO vyskytuje. Umíte si p edstavit, jak se 

n(kolik obcí nebo m(st dohodne na spole#né správ( VO, když vzpomeneme zkušenosti z23správního  ízení VO v Ost-
rav( a jiné odst edivé tendence m(stských obvod% a #ástí v(tších m(st -R. Z toho vyplývá, že tv%rci právních norem 
mnohdy neví a netuší, co vlastn( #iní. 

Ve ejné osv(tlení je p itom jediným oborem ve ejn( prosp(šných služeb, jehož jakost i  provozní stav je p ede-
psán státní technickou normou. Chybí mu však n(jaká zákonná ochrana p ed nekvalifikovanými zásahy a politi ckými 
rozhodnutími, stejn( tak chybí nap . ochrana p ed poškozováním okolní stavební #inností t eba taková, jakou mají elek-
troenergetika, plynárenství a teplárenství ze zákona #. 222/1994 Sb. nebo telekomunikace podle zákona #. 151/2000 Sb. 
o telekomunikacích.  

 
2. Legislativní pravidla v oblasti návrhu a výstavby VO 

Z hlediska umíst(ní za ízení VO je nutné v rámci všech stup*% p ípravy novostaveb VO, rekonstrukcí p%vod-
ních osv(tlovacích soustav zejména (VO z doby, kdy se toli k nehled(lo na vlastnictví pozemk%, ochranu životního 
prost edí apod.) je nutné mít základní p ehled o vazbách a souvislostech s jinými zákony, aby správce nebo vlastník VO 
nebyl až v rámci stavebního  ízení zasko#en požadavky p íslušného stavebního ú adu. V následujícím textu jsem si 
dovolil  zd%raznit n(kolik podle mého názoru nejd%ležit(jších právních norem, ke kterým je nutné p ihlížet a je respek-
tovat p i jakémkoliv investi#ním zám(ru v oblasti výstavby nebo rekonstrukce VO. 

 
 2.1. P#ehled n kterých zákon' 

Zákon #. 13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích 
Zákon o pozemních komunikacích #. 13/1997 Sb. s provád(cí vyhláškou #. 104/1997 Sb. dále novelizovaných vyhl. #. 300/1999 Sb. a 355/2000 Sb., 
který byl novelizován zákonem #. 102/2000 Sb. 

Z hlediska ve ejného osv(tlení jsou d%ležité § 12, 13 o p íslušenství komunikací, § 29 pevné p ekážky, § 30 
ochranná pásma, kde novela zv(tšila ochranné pásmo dálnice pro umis,ování sv(telných zdroj% (nap . pro reklamy) ze 
100 na 250 m. 

D%ležité jsou provád(cí vyhlášky. Nap . vyhl. #. 355/2000 Sb. blíže specifikuje v §47a Vymezení souvisle za-
stav(ného území, dále ve vyhlášce #. 104/1997 Sb. je § 25 Ve ejné osv(tlení, který' stanovuje pravidla pro osv(tlování 
dálnic a silnic a také p ipomíná platné technické normy VO a pro projektování komunikací. 
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Zákon #. 289/1995 Sb. - o lesích (lesní zákon) 
jak vyplývá ze zm(n a dopln(ní provedených zákonem #. 238/1999 Sb.,#. 67/2000 Sb.,C. 132/2000 Sb. 

V § 14 odst (2) zakládá povinnost respektovat ochranné pásmo a dále stanovuje postupy v p ípadech odn(tí 
nebo omezení lesních pozemk%, povinnost projednat liniové stavby, p i kterých k takovým p ípad%m dojde. 

Zákon #. 266/1994 Sb. - o drahách 
ve zn(ní zákona C. 189/1999 Sb., a zákona C. 23/2000 Sb., C. 71/2000 Sb.,#. 23/2000 Sb.,#. 132/2000 Sb. 

V zákon( § 4 specifikuje obvod dráhy, § 5 pojmy: stavba dráhy a stavba na dráze, § ochranná pásma pro r%zné 
druhy drah a § 9 stanovuje podmínky ochranného pásma dráhy. 

 
Zákon #. 138/1973 Sb. - o vodách (vodní zákon) 

Zm(na: 425/1990 Sb., 114/1995 Sb., 14/1998 Sb., i. 58/1998 Sb. 
D%ležité jsou: § 14 odst. (1) souhlas a jeho ud(lování ke stavbám podle písm. e) a g). 

Zákon #. 334/1992 Sb. - o ochran( zem(d(lského p%dního fondu 
Zm(na: 10/1993 Sb. 
V § 7 odát. (2), (3) - specifikují pravidla pro projednávání návrh% staveb z hlediska ochrany zem(d(lského p%dního 
fondu, v § 9 v odst. (2) specifikuje výjimky, kdy není t eba souhlasu orgánu ZPF, má-li být ze zem(d(lského p%dního 
fondu od*ata p%da. 
 

Zákon #. 458/2000 Sb. - o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odv(tvích a o Státní   
energetické inspekci 

Nahrazuje zákon #. 222/1994 Sb., který byl dopln(n zákonem 2. 83/1998 Sb. 
Zákon je spole#ný pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství. Z hlediska sít( VO jsou nejd%ležit(jší 

ustanovení o ochranných pásmech, které bohužel v n(kterých p ípadech chápou správci výše uvedených sítí a správci 
vodovodní a kanaliza#ních  ad% jako nedotknutelné vlastní území. Je t eba chápat ochranné pásmo jako prostor v blíz-
kosti již uložené sít(, ve kterém jsem povinen jednat s p íslušným správcem o technickém provedení k ížení nebo sou-
b(hu námi navrhovaného vedení VO. Ve v(tšin( p ípad% nebývá problém s provedením kabelové trasy, ale zna#né 
problémy nastávají v p ípad( umis,ování stožár%. Nerozumn( požadované odstupy základ% stožár% od cizích vedení p i 
stávajících ší kách chodník% v husté m(stské zástavb( v podstat( znemož*ují umíst(ní za ízení VO do jeho vlastního a 
navíc vyhrazeného pásma podle -SN 73 6005, která byla do konce roku 1999 dokonce závazná. 

V § 46 zákona (v #ásti Elektroenergetika), odst (3) jsou stanovena ochranná pásma venkovního vedení, odst. 
(5) podzemního vedení do 110 kV v#etn( a vedení  ídící, m( ící a zabezpe#ovací techniky a pro vedení nad 110 kW. 

V § 68 (Plynárenství), odst. (3) jsou ochranná pásma plynovod% a technologických staveb 
V § 87 (Teplárenství), odst. (2) ochranná pásma horkovod% (Pozn. autora: -d%je nejv%tší problém je, že v p#ípad% nevyhnu-

telného stav%ní stožáru VO v ochranném pásmu horkovodu, je požadováno založeni pod úrovní horkovodního kanálu, což bývá až 2,5 m hluboko - 
výrazn% se prodražuje provedení základu a cena stožáru s prodlouženým d#íkem.), dále v odst. (3) pro vým(níkové stanice. 
Zákon dále doprovází „oblíbené" vyhlášky o poplatcích UVN #. 169/1995 Sb. ve zn(ní vyhl. #. 196/1996 Sb. až. 
191/1998 Sb. 
 

Zákon #. 50/1976 Sb. ve zn(ní zákona #. 83/1998 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním  ádu (Staveb     
ní zákon) 
D%ležité #ásti zákona jsou: 
Oddíl 7 Územní  ízení § 32 odst. (3) o slou#ení územního a stavebního  ízení, § 36 odst. (4) využití ve ejné 

vyhlášky p i oznámení zahájení územního, obdobn( § 61 odst. (4) pro stavební  ízení, 
Oddíl 4 Povolování staveb, zm(n staveb a udržovacích prací, § 56 dle písm. g) že se stavební povolení ani 

ohlášení nevyžaduje u stavebních úprav elektrických vedení bez omezení nap(tí, pokud se nem(ní jejich trasa, § 58 v 
odst. (4) povinnost smlouvy o z ízení v(cného b emene uzav enou s vlastníkem stavby, na jejíž #ásti má žádaná stavba 
spo#ívat. 

Zákon doprovází d%ležité provád(cí vyhlášky: 

Vyhl. 132/1998 Sb.. #ástka 49 
ze dne 29. kv(tna 1998 kterou se provád(jí n(která ustanovení stavebního zákona, 
V § 16 odst (1) písm í) - obsahuje požadavky na seznam a adresy ú#astník% stavebního  ízení, v odst (2) se 

jedná o doklady o jednání s ú#astníky stavebního  ízení, § 186 odst (1) hovo í o obsahu projektové dokumentace ze 
které musí být z ejmé i požárn( bezpe#nostní  ešení. 
N(kdy tím nastává velký problém, jestliže pracovnice stavebního ú adu neuvažuje o specifice stavby VO a vyžaduje 
stanovisko požárního rady a posudek krajského hygienika a na základe toho vám p eruší stavební  ízení. 
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Vyhl. 137/1998 Sb., #ástka 49 
ze dne 9 #ervna 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu       

-ást první: územn( technické požadavky na stavby a na jejich umis,ování, § 4 Umis,ování staveb, odstavec (5) „Roz-
vodné energetické a telekomunika*ní vedení se v zastav ných *ástech obce se umis4uj í pod zem".  Je v%cí výkladu, 
že rozvod ve#ejného osv%tlení, který je rozvodem specifického elektrického za#ízení, p#ipojeného k rozvodné síti dodava-
tele el. energie p#ípojkou, ji ž není rozvodné energetické vedeni ve smyslu použitého pojmu 
Jinak je následn( nutné postupovat podle dalších ustanovení, § 61 Výjimky v souladu s § 138a stavebního zákona, odst 
(2) a odst (3).  
 

2.2. Základní p#edpisy pro projektování a výstavbu 
 

Veškerá #innost probíhající v rámci stavebního  ízení musí být v souladu s obecn( platnými právními p edpisy, 
technickými p edpisy, vyhláškami, normativními dokumenty apod. Stavební zákon 50/76 Sb. ve zn(ní zákona #. 
83/1998 Sb., dopln(n vyhláškou #. 132/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provád(jí n(která ustanovení 
stavebního zákona. Z hlediska staveb VO jsou velmi d%ležité §§ 32, 36, 56, 58, 61 Stavebního zákona a §§ 16, 186 
provád(cí vyhlášky. Se stavebním zákonem souvisí vyhláška #. 137/1998 Sb. téhož ministerstva o obecných technic-
kých požadavcích na výstavbu. 

Pro zajišt(ní bezpe#nosti elektrických za ízení je d%ležitý zákon #. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o zm(n( a dopln(ní n(kterých zákon%. Tento zákon nahradil zákon #. 142/1991 Sb., o #eskoslovenských 
technických normách a rozlišuje technické p#edpisy, technické normy a zavádí pojem harmonizované nor my. Vedle 
zákona #. 22/1997 Sb. bylo vydáno 14 na#ízení vlády -R z nichž jsou z hlediska za ízení VO nejpodstatn(jší Na ízení 
vlády #. 168/1997 Sb., 169/1997 Sb., 173/1997 Sb., 178/1997 Sb., 179/1997 Sb. 

Oprávn(ní k projektování elektrických za ízení je dána odbornou zp%sobilostí projektant% elektro podle vy-
hlášky -ÚBP a -UB #. 50/1978 Sb., o odborné zp%sobilosti v elektrotechnice. Oprávn(ní projektovat stavby, které 
podléhají územnímu a stavebnímu  ízení podle Stavebního zákona, je dáno zákonem #. 360/1992 Sb. ve zn(ní pozd(j-
ších p edpis% o výkonu povolání autorizovaných architekt% a o výkonu povolání autorizovaných inženýr% a technik%. 

 
3. Legislativní pravidla v oblasti provozu a údržby VO 
 

 3.1. Údržba VO 
Ve ejné osv(tlení jako každé složit(jší technické za ízení musí být udržováno. Samoz ejmé za p edpokladu, že 

majitel má zájem ho mít provozuschopné a bezpe#né co nejdelší dobu. Od roku 1995 je platná technická norma -SN 33 
2000-1, kde #lánek 13N6.2 uvádí: 

 „ Elektrická za#ízení musí být pravideln% kontrolována a udržována v takovém stavu, aby byla zajišt%na je-
jich správná  innost a byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpe nosti a požadavky ostatních p#edpis' 
a norem".  

Údržba ve ejného osv(tlení je jedním ze základních p edpoklad% udržení dobrých parametr% za ízení, dosaže-
ných p i jeho výstavb(, dále zajišt(ní bezpe#ného provozu a dosažení životnosti až na mezi únosnosti z bezpe#nostního 
a provozního hlediska. 

Kvalifika#ní p edpoklady pro údržbu a pasportizaci VO jsou  ešeny v zákon( #. 455/91 Sb. o živnostenském 
podnikání. 

Práce v oboru montáží, oprav a údržby vyhrazených elektrických za ízení (#. oboru 205 01), mezi které pat í i 
ve ejné osv(tlení, jsou posuzovány jako živnost vázaná a p i vydávání živnostenského povolení se požaduje doložit 
osv(d#ení o odborné zp%sobilosti dle § 21, 22 tohoto zákona. Jedná se o oprávn(ní dle § 3 vyhl. 20/79 ve zn(ní vyhl. 
553/90 Sb. Dále se vyžaduje odborná zp%sobilost dle vyhl. 50/78 Sb. Tyto doklady - oprávn(ní, vydádá Institut technic-
ké inspekce dle p íslušného místa sídla organizace. Pro obor revize elektrických za ízení (#. 20 502) je nutná odborná 
zp%sobilost dle § 9 vyhl. 50/78 Sb. 

 
3.2 Ve#ejná prostranství 
-asto se v obci  eší problém, co všechno má obec osv(tlovat. Asi by to m(la být všechna ve ejná prostranství, 

protože tam je pohyb jeho ob#an% a pro n( má obec vytvá et podmínky pro jejich bezpe#í a ochranu ve ejného po ádku. 
§ 34 zákona o obcích definuje pojem - ve ejné prostranství a zní: 
„  Ve#ejným prostranstvím jsou všechna nám%stí, ulice, tržišt%, chodníky, ve#ejná zele+, parky a další prostory p#í-
stupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru."  

V tom okamžiku ale vyvstává problém vlastnictví ve ejného prostranství v souvislosti se Stavebním zákonem, 
který vyžaduje uzav ení v(cného b emene na každou stavbu, která je umíst(na na stavb( nebo pozemku v cizím vlast-
nictví od stavebníka. N(kdy na takovém pozemku ztroskotá vybudování uceleného za ízení VO, pro neúm(rn( vysoké 
požadavky vlastník% za z ízení v(cného b emene. 
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3.3. Paspor t VO 
Nezbytným technickým podkladem nejen pro údržby je pasport VO. I jeho zpracování a vedení má v p edpi-

sech oporu, ale i p esto byly a jist( ješt( jsou majitelé za ízení, kte í tuto povinnost opomíjejí. Je dána jednak z normy a 
jednak i ze zákona. V norm( -SN 33 2000-1, v #lánku 13N7.2 Dokumentace elektrických za ízení je uvedeno: 
„K e každému novému elektrickému za#ízení musí být dodána dodavatelem v pot#ebném rozsahu dokumentace 
umož+ující stavbu, provoz, údržbu a revize za#ízení, jakož i vým%nu jednotlivých  ástí za#ízení a další rozši#ování 
za#ízení. Do dokumentace musí být zaznamenávány všechny zm%ny elektrických za#ízení proti p'vodní dokumentaci, 
které na za#ízení vznikly p#ed uvedením do trvalého provozu".  
Ve stavebním zákon( je v § 103 odstavec 2, který zní: 
„(2)  Vlastnící rozvodných sítí, kanalizace a ostatních liniových podzemních staveb a za#ízení jsou povinni vést o nich 
evidenci a z té poskytovat osobám, které prokáží od'vodn%nost svého požadavku, ov%#ené údaje o jejich poloze."  
Tím je dána zákonná povinnost každého správce sít% ve#ejného osv%tlení vytvo#it a udržovat takový pasport VO, který 
ve své mapové  ásti komplexní informaci o rozvodu VO poskytuje. 
 

3.4. VO ve vztahu k j iným za#ízením 
Vedle b(žného provozu a údržby VO musí vlastník i provozovatel  ešit i jiné problémy, které p ináší umíst(ní 

za ízení ve ve ejném prostoru, jeho vlastní provedení a zejména pak umíst(ní nosných konstrukcí - stožár%, výložník%. 
K  ešení všech t(chto otázek je nezbytn( nutné jasné vymezení kompetencí mezi vlastníkem za ízení a provo-

zovatelem. Jedná se nap íklad o jednozna#né pov( ení provozovatele k ur#itým úkon%m, které m%že provád(t v zájmu 
vlastníka. 

Zastupování vlastníka v tomto smyslu je v p ípadech b(žných výkon% správy a údržby sv( eného majetku jas-
né ( ešení poškození, vyjad ování ke stavbám, obnova starých nebo vadných prvk% apod.). Jsou však situace nebo po-
žadavky t etích stran, které nem%že ani zplnomocn(ný správce za ízení VO provést nebo rozhodnout, aniž by k tomu 
m(l kone#né stanovisko vlastníka. 
Jedná se zejména o: 

a)   Využití cizích stožár% 
b)  Za ízení VO na cizích objektech 
c)   Jiná vedení (za ízení) na stožárech VO  
d)  P ipojování jiných odb(r% na rozvod VO  
e) Vztah VO a ve ejné zelen(   
 
a) Využití cizích stožár' 
Je obecn( rozší ené spole#né využívání podp(r nadzemního venkovního vedení nap . energetiky nebo doprav-

ních podnik%. Spole#né využití podp(r je ekonomické a hlavn( šetrné z hlediska životního prost edí a vzhledu m(sta. V 
t(chto p ípadech je podp(ra majetkem vlastníka sít(, pro kterou byla vystav(na. Správce VO je povinen zám(ry na 
využití podp(r p edem s vlastníky projednat, instalace provád(t šetrn( a podle požadavk% vlastníka podp(ry a v p ípad( 
nahlášené zm(ny umíst(ní podp(ry (p eložka sít(, rekonstrukce, li kvidace) zajistit na vlastní náklady nezbytné úpravy 
za ízení VO. 

 
b) Za#ízení VO na cizích objektech 
Z minulosti je dáno, že prvky a kabelový rozvod za ízení VO jsou v mnoha p ípadech umíst(ny na pozemcích 

nebo objektech ve vlastnictví jiných subjekt% než vlastníka VO - m(sta. V dob(, kdy byly tyto soustavy instalovány, se 
na soukromé vlastnictví tak nehled(lo, v podstat( se uznávali jen oplocené parcely kolem rodinných domk%. Každý 
p ístupný prostor a d%m se považovaly za majetek státu. Dnes je již situace jiná,  ada pozemk% a objekt% byla vrácena 
oprávn(ných restituent%m, nadále dochází ke zm(nám ve vlastnictví. Tím, že nejsou z minulosti z ízena v(cná b emena, 
dochází nap . i k prodej%m dom% státem (m(stem, obvodem) do soukromého vlastnictví, aniž je ošet eno za ízení VO, 
které je na objektu umíst(no. Potom bývá správce VO postaven p ed t(žce a nákladn(  ešitelné situace, když vlastník 
oprávn(n( požaduje odstran(ní tohoto za ízení. Navíc musí být na takové p eložky #erpány prost edky b(žné údržby, 
které potom samoz ejm( chybí na místech pot ebn(jších. 

Novelizovaný Stavební zákon (žák. #. 50/1976 Sb. ve zn(ní zákona #. 83/1998 Sb.) hovo í v § 58 Žádost o sta-
vební povolení a v odst. (4): 
„ Žádá-li  stavebník o povolení stavby, která má z  ásti spo ívat na stavb% ve vlastnictví jiné osoby, musí p#ipojit k 
žádosti o povolení stavby písemnou smlouvu o z#ízení v%cného b#emene uzav#enou s vlastníkem stavby, na jejíž  ásti 
má spo ívat; totéž platí i v p#ípadech, kdy se ob% stavby mají provád%t sou asn%."  

Je proto nutné stanovit a dodržovat pravidla  ešení umíst(ní za ízení VO ve ve ejném prostoru. U stávajícího 
za ízení do doby rekonstrukce se musí  ešit nastalé konkrétní p ípady cestou vzájemné dohody, u nových staveb nebo 
rekonstrukcí VO navrhovat taková  ešení, aby v maximální možné mí e bylo nové za ízení VO umíst(no na pozemcích 
nebo v nevyhnutelných p ípadech i na objektech ve vlastnictví m(sta 
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c) Jiná vedení (za#ízení) na stožárech VO 
Každý, kdo zamýšlí využít stožáry VO jako podp(r pro nadzemní vedení, by si m(l p edevším uv(domit, že 

základy a d íky stožár% nejsou dimenzovány na takové vrcholové tahy, jaké kabelová nadzemní vedení vykazují. V 
žádném p ípad( nem%že vymáhat náhradu škody v p ípad(, že dojde k poškození jeho p edm(tu vli vem n(jaké havarijní 
události za ízení VO. 

K této problematice jasn( hovo í -SN 34 8340 v #l. 22: 
„ Na stožár se nemá upev+ovat žádné další za#ízení. Je-li upevn%ní dalšího za#ízení nutné, nesmí být p#ekro en jme-
novitý vrcholový tah stožáru"  
s poznámkou: " Vlastník venkovního osv%tlení musí s upevn%ním dalšího za#ízení p#edem souhlasit"  
Uvedená poznámka vychází z -SN 36 0400, kap. 6, #i. 6.1.2.: 
„ Využití podp%rných systému ve#ejného osv%tlení pro jiné ú ely musí být p#edem odsouhlaseno p#íslušnou správou 
ve#ejného osv%tlení.“  

Požadavky na využití stožár% VO jako podp(r pro cizí nadzemní vedení musí  ešit Správa VO individuáln( a s 
ohledem na technický stav za ízení VO. 

Reklamní využití stožár% VO je také pom(rn( #asté. Pro umis,ování reklamních panel% na stožáry platí napros-
to stejné podmínky uvedené v p edchozí #ásti. Na rozdíl od kontrolních výpo#t% p%sobení sil zav(šeného vedení, je v 
tomto p ípad( nutné kontrolovat p%sobení vibrací a sil vznikajících plošných odporem tabule v(tru. 

 
d) P#ipojování j iných odb r' na rozvod VO 
Vlastník VO je kone#ným odb(ratelem elektrické energie od distributora na základ( smluvního vztahu a pro 

VO má sjednanou zvýhodn(nou sazbu C 10 (v roce 2001 ve výši 1,64 K# / kWh). Jestliže ani vlastník a ani provozova-
tel VO nejsou autorizované osoby z hlediska zákona #. 458/2000 Sb,. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odv(tvích a o Státní energetické inspekci nejsou oprávn(ny dále distribuovat elektrickou energii. 

Z uvedeného vyplývá, že vlastník ani správce VO nesmí povolit  p ipojení jiného za ízení jiného vlastníka na 
rozvod VO a sjednat za to úplatu. Pro každý takový požadavek, vznesený na správce VO je rozhodující stanovisko 
distributora elektrické energie. V p ípad( jeho souhlasu a spln(ní všech jím stanovených podmínek, m%že správce VO 
takové napojení odsouhlasit a hled(t na dodržení podmínek bezpe#nosti provozu VO a zajišt(ní bezpe#nosti p i obsluze 
a údržb( za ízení VO. 

 
e) VO a ve#ejná zele% 
Na kvalitativní parametry osv(tlovacích soustav negativn( p%sobí zejména trvalý r%st blízké vzrostlé ve ejné 

zelen( (dále jen VZ). P%vodní osv(tlovací soustavy blížící se rekonstrukci jsou významnou m(rou zasti*ovány koruna-
mi strom%. Soustavy VO postavené v rámci KBV nebo výstavby komunika#ních propojení byly propo#teny a navrženy 
s ohledem na stávající zele* a nebyly s ní v koli zi. Dnešní koli zní stavy vytvo ila následná nekoordinovaná, necitli vá 
dosadba VZ (akce Z, vlastní iniciativy ob#an%, výsadby technických služeb a nyní samostatná rozhodnutí m(stských, 
obecních a obvodních ú ad%), která nebrala a nebere v úvahu následný stav po dosažení plného vzr%stu práv( vysazova-
né d eviny v blízkosti stožár% VO nebo na kabelovou trasu VO. 

P esto je za ízení VO stav(no do role toho, kdo musí ustoupit. Pro ezy korun strom% se zpravidla nepovolují s 
odkazem na to, že p i rekonstrukci musí být SM p emíst(no na vhodn(jší místo. Vhodn(jší místo z pohledu rozmíst(ní 
stávající VZ bývá však #asto v rozporu se sv(teln( technickými podmínkami návrhu soustavy VO a znemož*ují spln(ní 
kvalitativních parametr%. Výsadba na kabelové trasy má p i rekonstrukci za následek složité vedení nové kabelové 
trasy, její významné prodloužení, #asté p echody chodník% a komunikací. Ve svém d%sledk% tak nepromyšlená výsadba 
VZ p ináší zbyte#né zvyšování náklad% vlastníka VO na rekonstrukce stávajícího za ízení. Paradoxní ovšem je, že VZ i 
VO mají stejného vlastníka - m(sto nebo obec. 

Vzhledem k zákonu #. 114/1992 Sb. O ochran( p írody a krajiny, zejména §§ 7, 8, 9 (pojednávají o ochran( 
d evin) je správce VO op(t v nevýhodné pozici oby#ejného žadatele bez legislativní opory. Tak se stává, že musí sv(-
telných technik a projektant ustupovat požadavk%m a p edstavám referent% odbor% životního prost edí by, by byly 
sebeabsurdn(jší. 

Málo pom%že -SN 73 6110 (Projektování místních komunikací) #i. 218 - týká se komunika#ní zelen( a uvádí 
se následující: 
„P #i výsadb% a následné údržb% je nutno zajistit, aby stromy a ke#e ani p#i plném vzr'stu nezasahovaly svými v%tvemi 
do dopravního prostoru, nebránily rozhledu a nezakrývaly nebo nezasti+ovaly dopravní zna ky nebo zdroje ve#ejné-
ho osv%tlení. ... Vzdálenost kmene od hrany obrubníkové podstupnice nesmí být menší než 1,2 m"  

První #ást textuje sice p íznivá, ale ruku na srdce, kde se dodržuje? Horší je to s druhou #ástí. Jestliže je kmen 
od hrany obrubníku 1,2 m a podle stejné normy je vyhrazené pásmo VO je 0,5 m od obruby, pak zbývá 0,7m ke kmeni 
stromu p i jeho nejbližším umíst(ní - odbory ŽP však vyžadují vedení kabelové rýhy min. 2 m od kmene stromu, rad(ji 
ve vzdálenosti p%dorysného pr%m(tu koruny stromu.). 
Dále je problematické ustanovení -SN 73 6005 (do 31. 12. 1999 závazná !) v #i. 5.2.7. 
„ stromy se mohou vysazovat v t%sné zástavb% do p#idruženého prostoru místních komunikací - zpravidla jen chodník 
- v pásmu vyhrazeném pro stožáry (viz -SN 73 6110). P#i vysazování nových strom' je t#eba dát p#ednost pot#ebám 
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podzemních sítí a povrchových za#ízení. ... Stromy mají být vysazovány tak, aby i jako vzrostlé nerušil y intenzitu ve-
#ejného osv%tlení a umož+ovaly údržbu, opravy a spolehlivou funkci sítí."  

Problém je v tom, že výsadbou strom% do pásma vyhrazeného pro stožáry se vlastn( vysazují stromy na kabe-
lové vedení, které je uloženo podle -SN 73 6005 ve svém vyhrazeném pásmu tj. v ose mezi stožáry. 

 
3.5. Nakládání s odpady VO 
Dnem 1.1. 1998 nabyl ú#innost zákon: #. 125/97 Sb. o odpadech, novelizován zákonem #. 37/2000 Sb. a vy-

hlášky k jeho provád(ní: 
#. 337/97 Sb. Katalog odpad% 
#. 338/97 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
#. 339/97 Sb. o hodnocení nebezpe#ných vlastností odpad% 
#. 340/97 Sb. výše finan#ní rezervy na rekultivaci 
#. 31/99 Sb. na ízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobk% a obal%, na n(ž se vztahuje povinnost zp(tného 
odb(ru,  a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobk% a obal% ve kte-
rých jsou stanoveny povinnosti právnických a fyzických osob p i nakládání s odpady. 
Odpad je obecn( definován jako movitá v(c, která se pro vlastníka stala nepot ebnou a vlastník se jí zbavuje s 

úmyslem ji odložit, nebo která byla vy azena na základ( zvláštního právního p edpisu. P%vodcem odpadu je právnická 
osoba nebo fyzická osoba oprávn(ná k podnikání, pokud p i její podnikatelské #innosti vzniká odpad. P i provozování 
VO, zejména p i jeho údržb(, p eložce, obnov( dochází ke vzniku odpad%, které je nutno li kvidovat v souladu se záko-
nem #. 125/1997 Sb., ten stanoví povinnosti p%vodc% odpad% (právnických a fyzických osob) p i nakládání s odpady. 
Podle vyhlášky ministerstva životního prost edí #. 337/1997 Sb. byla provedena kategorizace odpad% a vydán jeho 
katalog. P%vodce odpadu je povinen za azovat odpady vznikající p i jeho #innosti do kategorií stanovených katalogem 
odpad%. 

Provozovatelé VO musí mít ze zákona #. 17/1992 Sb. o životním prost edí (zm(na zákonem #. 123/1998 Sb.), 
zejména § 18 vypracovaný a p íslušným správním orgánem schválený program odpadového hospodá ství, protože p i 
jejich #innosti dochází ke vzniku odpadu (údržby a rekonstrukcí V O) 

Je ješt( d%ležité zmínit, že v roce 2002 za#ne platit na ízení vlády #. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam 
výrobk% a obal%, na n(ž se vztahuje povinnost zp(tného odb(ru. V p íloze #. l tohoto na ízení pod b. 4 jsou uvedeny i 
výbojky a zá ivky. 

 
Záv r  

Co dodat na záv(r. Z toho co bylo uvedeno z eteln( vyplývá, že postavení VO v legislativní džungli není v%bec 
jednoduché a pevné. Zatímco provozovatelé distribu#ní elektroenergetické sít(, telekomunikací, teplárenství a plynáren-
ství se mají o co op ít, m%že provozovatel a vlastník sít( VO (která má totožné technické problémy, stejné umíst(ní a 
rozhodn( srovnatelný význam) jen apelovat na slušnost, z pozice prosebníka p esv(d#ovat ostatní, aby uznali jeho 
územní nároky a pot eby. Totéž platí v p ípadech neoprávn(ných napojení na sí, VO, poškozování v rámci stavebních 
#inností a vandalismu v neposlední  ad(. Nezbývá než se zamyslet, jak tomu nemilovanému dít(ti - vytvo it lepší pod-
mínky pro existenci a n(co pro to ud(lat. 
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Ve#ejné osv tlení m st a obcí –technika osv tlování XIX – Plze% 
 

 
Pod organiza ním a odborným zaštít%ním �eské spole nosti pro osv%tlo-

vání, Osv%tlení, spol. s.r.o. a FEL Západo eské univerzity se v Plzni 7. a 8. 6. 2001 
uskute nil seminá# Ve#ejné osv%tlení m%st a obcí Technika osv%tlování XIX. 

Nápad spojit d#íve samostatn% po#ádané seminá#e je rozumný. Spojení sil 
se projevilo zvýšením odborné i organiza ní úrovn% i po tu ú astník'. Pro ú astní-
ky p#edstavuje úsporu  asu a tím i náklad'. Celkem bylo p#edneseno více než dva-
cet p#ednášek. První t#i p#ednášky byly spole né, další program pak probíhal sou-
b%žn% v sekci vnit#ního a venkovního osv%tlení. V%tšina p#ednesených p#ednášek je 
obsažena ve sborníku.  
Kurzu se zú astnilo 64 platících poslucha ' a 17 vystavovatel', celkem kolem 
stovky osob. Mezi vystavovateli  byli nap#. firmy: Osv%tlení, Artechnic – Schréder, 
Thorn, Siteco, Vysto, Elektrosvit Svatobo#ice, Electrosun, Hellux Elektra, Krato-
chvíl a M-ller, VD Elektro Be ov nad Teplou, ZADO energetic, HYLED, SKELDO 
a IBCOL. 

Spole enská  ást programu prob%hla v restauraci Spilka v areálu pivova-
ru Prazdroj. 

 Z plze/ského seminá#e jsme pro vás vybrali  p#ísp%vky, mající souvislost 
s ve#ejným osv%tlením nebo s pracemi, kterými se zabývají subjekty provád%jící údržbu ve#ejného osv%tlení. 

Blíží se doba , kdy je aktuální p#emýšlet nad váno ním osv%tlením. Touto problematikou se zabývá referát pana 
Tichého. Co je považováno za obt%žující sv%tlo ze sv%telných reklam a informací a doporu ené hodnoty – o tom nás 
pou í  lánek Ing.arch Monzera. Pohled projektanta a prokousávání se zákony  je podchycen v  lánku Ing.Vostrého. 
Pozornost je v%nována i venkovnímu  osv%tlení budov v p#ísp%vku Ing. Pavelky. 

 
 
Váno*ní výzdoba — kterým sm rem krá*í? 
Miroslav Tichý - OSV0TLENÍ, spol. s r . o. 
 

Jedna z nejkrásn(jších národních tradic - váno#ní sv(telná výzdoba, byla do roku 1989 v oblasti váno#ního 
osv(tlení m(st a obcí bohužel tém(  neznámým pojmem. Vládnoucí politi cká garnitura se snažila tuto problematiku 
ne ešit a hrála v této oblasti tzv. „mrtvého brouka". Ve v(tšin( m(st a obcí nebyl ani vyzdoben spole#ný váno#ní strom! 
I v m(st( Plzni se do roku 1985 váno#ní strom na nám(stí Republiky nestav(l s od%vodn(ním, že v minulosti se u stro-
mu údajn( d(ly ned%stojné #innosti, jako nap . charitativní sbírky na chudé a nemocné - což bylo v socialistickém stát( 
naprosto nemorální!!! Toli k ve stru#nosti k nedávné minulosti. 

S p elomem roku 1989 dochází v oblasti ve ejného váno#ního osv(tlení v -eské republice k zásadní prom(n(. 
Všichni obyvatelé vycítili  k ivdu z minulých let a již první vánoce po p evratu, ješt( v roce 1989 se na v(tšin( návsích a 
nám(stích rozsvítilo betlémské váno#ní sv(tlo. Bohužel i v této #innosti se projevila nezkušenost z dob minulých a 
v(tšina váno#ních strom% byla vyzdobena narychlo a provizorn(, jak se prost( dalo. V mnoha p ípadech se porušovala i 
vyhláška 50/78 Sb., a tím bylo provozování váno#ních strom% i nebezpe#né! Bohužel i po 10 letech se situace v mnoha 
obcích ješt( nezlepšila. 

Jak tedy postupovat, aby váno#ní tradice byla respektována a provozovatel (obec) neporušoval závaznou vy-
hlášku? 3ekn(me si n(kolik nezbytných informací: 

Váno#ní strom a jeho elektrické osv(tlení spadá do kategorie provizorního eklektického za ízení s tím, že po 
ukon#ení instalace osv(tlení odbornou firmou, bude vyhotovena výchozí revizní zpráva. Aby tato revizní zpráva mohla 
být v%bec vyhotovena, je pot eba respektovat veškeré stupn( ochrany p ed nebezpe#ným dotykem a to p edevším : 

Využití kombinací polohy a zábrany s možností využívání bezpe#ného nap(tí. Jednoduše  e#eno - nejníže 
umíst(né žárovky na stromku budou ve výši mimo b(žný dosah, dále bude znemožn(n dosah umíst(ním kruhové 
ohrádky okolo stromku o pr%m(ru minimáln( 5 m. Soustavu žárovek budeme provozovat bezpe#ným nap(tím (24V), 
pochopiteln( s odd(leným transformátorem. 

V dnešní dob( je nutné sledovat nové možnosti, kdy instalace prvk% na váno#ní obecní stromy bude efektiv-
n(jší jak po stránce estetické tak i finan#ní. Místo b(žných žárovkových  et(z% s klasickými žárovkami, lze využít  et(-
zy s mikrožárovkami, pochopiteln( v provedení do venkovních prost edí. Tyto mikro et(zce mají krom( mnoha výhod 
(bezpe#né nap(tí, malá spot eba el. energie, v(tší po#et sv(telných bod%), také jednu nevýhodu a to, že p i slune#ních 
dnech nejsou na stromku tém(  vid(t. 3ešení je velmi jednoduché - na váno#ní strom se umístí l - 2 sady normálního 
žárovkového osv(tlení s tím, že nejníže umíst(né žárovky mohou být ve výšce minimáln( 2,8 m. 

Váno#ní strom lze doplnit též svítící hv(zdou a také jinými neelektrickými dekorativními prvky, jako jsou oz-
doby zvonek, nebo koule v barevném provedení zlatá nebo st íbrná, nejlépe z nerozbitného materiálu. 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 20 

Kolik Vás vlastn( bude stát osv(tlení váno#ního stromku? 
Uvedu modelový p íklad na strom od 5 - 10 m výšky  

- mikrožárovkové  et(zy v po#tu min. 2x v pom(ru k výšce v cen( 965,- K# + DPH 
- 1-2 žárovkový  et(z s klasickými žárovkami na dopln(ní v cen( 1.143,- K# + DPH 
- svítící hv(zda v cen( 1.500,- K# + DPH 
- ozdoby, zvonek 25cm v cen( 657,-K# + DPH 
- ozdoby koule pr%m(r 20cm v cen( 379,-K# + DPH 

Hezký váno#ní strom pro vaší obec - m(sto nemusí stát ani 25.000,- K#, p i životnosti elektrických váno#ních prvk% cca 
10 let. 

K váno#nímu osv(tlení lze využít i další možnosti a to hlavn( dekorativní sv(telné váno#ní prvky umíst(né na 
stožárech ve ejného osv(tlení, nebo na p ev(sech p es ulice apod. Na tyto prvky je použito jako základ kovová kon-
strukce na kterou je p ipevn(na elektro instalace a dále dekorativní um(lé jehli#í, které je odolné v%#i venkovnímu 
prost edí a má taktéž dlouhou životnost. 

Váno#ní výzdobu je možné ve v(tších m(stech rozši ovat dalšími zajímavými zp%soby, jako je umíst(ní a na-
svícení vy ezávaného Betlému pod váno#ním stromkem, zprovozn(ní vodní fontány s dekorativním váno#ním osv(tle-
ním a kulisou bíle nat ených stromk%, nazdobení živých listnatých strom% mikrožárovkami v parcích a další možné 
zp%soby. 

Co  íci záv(rem. 
Vzhledem k evropským váno#ním tradicím a barv( betlémského sv(tla doporu#ujeme, aby venkovní osv(tlení 

Vašich m(st a obci bylo v bílé barv(. Barevné  et(zce p ivezené z dálného východu ur#it( necharakterizují naše tradice 
a nep isp(jí ke klasické váno#ní pohod(. 

Nabídka váno#ního zboží je ur#it( zajímavá, ale bohužel také zrádná. 
Obecn( bych doporu#il  váno#ní zboží kupujte pouze u Vašich velkoobchod%, kde budete mít i záruku nad do-

daným zbožím. V p ípad( dotaz% k váno#nímu osv(tlení dostanete kvalifikované informace od technik% i ve firm( 
Osv(tlení, spol. s r.o., která se touto problematikou zabývá již 10 let.Katalog prvk% pro váno#ní výzdobu Vám na požá-
dání zašleme obratem na #. tel. 019/7423331, E-mail elektro@top.cz . 

 
 

Obt žuj ící sv tlo a doporu*ené hodnoty pro sv telné reklamy a informace 
Ing. arch. Ladislav Monzer 
 

Ve venkovních prostorech je po západu slunce situace odlišná od interiér% již tím, že je zde p ítomna temná 
obloha. Vnímání se uskute#*uje na pomezí vid(ní skotopického, ty#inkového, s okrajovým spolup%sobením #ípk%, 
vid(ní mesopického. V zájmu zrakové pohody pak je žádoucí, aby mezi nejtmavší a nejsv(tlejší #ástí vnímaného pro-
st edí byl ur#itý pom(r. Ten je v interiérech doporu#en 1:100. Protože základem ty#inkového vid(ní je rozlišení kon-
trast% jas%, byl pro venkovní prost edí doporu#en pom(r mezi nejtmavším a nejsv(tlejším místem p ibli žn( 1:1000. 

To je údaj jen velmi p ibližný. Teoreticky platí, že základem pocitu zrakové pohody je omezit možné osln(ní. 
To ur#ujeme ze #ty  hlavních složek. Jsou jimi absolutní veli kost osl*ujícího jasu, úhlová veli kost osl*ující plochy v 
zorném poli  a její poloha a pr%m(rná hodnota jasu pozadí, podle níž se ur#í veli kost kontrastu. Krom( kontrastu jsou 
tedy d%ležité i další dv( složky: veli kost p íli š jasné plochy a její poloha. Ve ve#erním prost edí m(st a obcí se uplat*uje 
celá  ada sv(telných podn(t%. Základ tvo í osv(tlení vodorovných motoristických, kolových a p(ších komunikací. K 
tomu se ve vertikálních rovinách p ipojují osv(tlená pr%#elí nebo jejich #ásti, prosv(tlené otvory budov, okna, výkladní 
sk ín(, vstupy. Další dnes #astou složkou jsou osv(tlené a prosv(tlené zna#ky a informace a následn( reklamy. Meziná-
rodní komise pro osv(tlování CIE v uplynulých desetiletích zpracovala n(kolik sm(rnic, které se ke spolup%sobeni 
t(chto r%zných složek vztahují, nap íklad: CIE N°37 - Exterior lighting in thc environment (1976) CIEN°34 - Road 
lighting lantern and instaliation data (1977) CIEN°73 -Visualaspectofroadmarkings (1988) 

Publikace se zabývají tém(  všemi složkami venkovního osv(tlení, k otázce ur#itých omezení pro sv(telné re-
klamy se však jako k pon(kud problémové oblasti dostala až: CIENa92 -Guide to the lighting ofurban area (1992) 

Z uvedených publikací i dalších prací vyplývá, že ve venkovním prost edí je p i dodrženi ur#itých pravidel 
možné vytvo it prost edí rámcové zrakové pohody, pokud jasy vozovek jsou ca 0,3 až 3 cd/m2, jasy osv(tlených pr%#elí 
a jejich #ástí ca 3 až 30 cd/m2, jasy výkladních sk íní, oken a vstup% zhruba o jeden  ád výše. 

P ibližné stanovení doporu#ených hodnot však otázku p iblížení se ke zrakové pohod( i ve venkovních prosto-
rech  ešilo jen rámcov(, a tak byla technickou komisí CIE TC 5.12 p ipravena další publikace: 
TC-12 CIE     -Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor ighting installation (1995) 

Pojem "obtrusive light" bychom #esky mohli p eložit jako dot(rné, obt(žující, nep íjemný pocit vyvolávající 
sv(tlo, tedy takové, které ruší pohodu vid(ní. Jeho následkem je odvedení pozornosti od jiných míst zrakového pole a 
také snížení adapta#ní úrovn( vid(ní, takže temn(jší místa p estaneme vnímat. Charakterizuje situaci obdobnou osln(ní, 
zdrojem zrakových obtíží m%že být místo, které je p íli š jasné nebo na velkou plochu a nevhodnou polohu ve vztahu k 
d%ležité #ásti zorného pole. Obdobných situací známe z našich venkovních prostor% dost. 
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P í#inou rušivého sv(tla mohou být prakticky všechny soustavy venkovního osv(tlení. Ve ve ejném osv(tlení 

jím bývají svítidla s viditelnými zdroji, bez optického usm(rn(ní. -asto jím jsou soustavy osv(tlení sportoviš,, p ede-
vším pro mí#ové hry, u nichž nejsou dostate#n( clon(né sv(tlomety. Jsou jím i mnohé soustavy osv(tlení pr%#elí budov 
nebo nápis%. Odstranit je lze jen správným technickým  ešením daného úkolu. 

Zatímco ve všeobecném osv(tlování sm( oval vývoj ve venkovním osv(tlení k postupnému odstra*ování p í-
#in .rušivého sv(tla, ve sv(telné reklam( tomu tak nebylo. : známo, že o#i se automaticky obracejí ve sm(ru podn(tu, 
který je dráždiv(jší. Takovým podn(tem je ve#er odli šná barevnost, odli šný tvar, p edevším však vyšší jas nebo pohyb. 
Osv(tlená nebo svítící reklama je p%sobiv(jší nežli ve dne, nebo, v temn(jším prost edí se uplatní p%sobiv(ji. Nar%sta-
jící po#et reklam a snaha jejich tv%rc% být p%sobiv(jší nežli  sousedé se staly p í#inou, že první, kdo p istoupil  k ur#ité 
regulaci, byly v zemích EU m(stské správy. M(stští architekti za#ali ovliv*ovat volbu místa, rozm(ru a tvaru reklamy. 
Výchozí podklady pro posouzení p im( eného jasu sv(telných reklam byly zpracované po#átkem devadesátých let v 
rámci CIE a publikované ve zmín(né sm(rnici CIE N°92. Úkol nebyl snadný, nebo, aby regulující údaje mohly být 
ú#inné, musely být jednoduché. Za základ pro posouzení byla vzata p ibližná veli kost svítící, osv(tlené #i osv(tlené 
plochy a provedeno rozd(lení do n(kolika skupin podle plošného rozm(ru a druhu prost edí. Všeobecn( byla p ijata 
zásada, že #ím v(tší plocha, tím nižší by m(l být její jas. Pr%m(rný jas plochy lze ur#it, v(tšina sv(telných technik% by 
jej m(la um(t vypo#ítat nebo alespo* p ibližn( odhadnout. 
 
 Výsledné údaje jsou v následné tabulce: 
 

Maximální hodnota jasu plochy (cd/ m 2) Svítící plocha (m2) 
velká nákupní centra místní nákupní centra b žné ulice 

do 0,5 2500 2000 1000 
0,5 až 2,0 2300 1600 800 
2,0 až 5,0 2000 1200 600 
5,0 až 10,0 1500 1000 600 

 
Celkové rozp(tí hodnot je volené tak, aby odpovídalo dosavadní praxi p edevším v použití b(žných systém% a 

zdroj%. Zdrojem jsou #asto vysokonap(,ové svítící trubice s výbojem v parách rtuti, sm(si neonu s argonem a luminofo-
rem na trubici. Pro srovnání lze uvést, že nap íklad bílá trubice o pr%m(ru 10 mm s proudem 16 mA má jas 1560 cd/m2, 
trubice s pr%m(rem 24 mm a provozním proudem 50 m A má jas 2160 cd/m2. Pokud jsou svítící trubice použité pro 
prosv(tlení zna#ky, nápisu #i symbolu, jsou pr%m(rné jasy povrchu již ve stovkách cd/m2. Pon(kud vyšší jas mohou 
mít plochy prosv(tlené standardními zá ivkami. 

Mnozí výrobci svítících reklam ze zemí EU již doporu#ená pravidla vzali na v(domí a uplatnili v technické 
p íprav( svých výrobk%. Protože doporu#ená pravidla mají dost široké rozp(tí hodnot, nebyly k nim zatím výrazn(jší 
p ipomínky. 

 
 

Co mi vadí na projektování ve#ejného osv tlení 
K zákonu o pozemních komunikacích 13/97Sb. a stavebnímu zákon 50/76Sb. ve vztahu k ve ejnému osv(tlení 
Ing. Ladislav Vostý projektant ve#ejného osv tlení 
 

V tomto p ísp(vku se chci zabývat mými post ehy získanými p i jednáních se státní správou (silni#ní správní 
ú ady a stavební ú ady) p i obnov( ve ejného osv(tlení. Nejprve trochu definic ze zákon% a vyhlášek vztahujících se k 
ve ejnému osv(tlení. 

Zákon o pozemních komunikacích 13/97Sb. v §13c) definuje ve ejné osv(tlení jako p íslušenství místní ko-
munikace. V §14 odst.(3) tento zákon  íká, že ostatní inženýrské sít( nejsou sou#ástí ani p íslušenstvím místní komuni-
kace, pokud neslouží p ímo vlastníkovi místní komunikace. §16 vymezuje silni#ní správní ú ad jako speciální stavební 
ú ad pro stavby místních komunikací a tedy i jejich p íslušenství, tedy i ve ejného osv(tlení. 

Vyhláška 104/97Sb. (kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích) v §25 ukládá majiteli  komunikace 
povinnost osv(tlovat komunikace v zastav(ném území obcí. Dle p ílohy #.5 odst.2.2. se považuje obnova ve ejného 
osv(tlení v souvislém tahu za souvislou údržbu komunikací (rozsáhlejší práce v souvislých úsecích sloužící k zachování 
a obnov( p%vodních vlastností). Dle §14 odst.(2)i) podléhá dopl*ování stávajícího nebo stavba nového elektrického 
osv(tlení komunikace, které je provád(no na silni#ním pozemku, ohlášení speciálnímu stavebnímu ú adu - tedy silni#-
nímu správnímu ú adu. 

Z výše uvedených skute#ností by se dalo p edpokládat, že pokud správce ve ejného osv(tlení chce provést 
vým(nu kabel%, stožár%, svítidel a sk íní na jedné konkrétní místní komunikaci (za podmínky stavby pouze na silni#ním 
pozemku), posta#í mu nechat si zpracovat projektovou dokumentaci autorizovanou osobou s vyjád eními všech dot#e-
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ných správc% sítí a státní správy a samosprávy a poté ohlásit silni#nímu správnímu ú adu zamýšlenou souvislou údržbu 
ve ejného osv(tlení (=obnovu ve ejného osv(tlení) a m%že za#ít za 30 dn% stav(t, pokud na to má finan#ní zdroje. Ale 
není tomu tak. Zpravidla se stavebník dozví, že stavbu lze provést jen na základ( stavebního povolení. V n(kterých 
p ípadech ú edníci vyžadují i územní rozhodnutí (tedy rozhodnutí o umíst(ní stavby), což je v p ímém rozporu s §32 
odst.(2)a) stavebního zákona (územní rozhodnutí nevyžadují udržovací práce – což obnova ve ejného osv(tlení je podle 
zákona o pozemních komunikacích). Zpravidla je nutné požádat o slou#ení územního a stavebního  ízení. P ed zaháje-
ním slou#eného územního a stavebního  ízení však n(které stavební ú ady dokonce vyžadují souhlas silni#ního správní-
ho ú adu s uložením kabel% a stožár% ve ejného osv(tlení do t(lesa komunikace, což je naprostá neznalost n(kterých 
ú edník%, nebo, žádat o uložení ve ejného osv(tlení do komunikace, jehož je ze zákona p íslušenstvím je p inejmenším 
podivné. N(které silni#ní správní ú ady správn( nepožadují p i obnov( ve ejného osv(tlení žádat o zvláštní užívání pro 
uložení sítí, ani o zvláštní užíváni pro provád(ní výkopových prací (nebo, je ve ejné osv(tlení p íslušenstvím komuni-
kace). Takže termín zahájení stavby od dokon#ení projektové dokumentace se zpravidla posune o 3 m(síce, pokud 
nedojde k jiným komplikacím (odvolání ú#astníka stavebního  ízení). 

Shrnutí: pokud je v zastav(ném území obce komunikace, pak musí majitel této komunikace zajistit její osv(t-
lení, obnova takového osv(tlení pak není samostatnou stavbou, ale udržovacími pracemi na již existující stavb(, tedy 
komunikace a tyto udržovací práce podléhají ohlášení silni#nímu správnímu ú adu.  

Zvláštní se pak jeví rozdílný p ístup ú edník% ke stavebník%m telekomunika#ní sít( - komer#ní služby - a ke 
stavebník%m ve ejného osv(tlení - nekomer#ní služby - na pozemcích v majetku obce. Stavebníci telekomunika#ní sít( 
nepot ebují dle stavebního zákona §56 b) stavební povolení ani ohlášení. Pot ebují však územní rozhodnutí o umíst(ní 
stavby a souhlas silni#ního správního ú adu s uložením šití do t(lesa komunikace. V této fázi má obec možnost ovli vnit 
dodržení normy -SN 736005 o prostorovém uspo ádání podzemních inženýrských sítí - což je však utopie. Tyto spo-
le#nosti zpravidla uloží své sít( bez ohledu na výše zmi*ovanou normu, podle pravidla - kdo d ív p ijde, ten d ív mele. 

Po zprovozn(ní t(chto sítí (není t eba kolaudace - nebylo stavební povolení), které jsou zpravidla uloženy v 
koridorech pro uložení silových kabel% a stožár%, telekomunika#ní spole#nosti d%sledn( dbají na dodržení výše uvedené 
normy pro ukládání sítí, kterou p edtím sami nedodržely. V praxi to pak vypadá tak, že když chce obec na obecním 
pozemku postavit obecní osv(tlení obecní komunikace, není toto za ízení kam umístit, nebo, na tomto obecním pozem-
ku již "hospoda í" komer#ní telekomunika#ní spole#nosti (pás široký 2,6m = 2x0,3m tolerance zam( ení + 2x1,0m 
ochranné pásmo). Stavba ve ejného osv(tleni se pak prodražuje o komplikovaná technická  ešení, nebo o p eložky 
telekomunika#ních sítí. 3ešení - d%slednost ú edník% p i správním  ízení (zákony i kompetence k tomu mají). 

Záv(rem mi dovolte, abych vyjád il p esv(d#ení, že správní ú ady (stavební ú ady a silni#ní správní ú ady) 
zm(ní zásadním zp%sobem náhled na ve ejné osv(tlení (není normální inženýrskou sítí, ale p íslušenstvím komunikace) 
a budou d%sledn( vyžadovat dodržení norem pro prostorové uspo ádání inženýrských sítí. Pak by se obnova ve ejného 
osv(tlení zásadn( urychlila, zjednodušila a v kone#ném d%sledku zlevnila. K této zm(n( m%že však dojít pouze za po-
moci obecního zastupitelstva obecní rady, nebo, obce vykonávají p%sobnost silni#ního správního ú adu a speciálního 
stavebního ú adu ve v(cech místních komunikací (§40 zák. 3/97Sb.). 

 
 

Venkovní osv tlování budov 
Ing. Ji#í Pavelka - ETNA Praha 
 

Na po#átku bychom si mohli  položit otázku, pro# krom( uli#ního osv(tlení mají být osv(tlovány i budovy. P%-
jdeme-li  však do minulosti, tak se dá  íci, že tomu tak bylo vždy na místech strategicky i spole#ensky významných. 
D%vody byly p edevším bezpe#nostní. 

Dnes bychom mohli odpov(d(t, že se budovy historického a spole#enského významu osv(tlují hlavn( z d%vo-
d% estetických, avšak hledisko bezpe#nostní je též na p edním míst(. . 

Um(lé sv(tlo ve#er a v noci ješt( více zd%raz*uje význam budovy ve m(st( #i v krajin(. Osv(tlený objekt na 
tmavším pozadí dob e vynikne i p i pohledech z míst, ze kterých pozorovateli #asto ve dne uniká, nebo již neupoutává 
toli k pozornost. Rozdílné kontrasty jas% budovy, nebo jejích #ástí, vzhledem k tmavšímu okolí zp%sobují p irozené 
otá#ení se o#í do sm(ru, ve kterém je nejvyšší jas. Proto také budova um(le osv(tlená upoutává v noci více pozornosti 
než ve dne, kdy je vše zalito rozptýleným denním sv(tlem. Vhodným rozložením jas% a barev sv(tla na osv(tlované 
ploše lze upozornit na zajímavé detaily v architektu e, které jinak mohou z%stávat nepovšimnuty. 

 
Jaká hlediska mají být p i sv(teln( technickém návrhu respektována: 
1)         Histori cký, spole*enský a duchovní význam objektu. 

Ve všech p ípadech, a, se jedná o hrad, zámek, radnici #i kostel, by m(l být objekt osv(tlen tak, aby p%sobil 
klidným dojmem. Vysoké kontrasty jas% nejsou dobré, nebo, objekt vyhlíží nep irozen( až teatráln(, což s ohledem na 
ú#el jeho využití nevypadá p(kn(. Zárove* je však d%ležité dát budov( její p irozený tvar a plasticitu, Toho lze dosáh-
nout p edevším vhodným rozmíst(ním sv(telných bod% a správnou volbou svítidel a zdroj%. 

 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 23 

2)        Posouzení objektu z hlediska jeho za*len ní v okolní zástavb  nebo jeho polohy v kraj in . 
Zejména je t eba provést podrobný pr%zkum okolí a vyhledat možná vhodná místa pro sv(telnou soustavu, jak 

z hlediska technického, tak i z hlediska jejího citli vého za#len(ní do m(stské zástavby #i krajiny. 
 

3)        Technická p#íprava 
P ed zahájením prací na vlastním projektuje t eba získat prostorovou p edstavu o budov( a dalších stavebních 

celcích, které s ní souvisí, i když t eba nebudou osv(tleny. Nem%žeme pracovat bez stavební dokumentace v pat i#ném 
m( ítku, a to jak celkové situace, tak i bo#ních pohled%. Dále dob e poslouží letecké snímky. Pro dokreslení celkové 
p edstavy a pochopení architektury, která má být sv(tlem ješt( více umocn(na, je dobré po ízení fotografií budovy ze 
sm(r% pohled% pozorovatele, a to jak z blízkého tak i vzdálen(jšího okolí. 

Má-li projektant dostate#né množství informací a promyšlený ur#itý návrh, m(la by následovat sv(telná 
zkouška, alespo* na st(žejní #ásti objektu. Zde je již t eba spolupracovat s konkrétní firmou, která má ve své nabídce 
vhodná svítidla pro realizaci projektu, a která je technicky schopna sv(telnou zkoušku zabezpe#it. Sv(telná zkouška má 
pozitivní význam v každém p ípad( pro projektanta, nebo, mu napoví, zda je jeho návrh správný, #i zda a jak ho má 
korigovat. Ukázka osv(tleného objektu je d%ležitá i pro získání kladného stanoviska architekta, památká %, m(stské 
rady a investora. Ze sv(telné zkoušky je dobré ud(lat fotografie, které dob e poslouží p i zpracování samotného projek-
tu. Místa pro budoucí sv(telnou soustavu, typy použitých svítidel a sv(telné zdroje se zaznamenají pro následné zpraco-
vání v projektu. Dále je p i zkoušce vhodné provést m( ení intenzity osv(tlení a jas% a tak si ov( it vypo#tené hodnoty 
se skute#nými.  

 
4)       Výb r  svítidel s ohledem na omezení parazitního sv tla 

Nežádoucím prvkem, který se p i venkovním osv(tlování objevuje, a to nejen p i osv(tlování architektury, ale i 
uli c je, že um(lé sv(tlo, vyza ované sm(rem k obloze je rozptylováno #ásticemi v atmosfé e. Tento rozptyl sv(tlá snižu-
je kontrast temné oblohy v%#i hv(zdám a tím komplikuje jejich pozorování. Významný je též negativní vli v nežádoucí-
ho sv(tla na floru a faunu. Rozptyl sv(tla je p ímo úm(rný množství sv(tla unikajícího sm(rem k obloze a množství 
#ástic zp%sobující rozptyl sv(tla (pevné #ástice, mlha, déš, a sníh). 

Proto p ední výrobci svítidel uvád(jí na trh svítidla s optickými systémy, které umož*ují vyšší využití sv(tel-
ného toku sv(telných zdroj%, tedy svítidel, která usm(rní maximální množství sv(telného toku na osv(tlovaný povrch. 
Spolu s použitím clon, které omezují osln(ní a vyza ování sv(telného toku do nežádoucích sm(r%, lze dosáhnout dob-
rých výsledk% bez nežádoucího parazitního sv(tla. 

Pro osv(tlování z blízka se používají sv(tlomety se širokým nebo st edn( širokým sv(telným svazkem. K ivka 
svítivosti t(chto sv(tlomet% bývá v horizontální rovin( obvykle širší než v rovin( vertikální, k ob(ma rovinám je sou-
m(rná. 

P i malém odstupu svítidla od objektu se #asto používají asymetrické sv(tlomety, u nichž je maximální hodno-
ta svítivosti ve vertikální rovin( odklon(na od optické osy pod ur#itým úhlem. Asymetrická konstrukce reflektoru 
umož*uje rovnom(rné rozložení sv(telného toku na osv(tlované st(n( bez výrazn( vysokých jas%.   

Chceme-li sv(teln( zd%raznit ur#itý objekt v jeho výšce, nap . pilastry kostela, použijeme svítidla zapušt(ná do 
terénu. Zemní svítidla se vyráb(jí v(tšinou s optikou rota#n( symetrickou, sv(telný zdroj je v mnohých p ípadech verti-
káln( výklopný o 20° až 30°, což dává výhodu p i vlastní reali zaci, kdy už jsou místa pro sv(tlomety p esn( ur#ena. 

O to p esn(ji je t eba pracovat se zemními asymetrickými svítidly, u kterých je sv(telný tok vyza ován pod 
nem(nným úhlem. 

 K dobrému zd%razn(ní úzké horní #ásti v(že, musíme mít od budovy již zna#ný odstup. P i pohledech zdálky 
je nejzajímav(jší práv( ta #ást objektu, která je i pro osv(tlování nejh% e dostupná, tj. st echy a špice v(ží. Proto se pro 
osv(tlování z v(tších vzdáleností požívají sv(tlomety s úzkým sv(telným svazkem, s ší kou sv(telného svazku 5°x 5° až 
12°x l2° v obou rovinách. 

V n(kterých p ípadech, zvláš, u vysokých budov, je ú#elné doplnit sv(tlomety o refraktory, jejichž pomocí je 
sv(telný svazek ve vertikální rovin( širší. 

Pro osv(tlení architektonických detail% dob e poslouží menši svítidla montovaná na budovy. 
P i výb(ru sv(telných zdroj% sledujeme t i základní parametry 
a) m(rný výkon (lm/W) 
b) teplotu chromati#nosti (K), 
c) index barevného podání 

 Vysokotlaké sodíkové výbojky s velkým m(rným výkonem (120 l m/W), teplotou chromati#nosti  2000 K a in-
dexem  barevného  podání  Ra >  20, jsou  vhodné  pro   osv(tlování objekt% s teplými barvami (žlutá až #ervenohn(dá). 
- Sodíko-xenonové výbojky o výkonech 50 a 100 W, cca 45 l m/W, s teplotou chromati#nosti 2500 K, Ra= 80-90 
- Halogenidové výbojky do 400W, sm(rným výkonem 80 až 100 Im/W, s velmi dobrým barevným podáním: 

a) s teplotou chromati#nosti okolo 3000 K se používají na sv(tlejší povrchy teplejších barev. 
b) výbojky s teplotou chromati#nosti p es 4000 K neutrální barvy dají dobré sv(tlo šedému kameni nebo neba-
revné st eše. 

c) chladná barva sv(tla nad 5000 K dá dob e vyniknout nap . st eše pokryté m(d(nkou. 
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Halogenové žárovky s m(rným výkonem okolo 20 l m/W, teplotou chromati#nosti 3000 K a indexem barevného 
podání Ra = 100, jsou vhodné pro osv(tlování objekt% tém(  se všemi povrchy. Nevýhodou t(chto žárovek ovšem je 
nízký m(rný výkon a krátká doba života. 

Zá ivkové trubice sm(rným výkonem okolo 80 l m/W (T 26) a více než 100 Im/W (T 16), s velmi dobrým barev-
ným podáním se používají ve svítidlech umíst(ných na budov(. 

Xenonové žárovky jsou vhodnou alternativou k zá ivkovým svítidl%m. M(rný výkon je 12 l m/W, teplota chroma-
ti#nosti 3000 K, Ra= 100. Jejich výhodou je dlouhá doba života, 20000 hodin. 5)        Vlastní projekt osv(tlení 

P i realizaci projektu je t eba sledovat jak hlediska sv(teln( technická a svým zp%sobem i výtvarná, tak i ekono-
mická a to nejen investi#ní, ale p edevším provozní. 

Nezbytnou sou#ástí reali za#ního návrhu architekturniho osv(tlení je sv(teln( technický výpo#et. Hodnoty osv(tle-
ností a jas% nejsou ur#eny státní normou, proto se projektanti v(tšinou  ídí doporu#eními CIE (Mezinárodní komise pro 
osv(tlováni). 

- Zakreslení poloh jednotlivých sv(telných bod% do výkres%. 
- Popis o sm(rování svítidel a míst dopadu sv(tla. 
- Projektová dokumentace má obsahovat investi#ní a provozní náklady. 
Jedná-li se o rozsáhlý objekt, lze projekt vypracovat tak, že se bude realizovat po etapách podle finan#ních možnos-

tí investora. P itom je d%ležité dob e promyslet a navrhnout základní #ást osv(tlení objektu.Budova musí vypadat p iro-
zen(, i když nebude hned spln(n p%vodní zám(r. Následující etapy by mely objekt sv(tlem obohatit tak, aby získal na 
kráse a p itažlivosti. 

Záv(rem je t eba  íci, že je nezbytné navrhovat venkovní osv(tlovací soustavy tak, aby byly využívány ú#eln( a v 
pot ebné mí e. M(la by se snížit jejich energetická náro#nost a zárove* by se m(l maximáln( omezit jejich negativní 
vli v na okolní prost edí. 

 
 
 
 

BLAHOP/EJEME 
Ing.Josef Polan oslavil  9. zá#í 80. narozeniny 
 

Ing. Polan celý život sleduje d(ní v oboru. Je duší skupinky „bývalých Teslák%“ , li dí z oboru sv(tlo a osv(tlení,  
organizuje jejich sch%zky, kde hlavním tématem je  - co jiného než  sv(tlo a osv(tlení. 

Je spolupracovníkem redakce Zpravodaje SRVO, v redakci p%sobí jako lektor již  adu let a p i vydávání vyu-
žíváme jeho podn(tných p ipomínek k #lánk%m a p ísp(vk%m. 

Ing. Polan dokon#il  vysokoškolská studia v roce 1948, v souvislosti se studentskými událostmi po únoru 1948 
však diplom a titul Ing. obdržel až po rehabilitaci v roce 1990. Prakticky od po#átku své profesní #innosti pracoval 
v oboru osv(tlení. Od roku 1960 v Tesle Holešovice v odboru užité sv(telné techniky, kde tehdy byli  sdruženi p ední 
odborníci. Zde se až do svého odchodu do d%chodu v roce  1984 pln( v(noval rozvoji osv(tlování , v#etn( prací na 
státních a rezortních normaliza#ních úkolech, nap . zpracování -SN 36 0000 Sv(teln( technické názvosloví, vypraco-
vání -SN 360046 Um(lé osv(tlení v pr%myslových závodech. Krom( toho se aktivn( podílel na organizaci i uskute#-
*ování odborných seminá % a konferencí v rámci -SVTS. Zmi*me alespo* celostátní konference sv(telné techniky 
1961 a 1969, kvalifika#ní kurzy sv(telné techniky v letech 1966 až 1968. Byl zakládajícím #lenem a jednatelem Odbor-
né skupiny pro osv(tlování p i -SVTS 

Ing. Polan je #estným #lenem Spole#nosti pro rozvoj ve ejného osv(tlení. 

Do dalších let stále aktivního života p#ejeme mnoho neutuchajícího elánu, hodn  zdraví a spokojenosti.  

 
           redakce Zpravodaje, p edsednictvo a #lenové SRVO    
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Podzimní setkání SRVO v D #ín  
 

 Referáty z odborné #ásti 
- Ve%ejné osv tlení v D #ín  
- Trnování stožár' VO  
- Architekturní osv tlení objektu na Ješt du  
- Poznatky z terénního monitorování sít  VO v Praze 
- Revize ve ve%ejném osv tlení 
- Agentura SEVEN, Manuál pro obce 
- Novinky v rozvad #ích 
- Praktické zkušenosti s provozem a údržbou VO v menších obcích 
- VO z pohledu astronoma  
-  

Aktuáln : Sekce pro temné nebe a novela Zákona o ovzduší (nad rámec Podzimního setkání) 
 

 Prezentace firem 
 

Vnit%ní záležitosti SRVO 
-             Pozvání na Jarní a Podzimní setkání 2002 
- Zpráva p%edsedy SRVO 
- Vyhodnocení dotazník', informace o Zpravodaji 
- Rozpo#et 2002, placení #lenských p%ísp vk', informace o p%íprav  web stránek,  
 

Zasedání CIE v Istanbulu, záznam zástupce *R Ing.Kotka 
 
Rozpo#et SRVO na rok 2002 
 
Zpráva o hospoda%ení SRVO v období 1.1. – 25.11.2002 

 
Seznam #len' SRVO k 31.12.200 
 
 

            
Zpravodaj SRVO  . 4/2001, vyšlo prosinec 2001 
Redak ní rada:   Ing. Luxa – šéfredaktor( mobil: 0602 200 756, e-mail : luxaf@eltodo.cz), Ing. Horák, Ing. Kotek 
Lektor:                Ing. Polan 
Adresa redakce: Eltodo EG,  a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, 
   tel.02/61343712, tel. fax  02/61343769 
  
Pro vnit ní pot ebu #len% Spole#nosti pro rozvoj ve ejného osv(tlení. 
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Jde ve er blondýna po ulici a na stožáru pouli ního osv#tlení vidí inzerát : 
„ Prodám byt 2+1“ a tak za ne klepat na stožár. Jde okolo policajt a chvíli  ji 
pozoruje. Pak se zeptá: „Co tu d#láte, sle no?“  Sle na  odv#tí: „ Tady vidím inzerát 
a tak %ukám a nikdo mi nejde otev&ít.“   
Policajt chvíli p&emýšlí a pak ji &ekne: „ Zkuste to znovu, musí být doma - naho&e 
se svítí! “ 

 
 
 
 
 

pf 2002 
 
 

V pracovním život  hodn  úsp ch', málo stresu, 
v soukromí hodn  zdraví, spokojenosti a dobré nálady 

 
 
 
 
 
 

do nového roku 2002 p%eje 
 
 

redakce Zpravodaje 
p%edsednictvo SRVO 
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Vážení p&átelé. V#&íme, že omluvíte zpožd#ní, s kterým se vám dostává do ruky další  íslo 
Zpravodaje SRVO. Bylo zp(sobeno technickými d(vody.  
Také jsme vás cht#li  seznámit s aktuální situací v p&íprav# zákona o ovzduší.   
                                         redakce Zpravodaje
            
 

Podzimní setkání Spole#nosti pro rozvoj ve%ejného osv tlení v D #ín  
       

 
Další v  ad( pravidelných Setkání p átel ve ejného osv(tlení, 

sdružených ve Spole#nosti pro rozvoj ve ejného osv(tlené prob(hlo v D(#ín( 
ve dnech 26. a 26.10.2001. Vlastní setkání se uskute#nilo v areálu hotelu 
Maxi#ky, veli ce vhodném prost edí pro po ádání podobných akcí, kde vše od 
ubytování, p ednáškového sálu, výstavního sálu, jídelny bylo pod jednou 
st echou a dopomohlo k  pracovní atmosfé e setkání. A program setkání byl 
opravdu napln(ný. 

Hostitelem tohoto setkání byly Technické služby, a.s. D(#ín pod 
patronací  editele Ing. Fábery a v organiza#ní pé#i vedoucího st ediska Ve ejné 
osv(tlení p. Františka Pr%chy. Pod(kování pat í i dalším pracovník%m TS 
D(#ín, kte í se na p íprav( a pr%b(hu organizace podíleli . Vše klapalo na 
výbornou. 

Po ukon#ení vlastního jednání, které se protáhlo tak, že jen v%n( p ipravované ve#e e upozornila p ednášející a 
diskutující na pozdní hodinu, nás pozval pan Pr%cha jménem Technických služeb na ve#erní raut za doprovodu 
p íjemné hudby. A pochopiteln( i zde probíhala další vým(na názor%, poznatk%, navazovaly a upev*ovali se kontakty. 

. Pouze vysloven( podzimní po#así nedovolil o ú#astník%m lépe poznat p íjemné okolí hotelu v lesích 
v kopcích nad D(#ínem. 

Po úvodním slov( tajemníka Spole#nosti Ing.Luxy, který setkáním provázel, p ítomné pozdravil  editel 
Technických služeb D(#ína Ing. Fábera. 

Program probíhal ve dvou blocích: blok odborných referát% a blok firemních prezentací a vnit ních záležitostí 
SRVO. 

Odborné p ednášky byl sestaveny tak, aby zabíraly široký okruh témat z oblasti ve ejného osv(tlení a 
souvisejících #inností. Seznámili jsme se stavem ve ejného osv(tlení v hostitelském m(st( D(#ín( a jeho údržbou 
v p ísp(vku p. Pr%chy, zajímavým tématem bylo trnování stožár% ve ejného osv(tlení, dnes již ov( enou technikou 
sloužící k prodloužení životnosti stožár% s kterým nás seznámil  Ing. Musil , dále p. Benda p ednesl jak byl nasv(tlen 
architektonický objekt na Ješt(du, veli ce p%sobivá a dominantní architektura. V dalším p ísp(vku jsme byli  seznámeni 
jaké poznatky lze vyt(žit z monitoringu sít( ve ejného osv(tlení kolektivem pracovník% Ing. Kotkem, Ing. Šaršou, p. 
Vítkem , k  tématu revize ve ejného osv(tlení, což jist( zaujalo správce a údržbu ve ejného osv(tlení byl prosloven 
obsažný p ísp(vek p. Moravce. Ing. Kárník p edstavil Manuál pro obce, materiál k n(muž se m(li možnost se vyjád it i 
#lenové Spole#nosti, o rozvad(#ích a novinkách pohovo il  p. Král. Stále více sílící hlasy po snížení sv(telného 
zne#išt(ní, na než z pohledu sv(telného technika reagoval p ísp(vek Ing. Muchové z minulého #ísla Zpravodaje, 
p edstavuje RNDr. Holan z hv(zdárny v Brn(. Pozvali jsme jej na toto setkání, aby nás seznámil p ímo on se svými 
názory. 

Do vyhrazeného programu se všechny p ipravené referáty nevešly. Proto p ipravený p ísp(vek. p. Lidmily o 
praktických zkušenostech s provozem a údržbou ve ejného osv(tlení v menších obcích p etiskujeme. 

Po p estávce, která sloužila i k uklidn(ní atmosféry po bou li vé diskusi k p ísp(vku RNDr. Holana, ale i 
k prohlídce výstavy výrobk% ve zvláštním sále, m(li možnost p ihlášené firmy  prezentovat své produkty. V záv(ru 
jsme se v(novali vnit ním záležitostem života SRVO. 

V dopoledních hodinách prob(hl seminá  zam( ený na p edstavitele m(st a obcí regionu, kte í jsou odpov(dni 
za ve ejné osv(tlení,  na téma Ve ejné osv(tlení m(st a obcí, p íležitost pro úspory energie a financí. Seminá  po ádala 
agentura SEVEn v rámci programu pro úsporu energie ELI. Tato agentura je #lenem SRVO a požádala #leny o ú#ast a o 
p ísp(vky, p ípadn( zodpov(zení dotaz%. Bylo by dobré, aby tento typ spolupráce dále pokra#oval. SRVO dnes 
p edstavuje snad jediný orgán systematicky se zaobírající problematikou VO a poznatky #len% mohou být i z pohledu 
úspor energie p ínosem. 

Na druhý den p ipravili  hostitelé zajímavou exkurzi do provoz% výrobního závodu Kabelovna D(#ín Podmokly 
a.s., kde m(li ú#astníci možnost se seznámit s provozem výroby kabel% a velkou ší í sortimentu .  

Podzimní setkání v D(#ín( m(lo bohatou ú#ast, p ednášek se ú#astnilo 96 osob. Je to jist( zap í#in(no i 
stoupajícím po#tem #len%, za poslední rok se #lenská základna rozší ila o 8 #len%. 

Malým stínem byla ned%slednost #len% p i zasílání p ihlášek do ur#eného termínu, ale i tak p ijelo mnoho 
ú#astník% bez p ihlášky a množí p ihlášení se nedostavili  a ani neomluvili . Je to škoda, p id(lává to starost po adatel%m 
se zajiš,ováním akce. M(li bychom být k sob( více kolegiální. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4 
 

Podzimní setkání je za námi. Ješt( jednou d(kujeme technickým službám, a.s. D(#ín, panu Pr%chovi a všem za 
bezchybnou organizaci, všem p ednášejícím, diskutujícím a aktivním #len%m a t(šíme se, že nás seznámíte se svými 
poznatky, produkty, novými p ístupy na p íštích setkáních.  

Záznam vlastního pr%b(hu jednání byl po ízem dílem z p episu ze zvukového záznamu, dílem z tišt(ných 
materiál% autor%, dílem z p ísp(vk% zaslaných elektronicky. Pokud n(kde došlo ke zkreslení, p edem se omlouváme.  

 
 

Slovo na úvod 
%editele Technických služeb m sta D #ína, a. s. Ing. Fábery 
 

Dámy a pánové, dovolte abych vás p ivítal jménem TS D(#ína, pop ál vám p íjemný pr%b(h vašeho dnešního 
jednání, hodn( podn(tných zážitk%.  

Dovolte, abych vám  ekl n(kolik informací k naší spole#nosti. TS byly založeny v sou#asné podob( v roce 
1996, zakladatelem a jediným akcioná em je m(sto D(#ín. P evážná #ást našich #inností sm( uje ve prosp(ch našeho 
chlebodárce m(sta D(#ína, snažíme se p%sobit i sfé e podnikatelské a oblast nakládání s odpady. Zde p%sobí naše t i 
st ediska: st edisko nakládání s komunálním odpadem, st edisko skládka, kde jsme dokon#ili  výstavku nové skládky 
v kapacit( 200 000 tun, a st edisko separace , které se zabývá klasickým sb(rem separovaného odpadu, nebezpe#ného 
odpadu. Mimo tato st ediska provádíme ješt( #išt(ní m(sta , což je standardní st edisko zabývající se #išt(ním 
komunikací a ve ejných prostranství, údržba silnic a chodník% v#etn( pé#e o parkovací automaty a svoz odpadkových 
koš%. Dalším st ediskem je st edisko zelen(, provád(jící obnovu ,údržbu výsadbu zelen( ve m(st( a sem padá i provoz 
h bitov%. 

 St edisko ve ejného osv(tlení vede pan Pr%cha , který vás v podrobn(jší zpráv( seznámí s tím jak si vedeme, 
co se nám da í a kde se ješt( m%žeme pou#it.  

Mimo to provázíme v rámci mandátní smlouvy s m(stem provoz dvou t(lovýchovných za ízení, zimní stadion 
a ve ejné termální koupališt( pod zámkem. 

To by bylo v kostce k naší #innosti.  Sídlo naší spole#nosti je na starém m(st( v D(#ín( v relativn( novém 
areálu, kde je soust ed(na valná #ást naší #innosti, st edisko ve ejného osv(tlení je na dislokovaném pracovišti v Zelené 
uli ci. Technické služky mají asi 220-250 zam(stnanc% podle sezónního stavu. 

Rád bych vám pop ál p íjemný pobyt, doporu#il  bych vám abyste se seznámili s m(stem i s jeho okolím, 
protože D(#ín je hezké m(sto s p íjemným okolím 

P eju vám p íjemný pobyt a úsp(šné jednání. 
 
 

Odborné p%ísp vky 
 
Ve%ejné osv tlení v D #ín  
František Pr'cha, Technické služby, a. s. D #ín 
 
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte abych i já Vás p ivítal v D(#ín(, pop ál Vám p íjemný pobyt a našemu 
podzimnímu setkání mnoho zdaru. 

Ve svém p ísp(vku bych Vás rád seznámil se stavem Ve ejného osv(tlení m(sta D(#ína a zárove* s #inností 
st ediska ve ejného osv(tlení, které je sou#ástí Technických služeb D(#ín, a.s. Pro Vaši p edstavu nejd íve n(kolik 
hlavních technických parametr% sít( VO. M(sto D(#ín má celkem 6700 sv(telných míst, cca 7350 sv(telných bod% a 
117 napájecích elektrom(rových rozvad(#%. Celkový p íkon této soustavy je 2,720 MW. Sí, je propojena kabelovým 
vedením o délce 257,3 km a venkovním vedením o délce 37,7 km. Celá sí, je zapojena do kaskády ovládané foto#idly, 
což znamená, že  ídící fáze p ivede po sepnutí foto#idla nap(tí na cívku t ífázového styka#e následného obvodu a tento 
styka# sepne a p ipojí nap(tí k tomuto obvodu. Vzniká tak zvaný dominoefekt, kdy v n(kolika desetinách sekundy, 
viditeln( rozpoznatelných, je zapnuta celá centrální #ást m(sta. Levob ežní a pravob ežní centrální #ást D(#ína ovládají 
samostatná #idla, vzdálená od sebe cca 3 km. Okrajové #ásti D(#ína jsou ovládány samostatnými foto#idly, kterých je 
celkem 12. P i této p íležitosti je nutné konstatovat, že údržba sít( VO m(sta D(#ína je veli ce složitá, nebo, ve složitém 
terénu sahá od hranic se SRN ve #tvrti Dolní Žleb až po kopcovitý terén pravob ežní #ásti D(#ína, ohrani#ený #tvrtí 
Velká Velen (je to sou#ást Labského ka*onu). Zvláš, pikantní, ostatním koleg%m neznámá, je situace rozvodn(ného 
Labe (jaro a podzim), kdy je jediná p ístupová silnice do #tvrti Dolní Žleb zatopena a jedinou spojnicí je železni#ní tra,. 
V tomto p ípad( si elektromechanik st ediska VO, jehož p íru#ní brašna je napln(na všemi pot ebnými náhradními díly, 
zakoupí jízdenku -SD a v souladu s jízdním  ádem jede opravit osv(tlení v této #tvrti. Pokud je pot eba montážní 
plošiny, je to sm%la pro nás i pro obyvatele Dolního Žlebu . 

Jako #lenové SRVO od roku 1998 jsme se zú#astnili skoro všech setkání. Velký dojem na mne ud(lalo setkání 
p ed 2 lety v Hradci Králové. Ze správy vedoucího st ediska VO pana Klicpery, který je našemu dnešnímu setkání také 
p ítomen a kterého u nás zvláš, vítám, jsem se krom(  ady d%ležitých údaj% dozv(d(l i fakt, že rozpo#et na VO jeho 
m(sta #inil  2.000,- K# na l sv(telné místo. V té dob( rozpo#et na VO m(sta D(#ína p edstavoval 1.200,- K# na l 
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sv(telné místo. V sou#asném roce #iní náš rozpo#et 1.492,- K# na l sv(telné místo, takže mi nezbývá než panu 
Klicperovi stále tiše závid(t. -ástka, kterou m(sto Hradec Králové (krajské m(sto) disponuje, je samoz ejm( viditelná 
na stavu a úrovni jeho ve ejného osv(tlení. 

Nyní bych se zam( il na jednotli vé hlavní komponenty sít( VO m(sta D(#ína. 

1)   Stožáry VO 
Stožáry VO, zvlášt( paticové, které tvo í podstatnou #ást centrálního m(sta, byly instalovány v 60.letech. Tyto 

stožáry byly natoli k zkorodovány, že od doby p evzetí správy VO st ediskem VO TS D(#ín,a.s., v roce 1998, každý rok 
p i velkém v(tru nebo vich ici padaly. Jenom velké št(stí a p íze* osudu zp%sobily, že nedošlo ke zran(ní osob a v(tším 
hmotným škodám. V této situaci bylo nutné okamžit( jednat. Byly neprodlen( zm( eny pomocí ultrazvuku zbytkové 
síly st(n silni#ních stožár%. Výsledek m( ení potvrdil, zeje nezbytn( nutná okamžitá vým(na t(chto zkorodovaných 
stožár%. Prostá vým(na všech stožár% však vyžadovala zna#né finan#ní prost edky, které v rozpo#tu m(sta D(#ína 
nebyly. Pr%zkumem firem v regionu Severních -ech jsme se dopracovali k firm( INSTOP s.r.o. v Ústí nad Labem, 
která vyvinula technologii  trnování silni#ních stožár%. Touto technologií opravený,tj. vytrnovaný stožár si zachová 
statické i dynamické vlastnosti nového stožáru, nejsou nutné žádné výkopové práce, nedochází k poškození vozovek a 
chodník% a tím pádem ani k jejich následné oprav(. Podmínkou bylo, aby cena trnování nep esáhla cenu nového sloupu. 
Podmínky byly f.INSTOP s.r.o. dodrženy, a tak od roku 1998, v podstat( do sou#asné doby probíhá trnování stožár% 
VO. Takže po dobu 4 let bylo vytrnováno celkem 350 ks stožár% v celkové hodnot( díla 2.065.000,- K#. Krom( zbytku 
cca 15 ks jsou veškeré silni#ní paticové stožáry v D(#ín( vytrnovaný. 

Vy ešením jednoho problému však vyvstal problém další, tentokrát v podstat( totáln( zkorodovaných 
sadových stožár% na panelových sídli štích. P í#inou tohoto stavuje stá í sloup%, umocn(né vydatnou podporou 
chovatel% ps%. Kolegové d íve narození si pamatují, jakým zp%sobem se osazovaly sadové 
sloupy v sídli štích. Bagr vyhrábl veli kou jámu, do jejíhož st edu se usadil sadový sloup a vše se zalilo betonem. 
Vým(na takového sloupu vyžaduje obrovské úsilí  a samoz ejm( i zna#né finan#ní náklady. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o bezpaticové sloupy, není možné použít již vyzkoušený zp%sob trnování. Firma INSTOP s.r.o. p išla s  ešením 
[vn(jšího zesílení stožáru pomocí #ty  kruhových segment% p iva ených k t(lesu sloupu. Tuto meítodu jsme letos 
aplikovali u 61 sadových stožár% na sídlišti Zeleníce, kde byla situace nejkriti#t(jší, !s vynikajícím výsledkem. Budeme 
tedy i nadále v dalších letech tímto zp%sobem opravovat sadové stožáry na všech sídli štích m(sta D(#ína. Po mém 
vystoupení má další p ísp(vek jednatel firmy INSTOP s.r.o. Ústí nad Labem ing.Musil, autor t(chto  ešení, který Vás 
podrobn( seznámí s touto technologií. 

2) Svítidla a sv(telné zdroje 
Po#átkem devadesátých let (od roku 1991) se v naší republice vyrojilo spousta výrobc% a hlavn( dovozc% 

svítidel a sv(telných zdroj%. V našem m(st( doslova platilo p i rekonstrukcích nebo výstavb( nových úsek% VO,  e co 
projektant a architekt, to jiný druh p edepsaných svítidel. Takže m(sto se z tohoto pohledu  postupn( m(nilo v 
„cizineckou legii ", kde již nebylo možné z hlediska náhradních díl% a r%zných technologií oprav zajiš,ovat v budoucnu 
bezporuchový provoz t(chto svítidel. Proto jsme ve spolupráci s odborem dopravy MU D(#ín vypracovali, po zralé 
úvaze, seznam svítidel, pokrývající všechny druhy použití, a trváme na jejich aplikaci ve všech tvo ených projektech. 

Mezi rozhodující svítidla tohoto seznamu pat í: 
Silni#ní svítidla - M2A S150 + vyšší výkony 
Ramínková svítidla - PHILIPS SGS 101, SGS 102 
Sadová svítidla - Elektrosvit Svatobo ice t.#.4462707, známá pod ozna#ením UFO 
Luxusní sadová svítidla - svítidlo REGION, firmy DL-Systém Buchlovice 

Pr%b(žn( provádíme vým(ny zastaralých typ% svítidel za nová dle seznamu. V letošním roce došlo k vým(n( 
svítidel v hodnot( cca 1,5 mil.K#. V letošním roce, jsme se poprvé dopracovali k myšlence a poté i  k realizaci osazení 
nikoli v jen funk#ních, ale i dekorativních svítidel, v rámci hesla za D(#ín Krásn(jší. Ve m(st( jsou doposud 3 funk#ní 
kruhové objezdy, ale  ada dalších se bude v blízké budoucnosti budovat. P i výstavb( t(chto kruhových objezd% jsme 
nekompromisn( trvali na tom, že do st edu každého kruhového objezdu musí být zaveden funk#ní kabel VO. Jako 
dekorativní svítidlo jsme vybrali svítidlo firmy PHILIPS typu CGP 440/ZPS 441Pro toto  wšení jsme získali  souhlas DI 
P-R okresu D(#ín. Svítidlo je osazeno halogenidovou výbojka 70W, pro lepší osv(tlení a v(tší efekt to však chce v(tší 
výkon. Prozatím toto jediné dekorativní svítidlo je umíst(no ve st edu kruhového objezdu v centru m(sta na 
Masarykov( nám(stí a do budoucna plánujeme osadit t(mito dekorativními svítidly všechny kruhové objezdy v D(#ín(. 
Co se tý#e sv(telných zdroj%, používáme výhradn( ze 2/3 zdroje fy. PHILIPS a 1/3 zdroje fy TESLA. 

3)   Rozvad(#e VO 
Jak jsem se již v úvodu zmínil, m(sto D(#ín má celkem 117 napájecích elektrom(rových rozvad(#%. Zhruba 

1/4 tohoto po#tu byla v nevyhovujícím, havarijním stavu. Jedná se p edevším o rozvad(#e vestav(né do vyzd(ných 
sloupk%. Pro zajišt(ní funk#nosti t(chto rozvad(#%, jejichž vyzd(ná #ást byla polorozpadlá, jsme #asto museli  živé #ásti 
balit do igelitu jako ochranu p ed dešt(m Po dohod( s odborem dopravy MU D(#ín jsme pro letošní rok vy#lenili  z 
rozpo#tu VO #ástku l mil. K# na vým(nu 20 kus% rozvad(#%. Jako dodavatel byla vybrána firma DEZ D(#ín s.r.o., která 
vyrábí rozvad(#e plastové, zapojené dle našich požadavk%, vysoké kvality se snadným usazením i montáží. Firma DEZ 
D(#ín i pružn( reagovala na naši pot ebu spojení rozvad(#e s t ífázovým regulátorem výbojkového osv(tlení a vyvinula 
novou sk í*, která tvo í s rozvad(#em VO jednotný funk#ní i estetický celek. Bližší, podrobné informace Vám ve svém 
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p ísp(vku sd(lí jednatel této firmy p.Král a zárove* je možné shlédnout #ást výrobního programu této firmy zde , na 
malém sále. 

4)   Regulátory výbojkového osv(tlení l 
Dalším prvkem sít( VO, který si již v sortimentu VO získal trvalé místo jsou regulátory výbojkového 

osv(tlení, neboli  stmíva#e. S myšlenkou nasazení stmíva#% do sít( VO jsme za#ali koketovat již po#átkem roku 1998. 
Než jsme p ikro#ili  ke konkrétním krok%m, provedli  jsme inventuru a vyhodnocení spot eby el.energie v síti VO. 
Zjistili  jsme, že v roce 1996 a 1997 #inila spot eba celkem 115 napájecích a zárove* elektrom(rových misi sít( VO 3 
230 000 kWh.  P i cenách tehdy platných tj. 1,32 K#/1 kWh to p edstavovalo #ástku 4 263 000,- K#. Rozbory t(chto 
celkem 115 napájecích míst VO prokázaly, že více jak z 1/3 se na této celkové spot eb( podílí pouze 18 konkrétních 
napájecích míst, kde spot eba jednoho místa p evyšuje 50 000 Kwh za rok. Vypo#ítali jsme, že p i nasazení stmíva#% (v 
první fázi) pouze na t(chto 18 napájecích místech se ušet í na p ímých a nep ímých úsporách #ástka cca l 000 000,- K# 
ro#n(. P i dalším zdražování el.energie (od. 1.1.1998 eventueln( i od l .7.1998) by úspory byly daleko výrazn(jší. Proto 
jsme v únoru 1998 kontaktovali firmu ÉRÁM Št(tí s.r.o. a uzav eli smlouvu o kontrolním m( ení konkrétní úspory 
el.energie na vytipovaném úseku sít( VO D(#ín p i nasazeném stmíva#i italské firmy REVERBERI. 

Jako místo m( ení byl vybrán nový most p es Labe (Most Budovatel%) a vzhledem k veli kosti p íkonu byl 
vybrán regulátor typu ST 21 dopln(ný o po#ítadlo provozních hodin a digitální voltmetr se zápisem na disketu. 

Od 2.3.1998 do 1.4.1998 byla m( ena a zapisována spot eba p es regulátor ST 21 aod 1.4.1998 do 4.5.1998 
byla m( ena a zapisována spot eba nap ímo (bez regulátoru). Dne 4.5.1998 bylo zkušební m( ení ukon#eno a dne 
11.5.1998 jsme obdrželi  oficiální vyhodnocení úspor el.energie, které p edstavuje 36,5 %, v#etn( celkového propo#tu 
p ímých a nep ímých úspor v K# za rok a výpo#tu návratnosti investic. 

Na základ( tohoto experimentálního m( ení bylo jednozna#n( rozhodnuto o postupné instalaci stmíva#%. 
Protože,vzhledem k primitivnosti naší sít( VO, jsme nemohli využívat všech funkcí a vymožeností stmíva#%  
REVERBERI, orientovali jsme se prost ednictvím firmy ELVIS Ostrava na slovenského výrobce ZPA K ižík a.s. 
Prešov a zakoupili  3 ks stmíva#% typu ERVO, výkon 30 kW. V dalších letech pak firma ELVIS Ostrava vyvinula 
vlastní regulátory typu REGOS, které jsme za#ali odebírat a instalovat. V sou#asné dob( máme v provozu 7 ks t(chto 
regulátor% a v rámci finan#ních možností rozpo#tu VO budeme postupn( instalovat další. Pr%b(žnou provozní kontrolou 
a m( ením spot eby se potvrzuje, že skute#n( dosahované p ímé úspory jsou shodné s našim prvotním experimentálním 
m( ením a našimi následnými výpo#ty. Velkou neznámou pro nás však z%stávají nep ímé úspory, které reprezentuje 
zvýšená životnost sodíkových výbojek. Tyto nep ímé úspory nejdou vypo#ítat a jdou snad odvodit pouze statisticky u 
dlouhodobého zkušebního provozu. Má-li  n(který z p ítomných koleg% více zkušeností s t(mito úsporami, prosím aby 
nám je v diskusi sd(li l. 

5)   St edisko ve ejného osv(tlení 
Kolektiv našeho st ediska ve ejného osv(tlení #ítá celkem 9 pracovník%. St edisko má na starosti krom( sít( 

ve ejného osv(tlení i veškerou sv(telnou dopravní signalizaci m(sta, provádí elektroúdržbu Zimního stadionu, 
m(stského termálního koupališt( a všech provoz% vlastního podniku. Celá sí, VO je rozd(lena na tri rajóny, které 
obhospoda ují tri osádky montážních plošin. Máme dv( nové , teleskopické montážní plošiny 16 m od firmy 
EUROSTROJ SCHLAGER na podvozcích AVIE 75 a jednu starší, repasovanou plošinu 13 m na podvozku AVIE 30. 
Vozový park dále dopl*uje pohotovostní a zásahové vozidlo TATRA BETA, které využívá mistr st ediska. S tímto 
vozidle se zárove* drží po pracovní dob( nep etržitá pohotovost. Posledním vozidlem je osobní automobil  Favorit, 
který využívá vedoucí st ediska. Dalším #lenem st ediska je technik , který zpracovává pasportizaci, provádí zákresy 
sítí VO, vede sklad elektromateriálu a vy izuje veškerou administrativní agendu st ediska. 

Sou#asný stav naší sít( VO nám neumož*uje žádnou zp(tnou vazbu na sv(telná místa a p ehled o stavu sít( a 
poruchách míst a úsek% získáváme pouze objížd(ním rajón%, nebo telefonickým upozorn(ním obyvatel. Tento zp%sob 
práce p ináší velkou spot ebu #asu a pohonných hmot. 

Sníme proto o nové technologii  obousm(rné komunikace, pomocí radiových modem%, telefonních linek, 
systému GSM a podobn(, v#etn( dálkového ode#tu stavu elektrom(r%. Tato naše vysn(ná technologie však p edstavuje 
zna#né prvotní po izovací náklady. Nejsem proto schopen v této dob(  íci, zda a kdy budeme moci touto technologií 
disponovat. 

Pro snížení náklad% st ediska p emýšlíme o zavedení hromadné vým(ny sv(telných zdroj%. S tímto zp%sobem 
údržby nemáme žádné zkušenosti a proto prosím kolegy, kte í mají hromadnou vým(nu již zavedenou, aby se s námi 
pod(lili  o své zkušenosti. 
To, vše, d(kuji Vám všem za pozornost  
 
Trnování stožár' ve%ejného osv tlení 
Ing. Musil , CSc., INSTOP, s. r . o. , Ústí nad Labem 
 

Vážené dámy a pánové, chci Vás seznámit s renova#ní metodou sloupu ve ejného osv(tlení, kterou provádíme 
již 8 let. 

V roce 1992 jsme ve spolupráci s Technickými službami Ústí n. L.  ešili  problém životnosti sloup% ve ejného 
osv(tlení. Tento problém vyvstal u celk% ve ejného osv(tleni starého mezi 20 až 30 lety. Zjistili  jsme, že ve v(tšin( 
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p ípad% vyhovují nadále kabelové rozvody, patky sloup% ve ejného osv(tlení, ale sloup ve ejného osv(tlení má svoji 
životnost za sebou. P i bližším zkoumání a prom( ení jeho st(ny ultrazvukem, jsme zjistil i, že tento sloup je 
zkorodovaný nejvíce ve styku se zemi a jeho okolí, Což je logické, díky rosným bod%m, které v t(chto místech vznikají. 
Ostatní #ásti sloupu jsou schopny dalšího použiti. Vli v koroze ve styku sloupu se zemí je asi 5x v(tší, než koroze v 
ostatních místech sloupu, 

Takže, teoreticky je možné  íci, že vy ešením renovace #ásti sloup% ve styku se zemí se prodlouží životnost 
sloupu p(tinásobn(. Prakticky snad dvojnásobn(. 

S Technickými službami Ústí n.L. jsme vyzkoušeli  adu možností renovace sloupu, A po p%lro#ních zkouškách 
po vzájemné dohod( již 8 let apli kujeme metodu, kterou nazýváme trnování sloup% ve ejného osv(tlení. 
V #em tato metoda spo#ívá. U patkových sloup% nahradíme zkorodovanou #ást sloupu novým trnem, což je silnost(nná 
trubka speciáln( opracovaná tak, aby bezpe#n( pevnostn( nahradila stávající #ást, aby umožnila do ur#ité míry i 
narovnání sloupu a p edevším prodloužila jeho životnost. Tmy vyrábíme v r%zných veli kostech a pr%m(rech, dle typu 
sloupu a stavu koroze. 

Technologický postup spo#ívá v následujícím: 
Jako první prob(hne prohlídka stávajících sloup%, pop ípad( prom( ení síly st(ny ultrazvukem. Podle t(chto zjišt(ných 
veli#in se navrhne rozm(rov( výroba trn%, které se p ipraví-ve škále ur#itých veli kostních tolerancí. Dále pak jíž 
nastupuje samotný pracovní úkon. Stožár ve ejného osv(tlení se odpojí od elektrické sít(, zav(sí na rameno je ábu a 
sloup u ízneme. Položený sloup zkrátíme o zkorodovanou #ást, o#istíme konce sloupu v zemi i vrchní #ást. Zarovnáme 
ob( #ásti a upravíme pro svá ení, Do takto upravené spodní #ásti pomocí p ípravku nasadíme d íve vyrobený ocelový 
trn. Potom zasuneme vrchní díl sloup p ípadn( vyrovnáme a zava íme. V p ípad( více zkorodovaného sloupu v zemi, 
máme p ipravené tmy i 800 mm dlouhé do zaražení do zem(. Což pevnostn( vyhovuje 6m sloupu ve ejného osv(tlení. 
Když sloup leží provádí se jeho o#išt(ní, nat ení, kontrola a repase el.výzbroje sloupu. Tuto #innost provádíme vždy v 
sou#innosti se správcem ve ejného osv(tlení a dle dohody si správce n(které úkony provádí se svými pracovníky, což se 
promítne do cenové kalkulace. Takto provedená renovace sloup% má minimální vli v na osv(tlení stávajících uli c, 
protože všechny sv(telné body jsou i nadále ten samý den schopny provozu. 

Za prodlouženou pracovní dobu jsme schopni zrenovoval od 3 do 5 kus% sloup% ve ejného osv(tleni, 
Ekonomické hledisko této renova#ní metody je'následující: 

Jak je Vám ur#it( známo postavit nový sv(telný bod ve ejného osv(tleni stojí od 15 do 22 tisíc korun, podle 
použitých materiálových díl% a místním podmínek. Naše renova#ní metoda má shrnuto t etinové náklady. 

Jako první ulicí, kterou jsme natrnovali koncem roku 1992 je uli ce Vladimírská v Ústí n.L.. Ti, kte í v(dí kde 
tato uli ce je, se mohou podívat, že sloupy po 8 letech nedoznali  žádných nežádoucích zm(n a v( íme, že ješt( dlouho 
zm(ny nenastanou. 

Naše firma do letošního roku, tímto zp%sobem renovovala asi 1000 kus% sloup% ve ejného osv(tlení. Naši 
nejv(tší odb(ratelé jsou Technické služby Ústi n.L. a Technické služby D(#ín a,s., a zájem projevují i další m(sta. Na 
stávající renova#ní metodu máme doložené pevnostní výpo#ty. 

Tato renova#ní metoda má význam p i šet ení finan#ních prost edk% na správu ve ejného osv(tlení, p i 
dostatku finan#ních prost edku ztrácí význam. 

V p ípad( zájmu o tuto metodu renovace sloup% ve ejného osv(tlení mám zde k dispozicí i fotografie a jsme 
schopni p ijet po domluv( k Vám a p edvést Vám tuto metodu p ímo na vámi ur#eném míst(. 
 
 
Architekturní osv t lení horského hotelu na Ješt du 
Milan Benda , Technické služby a. s., Liberec  
 

Cht(l bych vás seznámit s osv(tlením horského hotelu na Ješt(du. Jak mnozí víte, je to stavba umíst(ná na 
samém vrcholu Ješt(du, dominanta m(sta Liberce ve tvaru rota#ního hyperboloidu. Byla vystavená v šedesátých až 
sedmdesátých letech minulého století, v letošním roce bylo p(tadvacáté výro#í kolaudace. Zvláštní tvar stavby 
v základn( o kruhovém p%dorysu s pr%m(rem 33m a výškou 90 m v#etn( anténního nástavce navrhl Ing.arch Hubá#ek 
z libereckého Stavoprojektu. Stavba dostala  adu ocen(ní z asi nejvýznamn(jší mezinárodní Perroutovu cenu a pro sv%j 
význam byla vyhlášena kulturní památkou.  

P i provád(ní obnovy nát(ru plášt( a p i výro#í stavby nás napadla myšlenka, že by tuto dominantu bylo 
vhodné osvítit. 

Proto se provedly základní výpo#ty osv(tlení a v  íjnu 2000 jsme provedli  ukázkovou instalaci na t i 
dny,.abychom p esv(d#ili  p íslušné p edstavitele o vhodnosti tohoto  ešení. Celé to totiž vyšlo z naší iniciativy, nikdo 
toto osv(tlení  neobjednal. Zkouška byla úsp(šná a na námi stanovený rozpo#et byla vypsána ve ejná sbírka, která byla 
letos v lét( ukon#ena a my jsme zahájili montáž. 

Z technického hlediska je celá stavba je na dolním obvodu osazena dvanácti sv(tlomety s výbojkami HQI 
400W a t i svítidla s veli ce úzkou charakteristikou s výbojkami  150W pro nasv(tlení anténního nástavce. Svítidla jsou 
umíst(na po dolním obvodu st echy stavby, rozvody v plastových chráni#kách. Ke zvláštnostem technického  ešení 
pat ila nutnost vybavit tyto sv(tlomety, resp. prostor nad nimi, drti#i ledu, protože zvláštní tvar stavby v nadmo ské  
výšce p es 1000 m zp%sobuje namrzání silné vrstvy ledu, která sjíždí po plášti budovy se zna#nou energií, a t íští se o 
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výstupky stavby. 
Domnívám se, že tato dominanta se nám skute#n( povedla, je b(žn( pozorovatelné ze vzdálenosti 60 km, za 

jasného po#así ješt( dále. Ovšem vrchol Ješt(du bývá dost #asto zahalen do oblak%. Jsme rádi, že se nám v Liberci vedle 
slavnostního osv(tlení m(sta povedlo osv(tlit  i tuto památku, která je ov(n#ena sv(tovou cenou. 
Použili  jsme svítidla Lingotto 400W a Platea 150 W. Veškeré rozvody jsou chrán(ny na rázovou energii 70 kP na m2. 
Instalovaný p íkon je pro celou soustavu 5 kW, ro#ní náklady na  provoz, v#etn( energie p i celono#ním svícení a 
údržby, který bude hradit majitel objektu,  kterým jsou -eské radiokomunikace jsou 24 tis. K#.   

Ovládání je kombinované: spínacími hodinami nebo GSM signálem. 
Ze sv(teln( technického hlediska a vzhledem ke geometrickému tvaru stavby byl problém se svícením do oken 

hotelu, které jsou v dolních patrech stavby. Proto jsou svítidla umíst(na až nad okna pokoj% a vybavena clonami, aby 
nebyli  rušeni hoteloví hosté. 

P ed vlastní realizací muselo prob(hnout mnoho jednání a schvalovacích  ízení. Osv(tlení bylo nutno projednat 
i s ú adem civilního letectví, který pro nás ne#ekan( tuto reali zaci p ivítal. Celý projekt byl již od po#átku konzultován 
s autorem stavby Ing.arch.Hubá#kem a s památkovým ú adem, ale protože autor památky vyslovil  souhlas, nebylo zde 
problému. 
D(kuji. 
 
 
Poznatky z terénního monitorování sít  ve%ejného osv tlení v Praze 
Ing. J. Kotek , Eltodo, a. s., Ing. V.Šarša, Elvis, M.Vítek, Energovod  
 
Ing. Kotek 
 

Monitorování sít( bylo provád(no v Praze z toho d%vodu, že spole#nost Eltodo Citelum má na starosti údržbu a 
správu ve ejného osv(tlení a má zájem na úspo e energie  a  ešení efektivity všech #inností, které se provád(jí ve VO. K 
 ešení tohoto úkolu byla vytvo ena pracovní skupina.  

Zatím byla zpracována první etapa úkolu. Budeme pokra#ovat dále, protože jsme zdaleka nesta#ili vy ešit 
všechny problémy. V první etap( jsme se zabývali zhodnocením p ístupu k regulaci, v#etn( vyhodnocení parament% 
sít(,  jež je d%ležitým p edpokladem pro další úvahy o regulaci. 

Znalost parametr% rozvodné sít( však není jediným p edpokladem. Než k regulaci p istoupíme, je nutno si  íci, 
kde je oprávn(ná a kde ne. To je však i záležitostí norem.  

-asový prostor zde nám nedovolí rozebrat všechny podrobnosti. Proto pro zájemce o bližší informace bych 
cht(l upozornit na internetovou adresu, kde jsou zve ejn(ny vý*atky ze záv(re#né zprávy - www/sweb.cz/usporyvm.  
P edm(tem této práce nebyly pouze úspory energie z regulace, ale celkové zlepšení parametr% sít( VO. Zpráva bude 
dopl*ována v souvislosti s dalšími poznatky. 
 
pan Milan Vítek 
 
Vyhodnocení terénních zkoušek regulátor' REGOS 
Cílem bylo prov( it úspory elektrické energie dosažené regulátorem v provozních podmínkách, konkrétn( typem 
REGOS firmy ELVIS Ostrava, který je osazen toroidními transformátory s nízkými ztrátami. Pro výb(r zapínacích míst 
byla rozhodující malá vzdálenost od našeho  editelství (usnadn(ní pr%b(žného dohledu a ode#tu stav% elektrom(r%) a 
umíst(ní rozvád(#e v p ístavku trafostanice (instalace v zimním období - leden 2001). 

Pro nasazení regulátor% byly ur#eny ZM 0788 Cílkova a ZM 0163 Ve Lhotce. Jednorázov( byly u nich 
zm( eny, krom( jiného, úbytky nap(tí na koncích kabel%. Nejvyšší úbytek 15 V (!) byl u kabelu #.9 ZM Cílkova, u ZM 
Lhotka byly úbytky minimální. 

Nebyl m( en fázový posun mezi nap(tím a proudem, protože jsme u t(chto nov( instalovaných svítidel 
nep edpokládali, že by mohla být nedokonale kompenzována p íp. dokonce být bez kondenzátor%! 

Je z ejmé, že jednorázové m( ení provád(né samoz ejm( v dob( svícení, m%že být ovli vn(no náhodností 
zvoleného okamžiku m( ení. Lépe by o vhodnosti volby ZM vypovídalo m( ení pr%b(h% nap(tí a proudu, alespo* 
b(hem týdenního cyklu. 
 
GRAF – Specifikace ZM 0788 Cílkova 
Na sloupcovém grafu je po#et instalovaných výbojek jednotlivých jmenovitých výkon%, na kruhovém diagramu je 
jejich relativní #etnost. Dv( t etiny celkového po#tu jsou výbojky 100 W. 

Na tomto ZM jsme zapojili  t ífázový regulátor REGOS 30 ovládající p íkon 3 x 10 kVA. Ke kontrole skute#né 
vlastní spot eby regulátoru byl do jeho výstupu zapojen statický elektrom(r. Rozdíl hodnot s faktura#ním elektrom(rem, 
který byl rovn(ž statický takže jejich p esnost byla srovnatelná, ukázal vlastní spot ebu regulátoru, která byla v tomto 
p ípad( 2%. V absolutní hodnot( 250 W. 
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Specifikace zapínacího místa - ZM 0163 Ve Lhotce, P i nst. = 17 kW
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GRAF – Specifikace ZM 0163 Ve Lhotce 
Na sloupcovém grafu je patrno rozložení po#tu výbojek dle jmenovitých výkon% absolutn(, na horním kruhovém 
diagramu relativn(. 40% po#tu tvo í výbojky 50 W. 

Zde jsme použili  regulátor REGOS 15 kVA. Protože faktura#ní elektrom(r byl starší mechanický, instalovali 
jsme k n(mu pro zajišt(ní p esnosti další statický elektrom(r Zde byla vlastní spot eba regulátoru vy#íslena na pouhé 
1,14%, v absolutní hodnot( 150 W. Oproti p edchozímu regulátoru s dvojnásobným výkonem je to z ejm( d%sledek 
jeho osazení menšími transformátory. 

Pro zkušební provoz byl vypracován harmonogram s nastavením parametr% regulace. Šlo p edevším o 
nastavení no#ního #asu, kdy má dojít ke zm(n( žádané hodnoty regulovaného nap(tí. 

Na ZM byl také st ídav( instalován #ísli cový registra#ní p ístroj SIMON, který zaznamenával ve všech fázích 
proudové odb(ry, nap(tí sít( p ed p ípadn( za regulátorem. Tím jsme ov( ovali mj. výskyt krátkodobých p erušení v síti 
nn, které v ZM Lhotka zp%sobily b(hem zkušebního provozu dva výpadky osv(tlení. 
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GRAF – Úspory ZM 0788 Cílkova 
 Zkušební provoz s regulátory trval celkem 4 týdny. Po jejich demontáži jsme 2 týdny provád(li  ode#ty 
elektrom(r%, #ímž jsme získali hodnoty spot eby VO bez regulace. 

Tabulka ukazuje hodnoty ode#tené na faktura#ním elektrom(ru za 12 nocí plného provozu s regulátorem a za 
14 nocí následného svícení bez regulace. Doba svícení je dle #asového pásma #.3 pro Prahu. Získané spot eby pak byly 
p epo#teny na celý m síc únor  roku 2001 a vykazují úsporu 20,6% v#etn( zahrnutí vlastní spot eby regulátoru 2%. 
 Finan#ní hodnoty spot eby a úspory el. energie jsou kalkulovány pro tehdy platnou sazbu pro VO ve výši 1,63 
K#/kWh. 
 
GRAF – Úspory ZM 0163 Ve Lhotce 
Obdobn( jsou u tohoto ZM uvedeny ode#ty p i provozu 12 nocí s regulátorem a 13 nocí bez. Po p epo#tu na celý m(síc 
únor bylo dosaženo úspory  dokonce 29,5% p i vlastní spot eb( regulátoru pouze 1,14 %.Domníváme se, že vyšší 
úspora oproti ZM Cílkova je dosažena vyšším nap(tím sít( a nižšími ztrátami v kabelových rozvodech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doba svícení v pr'b hu roku 
Posledním grafem chci p ipomenout známé skute#nosti v kvantitativním vyjád ení. Pro celoro#ní bilanci musíme 
po#ítat se zm(nami #as% zapnutí a vypnutí VO dle pohybu Slunce, viz p edpis pro III. pásmo v Praze. Graf ukazuje 
dobu svícení v jednotli vých m(sících. Je z ejmé, že m(síc #erven se na celoro#ní dob( svícení podílí pouhými 5%, 
zatímco v zimních m(sících prosinci a lednu je to více n(ž dvojnásobek – p es 11%.  
 Terénní zkoušky regulátor% jsou k dispozici na INTERNETU na adrese www.sweb.cz/usporyvm.  Druhá #ást 
zprávy s názvem “Zlepšení parametr% sít( VO“ ješt( není k dispozici, protože se dopl*uje dalšími m( eními a 
analýzami.  
 Cht(l bych ale upozornit na další pom%cky na uvedené adrese. Internetové  textové vyhledáva#e jsou 
univerzální tedy nespecializované – to znamená, že p i zadání obecného slovního požadavku nabídnou v(tšinou zna#ný 
po#et odkaz%, které je nutno p e#íst p íp. prohlédnout, což je #asov( náro#né. Pokusil  jsem se proto vytvo it katalog 
s odkazy pot ebnými v oblasti energetiky v#etn( osv(tlení od projekce a schvalování p es dodavatelé (výrobci, výhradní 
zástupci, velkoobchody) až po servis a státní správu – zvlášt( nepostradatelné jsou kontakty. V elektrotechnické #ásti 
vychází jeho #len(ní z osv(d#eného ceníku montážních prací kdysi ozna#ovaného 21M. Lze v n(m rychle nacházet 
pot ebné internetové adresy, kli knutím se n( p ipojit a po prohlédnutí se vrátit zp(t do katalogu. Katalog hodláme 
prohlubovat a rozši ovat mj. také dle vašich p ipomínek a nám(t%, které do n(j m%žete e-majlovat. 
 
 
 
 

VO - POM'RNÁ SPOT)EBA EL. ENERGIE - 2001
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Ing. Šarša 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podle tohoto grafu byla nastavována úrove* nastavení regulátor% podle požadavk% pro Prahu. P edstavuje 
úrove* nastavení regulátor%, neboli  úspora je rozdíl mezi nap(tím sít( a úrovní nastavení regulátoru. Vedle diskutované 
otázky týkají se života zdroje provozovaného na snížené nap(tí je d%ležitý i pojem stabilizace nap(tí, kterou instalací 
regulátoru dosáhneme. Z  tohoto pohledu je tento zp%sob pro život sv(telných zdroj% p íznivý.  
Spojíme-li  tento diagram s diagramem pr%b(hu svícení b(hem roku, získáme k ivky 

Pokud by m(la sí, trvalé p ep(tí 244V, tak p i stabilizaci získáme rozdíl,která vyjad uje spot ebu p i 
jmenovitém nap(tí, pak plocha mezi k ivkami je úspora p i stabil izaci. Pokud si troufnu n(kde snížit nap. Nap(tí nap . 
na 22OV, resp.snížení nap(tí regulací, pak se úspora projeví jako plocha mezi k ivkami. To za p edpokladu, že po celou 
dobu provozu je p ep(tí 244V. 

Pokud regulujeme v ur#itých hodinách pak lze podobn( konstruovat tuto plochu. Pask by úspory mohly 
vycházet velmi slušn(. Otázkou je zda to neztratíme v n(#em jiném. Na základ( našeho m( ení jsme dosp(li  k 
problematice stavu sítí.  

Proto, aby se mohly regulátory strategicky nasadit, je t eba postupovat ur#itým zp%sobem: 
1.Vytipovat vhodné úseky z hlediska norem osv(tlení, kriminalit y , hustoty provozu apod., nap íklad na rychlostních 
komunikacích kde je možné regulaci zkoušet. Z hlediska technického by bylo vhodné vybrat úseky homogenní.  A nov( 
budovaných úsecích by to m(lo být automatické 
2. Soust ed(ní dokumentace. Tím míním dokonalou pasportizaci, která dokonale odpovídá stavu. Po zásazích p i 
odstra*ování poruch jsou nap . p eházeny n(které kabelové úseky, vypojeny a dosti #asto toto není zaneseno do 
dokumentace. K dispozici jsou údaje z investi#ní výstavby, mnohdy nejsou zaneseny technické inovace. Samoz ejm( 
k tomu pat í i revizní zprávy.a záznamy o odstra*ování poruch 
3. Screening zapínacích míst 
a) Zjistit skute#nou spot ebu jednotlivých ZM, resp. v(tví. 
b) Zm( it nap(tí v delším #asovém úseku, jaké te#ou proudy a to i nulákem. Jinak se nám ukáže, to co p i naší 

zkoušce: na n(kolika lokalitách se ukázalo, že tzv. kompenzovaná svítidla byla kompenzována pouze na za#átku 
provozu. Zajímavý detail: energetici jsou schopni na odbo#kách, vzhledem k  možnosti tržního chování, zvednout 
nap(tí v rámci tolerance normy. I toto je vhodné p edem ov( it. 

c) Vlastní p ipojení svítidel na jednotlivé fáze. Znamená to rovnom(rné zatížení v(tví. Pokud je pravidelné zatížení, 
nulákem nete#e nic, v reálu toho však te#e proklat( moc.  

d) Prov( it zvýšení úbytku nap(tí na nuláku, která se projeví na konci v(tve poklesem až o 15 V. 
e) Revize kabelového rozvodu a svítidel,  
f) Provést symetrisaci sít(, prov( it, zda p i odpojení není cizí nap(tí (tyto p ípady jsou známy) 
g) Zm( it izola#ní odpory 
h) Vlastní m( ení impedance smy#ky (m(lo   by být sou#ástí revize), prov( it stav a p ítomnost kondenzátor% ve 

svítidle, nap . m( ením v rozvodnici stožáru. 
i) M( ení v ZM, prov( it pr%b(h nap. nap(tí, zejména v noci, nejlépe. registra#ním m( idlem a na základ( pr%b(hu 

ud(lat propo#et možných úspor. 
 

Na základ( t(chto krok% pak u#init rozhodnutí o nasazení regulátoru. Jinak se m%že stát, že výsledky budou 
sporné. P edpokládaná veli kost úspor by mohla být kolem 15%. 
  
 
 

ELTODO * PRAHA * +ASOVÝ ROZVRH VE)EJNÉHO OSV'TLENÍ A JEHO REGULACE * leden-únor 2001 *

<16:00 <18:00 <20:00 <22:00 <00:00 <02:00 <04:00 <06:00 08:00>

<20:00 06:00>
<22:30

05:15>

<17:22 ZAPNUTO VYPNUTO 07:23>

<20:00
<22:30

<17:29 ZAPNUTO VYPNUTO 07:16>

<20:00 06:00>
<22:30

05:15>

5 <17:33 ZAPNUTO VYPNUTO 07:13>

Pá/So
So/Ne

220
210
200
190
   0

220
210
200
190
   0

Ne/Po

Uout
[V]

NOC

220
210
200
190
   0

Po/Út
až

#t/Pá

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 12 
 

Ing. Kotek 
 S regulací, jak se ukázalo, souvisí i další problémy kolem monitorování a stavu sít(. Problém se nám rozvinul 
do ší e a proto práce na n(m nebyla dosud uzav ena. Dále budeme provád(t a vyhodnocovat m( ení. 
 V první fázi jsme se rozhodli , že v Praze nasadíme 12 regulátor%, p edevším na výpadovkách s vylou#ením 
p(šího provozu. Pohled na regulaci je dvojí. N(kdo reguluje pouze s ohledem na co nejv(tší ekonomický p ínos. 
Správné je však regulovat tam, kde je to skute#n( oprávn(né a tak, jak je to oprávn(né. Souvisí s tím samoz ejm( i 
#asový diagram regulace. Proto bude analyzována i hustota provozu na vybraných komunikacích, aby podle jejích zm(n  
mohl být navržen optimální pr%b(h regulace. 
 S ekonomickým p ínosem regulace souvisí i cena elektrické energie. V tabulce je zachycen její vývoj 
v minulých letech. 
 

Rok Sazba pro VO 
(K#/kWh) 

Tuzemská spot%eba el. 
energie  (GWh) 

Spot%eba  ve VO (GWh) Podíl VO na celk. 
spot%eb  el.enegie (%)  

Cena el. energie pro VO 
(mil.K#) 

1989 0,40 45 570 580,2 1,27 232,1 
1990 0,40 45 632 599,5 1,31 239,8 
1991 1,26 42 841 597,0 1,39 752,2 
1992 1,26 40 411 544,0 1,35 685,4 
1993 1,32 40 982 609,0 1,49 803,9 
1994 1,32 41 803 549,2 1,31 724,9 
1995 1,32 44 243 559,9 1,27 739,1 
1996 1,32 47 031 571,4 1,21 754,2 
1997 1,32 46 683 566,7 1,21 748,0 
1998 1,53 44 861 586,1 1,31 896,7 
1999 1,53 44 886 661,1 1,47 1 011,5 
2000 1,64 52 292 608,8 1,16 998,4 

 
Dnes je op(t všechno trochu jinak, v cen( za spot ebovanou energii  pro pot eby VO nov( hraje roli  i hodnota 

hlavního jisti#e p ed elektrom(rem. Vyhodnocení ekonomiky regulace, uvedené ve zpráv(, je tedy nutno p ed(lat. 
 Pokud budete mít zájem se do námi  ešené problematiky zapojit, uvítáme vaše p ipomínky a nám(ty a rádi je 
zohledníme v naší práci, týkající se nejen regulace, ale všeobecn( hledání úspor v provozu ve ejného osv(tlení. 
 
 
Revize ve%ejného osv tlení 
Miroslav Moravec, Služby m sta Pardubic a. s 
 
  Minulost formuje lidské myšlení. Je tedy spjata s vývojem jednotli vých v(dních obor%, tedy i 
s elektrotechnikou. Její mohutný dynamický rozvoj byl umožn(n v pr%b(hu uplynulých 150-ti let jen díky intenzivnímu 
odhalování p írodních zákon% a jejich apli kováním p i  ešení elektrotechnických projekt%. Nejr%zn(jší v(decké a 
technické objevy u#inil y náš život pohodln(jším a p íjemn(jším.  
      Stejn(, jako se v každodenním život( pohybujeme po uli cích a žijeme ve stavbách, které mají sv%j p%vod až ve 
st edov(ku, tak také p i své práci používáme pojmy, p edstavy a myšlenková schémata, která vznikala #asto v dosti 
vzdálené minulosti. 
 Cesty k novým konstrukcím a technologiím jsou budovány z nes#etných p ísp(vk% více #i mén( anonymních 
pracovník%, kterým se poda il o vymanit se z používání zavedených metod jen proto, že z%stali  vnit n( svobodnými a 
nezávislými s p irozenou touhou po novém netradi#ním zp%sobu  ešení, která se zv(tšuje s množstvím 
nashromážd(ných poznatk% a zkušeností, aby pak formou zvratu se p em(nila v novou kvalitu.  
       Elektrická energie p inesla i nové ohrožení a proto se tém(  soub(žn( s jejím objevením za#ala vyvíjet i pé#e o 
bezpe#nost elektrických za ízení, která dala vzniknout soustav( p edpis% dbajících na to, aby bezpe#ností rizika spojená 
s používáním elekt iny byla co nejmenší. 
           Technická bezpe#nostní opat ení spo#ívají v takovém konstruk#ním uspo ádání za ízení, aby bez zvláštního 
úsil í nebylo možné s nimi zacházet nebezpe#n(. P íkladem je ochrana živých #ástí krytem nebo p epážkami.  
           Organiza#ní bezpe#nostní opat ení udávají, jakým zp%sobem se musí se za ízením zacházet, aby uživateli 
nezp%sobilo škodu.  
      Menší ú#innost organiza#ních opat ení oproti technickým je vyvážena vyšší právní silou a jsou vydávány jako 
vyhlášky, výnosy apod., které jsou vždy závazné pro tvorbu vnitropodnikových sm(rnic, místních pracovních a 
bezpe#nostních p edpis%, technologických postup%, návod% pro montáž, obsluhu a údržbu za ízení apod.  
       Obecn( se za vyhrazená technická za ízení považují za ízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpe#nosti 
osob a majetku, která podléhají dozoru dle zákona #.174/1968 Sb. a ta jsou pak blíže definována ve vyhlášce -ÚBP 
20/1978 o vyhrazených elektrických za ízeních a její novele 553/1990 Sb.. Ukládá provozovatel%m a dodavatel%m 
povinnost vlastnit oprávn(ní k ur#itým #innostem, povinnost ohlásit ukon#ené montáže státnímu odbornému dozoru a 
povinnost zadávat výchozí i pravidelné revize jen revizním technik%m. 
       Institut revizního technika elektrických za ízeních byl poprvé uveden v technické norm( -SN 34 3800 platné 
od  1. 1. 1962, kdy se stát v dob( intenzivní povále#né výstavby pr%myslu rozhodl vložit do  et(zce vztah% další 
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kontrolní prvek. Zajišt(ní provád(ní revizí bylo považováno za základní povinnost provozovatele elektrického za ízení, 
který za ízení používá a odpovídá za jeho provozní stav.  
    
      V sou#asné právní úprav( se dozor nad vyhrazenými elektrickými za ízeními realizuje ve t ech r%zných rovinách. 

 1.      státní odborný dozor provád#ný orgány státního odborného dozoru (SOD), jehož úkolem je dozorovat 
bezpe ný stav elektrických za%ízení a kontrolovat kvalitu provád#ných revizí 
2.      vnit%ní dozor provozovatele, kde výkonným orgánem je pov#%ený revizní technik 
3.      spole enský dozor provád#ný odborovou organizací, které pouze mohou upozornit provozovatele na 
neprovád#ní revizní  innosti, za což odpovídá provozovatel, nikoli revizní technik. 
  
      Revizní technik je osoba se zvláštní odbornou zp'sobilostí, která je oprávn#na posuzovat bezpe ný stav 
elektrických za%ízení. Tuto  innost vykonává na základ# pov#%ení provozovatele elektrického za%ízení a o 
provedených prohlídkách, zkouškách a m#%eních vydá revizní zprávu. 

  
      P i revizi se posuzuje pouze bezpe#ný stav samotného technického za ízení, které p i provozování nesmí být 
p í#inou napln(ní skutkové podstaty trestného #inu obecného ohrožení. 
       Reviznímu technikovi nep ísluší posuzovat rizika vyplývající  z nevhodných #i nebezpe#ných pracovních 
#inností osob pracujících na elektrickém za ízení. Pokud je zdrojem rizika lidská #innost, zabývá se problematikou 
bezpe#nostní technik, mistr apod., kte í zkoumají vhodnost technologických postup% p i práci na elektrických 
za ízeních. P ípadné nedostatky p ipomínkují a formou zm(nového  ízení se pak upravuje „Místní bezpe#ností p edpis„, 
který je základním dokumentem provozovatele a podkladem pro stanovení pracovní nápln( a rozložení odpov(dnosti ve 
smyslu ustanovení p íslušných vyhlášek a p edpis%.  
       Revizní technik posuzuje pouze technický stav za ízení – neodpovídá za odstra*ování závad a ani za to, že na 
za ízení dojde k závad( nebo i ke škod(, ani za dodržování revizních lh%t, což jsou skute#nosti, které ur#ují jeho 
postavení. 
      Bezpe#nost práce v sob( zahrnuje dva pojmy  

/ bezpe#nost technických za ízení  
/ bezpe#nost práce. 

      P edevším je t eba si uv(domit, že pojem bezpe#nosti technických za ízení se zde nechápe jako provozní 
bezpe#nost ve smyslu provozní spolehlivosti. 

Bezpe#nost technických za ízení  je p edm(tem nápln( funkce revizního technika, který vydává na základ( 
provedené revize revizní zprávy, kde hodnotí stav z hlediska možnosti ohrožení života a zdraví osob pohybujících se 
okolo elektrického za ízení. Jinými slovy definuje stav rizik, které vyplývají z existence elektrického za ízení. 
      Druhým pojmem, který je sou#ástí problematiky BOZP je bezpe#nost práce. Pod tímto pojmem rozumíme vše, 
co se dotýká pracovní #inností provád(ných na elektrických za ízeních nebo v jeho blízkosti. Jedná se zejména o 
dodržování bezpe#nostních p edpis%, pracovních a technologických postup%, kvalifika#ních struktur a  ízení pracovních 
skupin #i provozu, vybavení pracovními a ochrannými pom%ckami atd.. 
       Tato oblast je mimo kompetenci revizního technika elektrického za ízení. Proto ji v rámci revizní #innosti 
neposuzuje. Odpov(dnost se v t(chto p ípadech p esunuje na managment provozovatele v rámci koncepce  ízení 
problematiky BOZP. Problémy s t(mito oblastmi spojené by m(l  ešit pov( ený pracovník s kvalifikací pro  ízení 
provozu elektrických za ízení, který je sou#ástí managementu provozovatele. 
       Revizní technik je kompetentní rozhodovat jedin( v oblasti  bezpe#nosti elektrických za ízení. Hodnotí 
samotný stav elektrického za ízení z hlediska platných norem a p edpis%, pomíjí p i tom oblast bezpe#nosti práce. 
       Problém chyb(jící nebo neúplné dokumentace není sou#ástí problematiky stavu elektrického za ízení  ešené 
revizním technikem, ale pat í do problematiky bezpe#ných pracovních podmínek  ve smyslu vyhl. 48/1982 Sb. o 
základních požadavcích k zajišt(ní bezpe#nosti práce a technických za ízení. Proto ji v rámci revizní #innosti 
neposuzuje. 
           Další p edpis -SN 33 2000-6-61, který je pro revizního technika závazným, se o dokumentaci revidovaného 
za ízení nezmi*uje, dokonce studium dokumentace nepovažuje za sou#ást revizní #innosti – jako sou#ást revizí 
definuje  pouze prohlídku, m( ení a zkoušení. Jako ú#el provád(ní revizí stanoví ov( ení elektrického za ízení 
z hlediska spln(ní požadavk% této normy. Norma -SN 33 1500 sice dokumentaci uvádí, avšak jen jako podklady, na 
základ( kterých se revize provádí. Jde mimo jiné o  

- dokumentace elektrického za ízení odpovídající skute#nému stavu  provedení 
- protokoly o ur#ení prost edí (vn(jších vliv%) 
- doklady o p edchozích revizích 
- zásady pro údržbu ( kontroly, zkoušky, m( ení, revize ) 
- doklady státních kontrolních orgán%  

  
      Absence dokumentací ovliv*uje  pouze oblast bezpe#ných pracovních #inností pracovník% zabývajících  se 
pracemi na elektrických za ízeních a jejich obsluhou  
a tuto oblast není kompetentní  revizní technik posuzovat. 
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       -SN 33 1500 definuje zprávu o revizi jako písemný doklad o výsledku revize, z n(hož je patrný stav 
elektrického za ízení z hlediska bezpe#nosti v dob( trvání revize. Tím byla zrušena povinnost revizního technika uvád(t 
v revizní zpráv( alespo* jeden zp%sob odstran(ní závad a dále z -SN 34 3800 nebyl p evzat #lánek #.47, takže revizním 
technik%m odpadla povinnost u zjišt(ných závad stanovovat termín jejich odstran(ní. 
       Za stav elektrického za ízení odpovídá vždy jeho provozovatel. Této odpov(dnosti se nem%že zprostit ani 
v p ípad(, že u#inil vše, co z tohoto hlediska na izují p edpisy, protože ru#í za výsledek. 
       P edm(tem jeho odpov(dnosti tedy není jen udržování elektrického za ízení ve stavu odpovídajícím p edpis%m 
( nap íklad technickým normám ), ale p edevším ú#inné odstra*ování pracovních rizik, tedy i t(ch, které vyplývají 
z provozu elektrických za ízení a která nejsou dosud  ešena samotnými normami. Tato odpov(dnost je nezávislá na 
tom, je-li  v dob( p ed provád(ním revize, b(hem ní nebo po ní #i p ed nebo po odstran(ní závad v revizi zjišt(ných. 
Tuto odpov(dnost m%že na revizního technika p esunout jen tak, že prokáže, že revizní technik svým zavin(ním porušil 
p edpisy a toto porušení je v kauzální souvislosti s nastalou škodou. Reviznímu techniku sta#í, aby prokázal, že zjišt(né 
závady jej neoprav*ovaly k odstavení za ízení, protože nem(ly charakter bezprost edn( ohrožujících závad, aby se 
obvin(ní provozovatele stala bezd%vodná.      
   Jednou z položek obsahu 0ádu preventivní údržby jako  ídícího dokumentu jehož d%sledné dodržování 
zajiš,uje odpovídající technický stav elektrického za ízení po celou jeho dobu životnosti je revize elektrického za ízení.  
  
      Zpráva o revizi musí obsahovat: 

-         ur ení druhu revize (výchozí, pravidelná) 
-         vymezení rozsahu revidovaného elektrického za%ízení 
-         soupis použitých p%ístroj' 
-         soupis provedených úkon' (prohlídky, m#%ení a zkoušky) 
-         soupis zji št#ných závad 
-         datum zahájení a ukon ení revize, vypracování a p%edání revizní zprávy 
-         jméno a podpis revizního technika s jeho eviden ním  íslem 
-         nam#%ené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy 

  
      Pokud se p i sestavení zprávy o revizi využívá písemných doklad%, musí revizní zpráva obsahovat jejich 
seznam a místo jejich uložení. P i revizi provád(né dodavatelským zp%sobem musí být všechny tyto doklady sou#ástí 
revizní zprávy. 
       V záv(ru zprávy o revizi musí být uvedeno, zda elektrické za ízení je z hlediska bezpe#nosti schopné provozu. 
V p ípad(, že p i revizi byly zjišt(ny závady musí být v revizní zpráv( uvedeno, s jakým ustanovením normy nebo 
jiného p edpisu jsou v rozporu. 
       V p ípad(, že elektrické za ízení nebo jeho #ást nelze do doby odstran(ní zjišt(ných závad provozovat, musí 
být v záv(ru revizní zprávy uvedeno zd%vodn(ní, pro# nelze elektrické za ízení nebo jeho #ást uvést do provozu nebo 
dále provozovat. 
       Pokud revize elektrického za ízení je vzhledem k jeho rozsahu provád(na po #ástech, lze: 

-         zprávu o výchozí revizi vypracovat na základ# písemných doklad' s výsledky výchozích revizí  ástí 
elektrického za%ízení 
-         zprávu o pravidelné revizi vypracovat na základ# výsledk' provedených kontrol  ástí elektrického 
za%ízení podle %ádu preventivní údržby 

  
      Revizní zpráva musí být uložena u provozovatele elektrického za ízení a p ístupná orgán%m státního 
odborného dozoru. 
       Zpráva o výchozí revizi musí být uložena trvale až do zrušení elektrického za ízení. 
       Zpráva o pravidelné revizi musí být uložena nejmén( do vyhotovení následné zprávy o pravidelné revizi. 
    
      P i prohlídce se zjiš,uje zejména: že revidované elektrické za ízení bylo fyzicky zkontrolováno prohlídkou 
rozvad(#%, rozvodnic, p ípojkových sk íní, provedení rozvod%, p ipojovacích míst a na nich p ipojených za ízeních, 
zásuvek svítidel v#etn( zapojení, odbo#nic, byla provedena kontrola upevn(ní použitých prvk% a za ízení, míst p ipojení 
ochranných vodi#%, uzemn(ní pop . jejich vývod% a napojení. Prohlídkou bylo dále zjiš,ováno zda pr% ezy použitých 
rozvod% a hodnoty jistících prvk% odpovídají projektové dokumentaci v#etn( hodnot p ipojených spot ebi#% a jejich 
štítkových údaj%. 
   a)      zda použité sou ásti za%ízení byly správn# voleny 

 b)      zda sou ásti za%ízení vyhovují p%íslušným normám 
 c)      zda sou ástí el. za%ízení jsou %ádn# upevn#ny v etn# kabel' a vodi '  

  
d)      zda je správn# p%ipojena p%ípojnice hlavního domovního pospojování, uzem*ovací p%ívod a ochranný 
vodi  jsou chrán#ny p%ed mechanickým, tepelným nebo chemickým poškozením 
 e)      zda pospojování nebo uvedení na stejný potenciál zahrnuje všechny neživé  ásti, kterých se lze sou asn# 
dotknout, p%ívody ochranných vodi ' a všechny cizí vodivé  ásti a kovová  i vodivá stanovišt# 
 f)        zda v prostoru nejsou cizí vodivé  ásti a pokud jsou, zda jsou zakryty tak aby nebyly p%ístupné dotyku 
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 g)      provedení vodi e pro pospojování, ochranných vodi ', uzem*ovacích p%ívod', zemni e, zemni e 
bleskojistek, chráni ', anténních za%ízení, p%ipojení trubkových systém' (plyn, vodovod, topné a klimatiza ní 
za%ízení atd.), kovové  ásti stavebních systém' a konstrukcí 
 h)      zda ochranné vodi e, uzem*ovací p%ívody a vodi e pro pospojení a uvedení na stejný potenciál jsou 
alespo* požadovaného pr'%ezu a správn# uloženy, místa p%ívod' a spojení jsou zajišt#na proti samovolnému 
uvoln#ní a p%ípadn# chrán#na proti korozi, nejsou zam#n#ny ochranné a st%ední vodi e,u ochranných a 
st%edních vodi ' je dodrženo zna ení. 

  
       Revize elektrických za ízení nejsou pouze #eskou nebo slovenskou záležitostí. Výchozí revize se provád(jí 
v celé Evrop(, pravidelné revize jsou p edepsány ve v(tšin( evropských zemí. Pro výchozí revize elektrických za ízení 
a instalací platí mezinárodní norma, která je zárove* normou evropskou. 
            V sou#asné dob( se zpracovává dopln(ní této normy o ustanovení pro pravidelné revize. Podle poslední 
p ipravované #ásti této normy by po ukon#ení stavby za ízení m(ly osoby odpov(dné za projekt, montáž a revizi 
p edávaného elektrického za ízení p edat osob(, která si elektrické za ízení objednala, celkovou zprávu. Ta by m(la 
uvád(t odpov(dnosti, které má uživatel za bezpe#nost za ízení, a p ehled výsledk% m( ení.  
      Ani v rámci EU dosud neexistuje evropská sm(rnice, která by jednozna#n( platila pro rozsáhlejší elektrická 
za ízení, jako jsou elektrické instalace. To je také z ejm( d%vod, pro# se zákon #. 22/1997 Sb. dosud nepovažuje za 
platný i pro elektrické instalace.  
           Nicmén( ve zpracování evropské sm(rnice, která by pokrývala i rozsáhlejší elektrická za ízení a elektrické 
instalace, se pracuje, takže je možné, že se jednou do#káme i harmonizované evropské normy pro pravidelné revize 
elektrických za ízení.                     
      
 
Agentura SEVEn je novým  lenem SRVO, ale mnozí z vás znáte její aktivity ze spolupráce na Manuálu ve�ejného 
osv#tlení pro m#sta a obce. Ti z vás, jejichž  e-mailové adresy máme v databázi, byli vyzváni, aby se zú astnili 
p&ipomínkového &ízení k tomuto materiálu, který byl uve&ejn#n na www.svn.cz. T#m, kte&í zaslali  své p&ipomínky 
d#kuji. 
Na základ# tohoto materiálu bude agentura po&ádat seminá&e pro m#sta a obce o úsporách ve ve&. osv#tlení. První 
setkání prob#hlo ji ž dnes, p&ed zahájením našeho setkání za ú asti  len( SRVO. Doufáme, že tato spolupráce bude 
pokra ovat a že se obcím dostane fundované informace o cestách k úsporám el. energie ve VO i ve spolupráci s  leny 
SRVO, kte&í se podle našich dohod budou zú ast+ovat. 
 
  
Agentura SEVEN, Manuál pro obce 
P. Kárník , SEVEn  
 

V zá í jsme po #ty m(sí#ní práci vydali Manuál pro ve ejné osv(tlení pro pracovníky m(st a obcí. Na tomto 
materiálu spolupracovala  ada odborník% i z   ad SRVO. Nemám k dispozici dostate#ný po#et výtisk% pro všechny vás 
zde, ale cht(l bych upozornit, že na našich stránkách www.svn.cz je již k dispozici v kone#né podob(. 

D%vod, pro# jsme tento manuál vydali je následující. Seven pracuje na mezinárodním programu ELI,což je 
nadnárodní program pro úsporu energie, a naše agentura vystupuje jeho garant pro #eskou republiku. Cílem našeho 
snažení je prosazování energeticky úsporného osv(tlení v rámci -eské republiky. 

Naše aktivity se roz#le*ují do t í sm(r%. Je to podpora kompaktních zá ivek, možná jsme vid(li  n(které 
bilbordy nebo shoty v televizi, druhá aktivita , do které se p ipravujeme zasáhnout, je oblast projektování v interiérech, 
jako obchodní domy, nemocnice, školy. T etí oblastí je ve ejné osv(tlení. Zde se domníváme, že je relativn( 
nejednodušší cesta, jak snižovat energetickou náro#nost, i díky tomu, že je zde již hodn( vykonáno. Slyšeli  jsme zde, že 
metod je  ada, že jsou propracované. Domníváme se, že je t eba tuto #innost n(jak ohodnotit. Domníváme se, že 
zrealizováním vým(ny svítidel a výbojek mají tyto projekty návratnost 3 – 4 roky. Horší je to, pokud se musí 
vym(*ovat i stožáry. Tam jsou návratnosti delší. Nechci se poušt(t do otázek, co v této oblasti lze #i nelze zlepšovat. 
Rad(ji se zam( ím na to, pro# jsme tento Manuál zam( ili na m(sta a obce. D%vod byl tem, že v minulém roce jeme 
obeslali cca 100 m(st a obcí dotazníkeem na ve ejné osv(tlení a dostalo se nám poznání, že dotazníky byly vypln(né 
špatn(, nekvalifikovan(, protože p i našem kontrolním p epo#tu uvedených údaj% vycházela nesmyslná #ísla, bylo 
vid(t, že mnohde ani neznali  svojí osv(tlovací soustavu. Proto jsme se rozhodli  pro m(sta a obce n(co ud(lat.. Také 
jsme zjistil i, že , zvlášt( na menších obcích pracovník%m chybí pom%cky jako je nap . seznam norem, kam je ob#as 
t eba nahlédnout. Tento Manuál toto vše umož*uje. 

Domníváme se, že m(sta, jakožto majitelé sítí ve ejného, za n( zodpovídají. M(li  by tedy mít passport, m(li  by 
mít generel a na základ( z toho umožnit rekonstrukci. Uv(domujeme si, že otázka m(st bude znít, že na toto nemají dost 
pen(z. Je to jasné, vždy, z rozpo#tu m(st a obcí se na ve ejné osv(tlené používá 1,5 – 3 %. Není to velká #ástka, moc se 
o tom nediskutuje, ale jsou to trvalé položky a zde je otázka, zda lze tyto náklady snížit. Respektive jak vytvo it n(jakou 
rezervu a tuto zp(tným investování do soustavy VO dosáhnout dlouhodobé zlepšení stavu.  

Proto je v tomto Manuálu v(nován prostor i financování. Jedna kapitola se zabývá obecnými poznatky, tj. 
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jakým zp%sobem p ipravit projekty co se tý#e podnikatelského zám(ru a druhá #ást se týká toho, jak získat úv(r, 
porovnání úv(r-vlastní zdroj a týká se i p ípravy studie proveditelnosti. Tyto studie jsou vhodným podkladem pro 
jednání, a, již technické služby versus m(sto, nebo m(sto versus banka apod. Jsme ochotni s vámi na studii 
proveditelnosti spolupracovat a pomoci vám v oblasti zajišt(ní úv(r% nebo grant%. D íve byly n(jaké prost edky 
z program% -EA, se stavem sou#asné ekonomiky však jejich výše klesají. Vyhlašují se na podzim a do konce ledna se 
odevzdávají.  

To je k náplni  práce naší agentury v oblasti ve ejného osv(tlení asi všechno. Pokud budete mít n(jaké dotazy, 
nebo budete pot ebovat konzultaci nebo pomoc, obra,te se na nás. 
 
Novinky v rozvad #ích 
V. Kr ál, DEZ D #ín  
 

Rád bych pod(koval za milé pozvání na toto setkání. 
V našem sortimentu plastových rozvad(#% bych vás rád seznámil s našimi novinkami. 
Je to plastový rozvad(# VO s jednofázovým regulátorem Regos (spolupráce s firmou Elvis). Zde jsme vyvinuli 

rozvad(#, kde je jednofázové jišt(ní, jednofázový elektrom(r a zmín(ná regulace. Regulaci jsme povýšili  o spínání, a, 
spínacími hodinami nebo stmíva#em. Pokud by došlo na za ízení k poru#e, pak se p epína#em p eklopí a jde do#asn( do 
doby opravy na tvrdý, neregulovaný provoz. 

Druhý rozvad(# jsme upravili tak, aby fungoval jako samostatný rozvad(# pro m(stskou aglomeraci, kde bod% 
je více. Má p ímé m( ení do 80 A a dále je tam za ízení pro zkoušení p es den, kdy je možnost p epnutí na plný výkon a 
p es noc pracuje podle regula#ních hodnot, jak jsou nastaveny. 

T etí výrobek je z pon(kud jiné oblasti. Jsou to rozvad(#e pro výstavbu rodinných domk%. Zde se již 
nepoužívají tradi#ní rozvad(#e ve vyzd(ných kobkách, ale i my jsme je nahradili  plastovým rozvad(#em, ušet í se tím 
práce stavebníka i materiál a tudíž finance. 

Všechny výrobky máme schválení pro provoz. 
To je k našim novinkám všechno. Pokud budete chtít bližší technické podrobnosti, výrobky jsou na výstavce a 

m%žeme si o nich pohovo it. 
 

V eZpravodaji 3/2001 byl otišt#n odborn# fundovaný p&ísp#vek Ing. Muchové, který se  vyjad&oval, diskutoval a 
argumentoval s n#kterými názory, které se v poslední dob# stále ozývají, s názory Sekce pro temné nebe. Možno &íci, 
že tento odborný  lánek vyjad&oval názor sv#teln#technické ve&ejnosti a ji st# i  len( Spole nosti pro rozvoj ve&ejného 
osv#tlení. S pot#šením jsme kvitovali, že pozvání na naše setkání p&ij al RNDr. Holan z brn#nské hv#zdárny, 
p&edstavitel aktivit Sekce pro temné nebe a že budeme mít možnost tyto názory slyšet p&ímo.  
 
Ve%ejné osv tlení z pohledu astronoma 
RNDr. J.Holan, Hv zdárna a planetári um Mikuláše Koperníka, Brno  
 
Pozn. redakce.: Tento p&ísp#vek byl doprovázen &adou obrázk(, které však bohužel nemáme k dispozici. Tišt#ná 
p&edloha, kterou nám autor p&edal je takové kvality, že obrázky z ní scanované nejsou k tisku použitelné.  
 

T(ší m(, že mohu p ednášet ne pouze zájemc%m o vesmír, ale o n(co jiného, o osv(tlení. Jmenuji se dr. Jan 
Hollan, pracuji na Brn(nské hv(zdárn(, jsem u#itelem astronomie a fyziky. Zabývám se v(cmi, které souvisejí s fyzikou 
tak t(sn(, že mohu využít svého fyzikálního vzd(lání a osv(tlení je jednou z t(chto v(cí. Sedm let jsem #lenem 
mezinárodní spole#nosti, která se problémem temného nebe zabývá, její #lenové nejsou jen osoby, ale i velká m(sta a 
instituce. Spole#nost byla založená v USA p ed 13 lety. N(jakou dobu povídám o tom, kterak osv(tlovat sv(t v noci, 
aby to vadilo co nejmén(. O co p i tom jde. Jeden z názor% m%že být: nedá se nic d(lat, nebe je sv(tlé, i když svítíme na 
zem. To není úpln( pravda. Na mapce je vid(t, jaký je p ídavný jas oblohy v zenitu, zp%sobený pozemskými zdroji. 
V nejtmavších místech je zvýšený o 30%, v dalších stupních šedi o 100, 300, 900 % a v nejsv(tlejších místech až 27x 
oproti p irozenému jasu nebe. N(kdo  ekne: s tím se nedá nic d(lat, to je ta civili zace. Když jsem tu mapku vid(l, tak 
m( to zarazilo. �íkal jsem si: kde je nejbližší místo s t etinovým zvýšením jasu. To je v Rakousku, a to je zem( 
mnohem bohatší než my, jak to, že Víde*, z eteln( v(tší a bohatší než Praha, netvo í v(tší sv(telný strop než Praha. 

Naše velká mezinárodní spole#nost se zabývala tím, jak docíli t, aby nebylo nebe tak sv(tlé. Iniciativa vzešla od 
astronom%, aby jejich observato e mohly dál fungovat. Ono se to dá ud(lat. Poda ilo se to již v 70. a 80. letech na 
n(kterých místech v USA. P edev#írem dostalo cenu této spole#nosti velké m(sto v Arizon( za to, že nezp%sobuje 
nadm(rné sv(telné zne#išt(ní, že je obloha ve m(st( a kolem m(sta co nejblíže té p írodní, že má výkonnou legislativu 
v tomto ohledu a že dokázalo prosadit taková opat ení, která sv(telné zne#išt(ní výrazn( omezila. 

Jak dosáhnout toho, aby nebe nebylo sv(tlé, když chceme mít osv(tlené ulice. Hlavní zp%sob  ešení je ten, že 
je t eba svítit pouze dol%, do dolního poloprostoru. Pod vodorovnou rovinu se svítit smí, jinam se svítit nesmí. Pro# to 
toli k vadí. Vezm(me t eba svítidlo, které svítí 97% dol% a 3% sm(ry vodorovnými a trochu vyššími. -lov(k by  ekl: to 
je výborné svítidlo, skoro všechno sv(tlo se využije. Ale to není pravda. Sv(tlo vodorovné a mírn( šikmo nahoru 
vyzá ené se ší í po ád dál n(kolik kilometr%, všechno sv(tlo se rozptýlí, polovina dol%, polovina nahoru. A co stane 
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s 97%, které jdou dol% (mimochodem – svítidel, u kterých jde 97% sv(tla dol%, je jen velmi malá #ást). Vezm(me si 
p íklad, kdy sv(tlý asfalt pohltí 90% sv(tla, ve volné krajin( bez strom%. Takže 9,7% sv(tla, které dopadne na silnici se 
odrazí nahoru, kde se rozptýlí.  

Sv(tlé nebe je zp%sobeno ze 2/3 vodorovnými a šikmými paprsky, které stejn( svítí do o#í, zbyte#n( ruší a 
neposlouží ni#emu. Sv(tlo, které jde užite#n( na zem, zp%sobuje menší #ást tohoto problému. Kdyby bylo jen tohoto 
sv(tla, nebe m%že být 3x tmavší, než osv(tlení z vašeho pohledu dokonalými svítidly. Nejv(tší problém zp%sobují 
kulová svítidla, která svítí zejména do horního poloprostoru, dol% svítit nemohou, nebo, tam mají sloup. 

Na dalším obrázku vidíte hv(zdnou mapu, kde je vid(t, jak viditelných hv(zd ubývá se zvyšující se hladinou 
osv(tlení. 

Sv(tlo vodorovn( svítící zp%sobuje další problémy. Vidíte ho v zorném poli  a díky tomu vidíte h%  na cestu. 
Když si zacloníte o#i tak, abyste vid(li  jen osv(tlený prostor a ne svítidla, vidíte daleko víc detail% a máte pocit v(tšího 
osv(tlení, než když vidíte i vlastní zá ící body svítidel. U dobrých svítidel, která svítí jen dol%, nevidíte zá ící body 
svítidel a tak na cestu vidíte daleko lépe. Zvlášt( u starších lidí je tento problém markantní, nebo, v mírn( zakaleném 
skli vci dochází k rozptylu sv(tla a k pokrytí pohledu rovnom(rným jasem. I na jiných p ednáškách m( poslucha#i 
ubezpe#ují, že to tak je. 

A že to tak jde – svítit pouze dol% – vám ukáži na pár obrázcích. P íkladem dobrého osv(tlení je VO ve 
Svitavách. Jsou tam svítidla nenápadná, nejsou vid(t, že svítí. A pro# ? Mají rovná krycí skla. Svítidla mají perfektní 
krytí, jsou odolná proti rozbití, jsou nezni#itelná. Tak to ve Svitavách  íkali. P ivezli si komponenty z ciziny a 
v Pardubicích je skládali, vyšlo jim perfektní svítidlo za cenu okolo 4000 K#. Mám tady další ukázky svítidel, která 
svítí jen dol%. A nejsou to svítidla nová, v(tšinou jsou velmi stará. Nap . olympijský výbor si dal požadavek pro 
olympiádu v Li lehameru v Norsku, aby zde byla pouze svítidla, která svítí jen dol%. Svítidla mají vodorovná skla. 

Jak to vy ešit, aby se takováto svítidla používala. Je vid(t, že to jde i dobrovoln(, jako nap . ve Svitavách. 
V  ad( stát% v USA jsou zákony, které ukládají m(st%m a obcím, že nesm(jí p ijít státní peníze na svítidla, která svítí 
jinam než do spodního poloprostoru. Svítidla jsou ozna#ena FCO – ve sm(ru 90O nesvítí nic, 100cd/1000lm do 80O, 
takže m%že svítidlo svítit i do dálky. Další – Full Shilding – musí svítit jen dol%. Podmínka je spln(na tím, že má 
vodorovné krycí sklo. Také nemusejí mít žádný kryt. Takový p ípad je na železnici, kde jsou stará levná svítidla 
z Elektrosvitu, u kterých upadly nebo se rozbily plexi kryty. Taková svítidla rázem spl*ují požadavky, aby svítila jen 
dol%. Jak ú#inn( svítí, to nevím. Jiným extrémem na železnici jsou vysoké stožáry se sv(tlomety, u kterých jde až 15% 
sv(tla do vzduchu. Osl*uje to a plýtvá se el. energií. Sta#ilo by dát nahoru kus plechu a bylo by rázem o t etinu víc 
sv(tla na kolejích. 

Mám tady pár osv(tových letá#k%, které vysv(tlují, o co jde. K #lánku paní Muchové n(co napíšu, ale ukazuje, 
#emu všemu se dá neporozum(t, když si #lov(k zb(žn( p e#te pár #eských text%. Existuje k tomu celá  ada odborných 
#lánk% z anglických #i italských pramen%.  

Byla porovnána 2 svítidla – s prohnutým krytem a vodorovným sklem. Vodorovné sklo prý vydává mén( 
sv(tla. Zjistil  jsem, že existují 2 druhy skel. Jedna jsou z boku zelená, která absorbují 2-3% sv(tla, druhá jsou z boku 
bílá, jsou dražší, ale neabsorbují žádné sv(tlo. Mám obavu, že to výrobci nev(dí a používají to levn(jší sklo. 

Rozte#e stožár% nejsou, jak se uvádí, 5-6násobek jejich výšky. Když si to tak m( ím, vychází to 2-3násobek, 
což jsou takové b(žné m(stské rozte#e. Nejsou tudíž pot eba svítidla se širokým kuželem, svítidla s úzkým kuželem 
mají lepší využití a nesvítí do o#í. P íkladem dobrého využití sv(tla s p esným sm(rováním jsou sv(tlomety aut, kde 
vlákno žárovky není vid(t a svítí jen do dolního poloprostoru. Tak by bylo možno d(lat i VO. Pokud by se svítilo jen 
tam, kam se má, ušet il o by se 1/3 energie. Dalších 30% úspory energie se dá získat vhodnou regulací osv(tlení, kdy se 
celou noc nebo celou životnost výbojky nesvítí naplno. Když tvrdím, že se novými technologiemi dá ušet it 2 energie, 
myslím, že to není p ehnané. Zkušenosti z Tren#ianských Teplic ukazují, že se dá ušet it až 64% a to ne že osadili  super 
svítidla, která svítí jen dol%, ale nahradil i úpln( mizerná svítidla trochu lepšími a trochu to zaregulovali. 

K tomuto tématu je spousta v(cí na internetu, existuje spousta materiál% v anglickém jazyce i n(kolik #lánk% 
#eských. 

Ješt( jedna v(c. Díky iniciativ( n(kolika poslanc% jsem zjiš,oval, zda by to nešlo regulovat n(jakým zákonem. 
Ze strany osv(tlova#% by to trvalo hodn( dlouho – výmluvy na památká e, finance apod. Kdežto kdyby v zákonu bylo, 
že se má svítit tak a tak, ta se tak svítit prost( bude. Bude to p íležitost pro špi#kovou techniku, bude argument pro 
velmi kvalitní vybavení a nakonec všichni zjistí, že je to lepší. Všude v USA, kde se to poda il o prosadit, najednou 
zjistili, že vidí více na cestu, když nevidí ty svítící body. U nás po ád p evládá hypotéza, že vidí víc, když vidí ty 
oslnivé svítící body, které jim svítí do o#í. To je z t(ch dob, kdy sví#ka byla drahá a byla to chlouby, když n(kdo jich 
m(l hodn(. Mít desítky a stovky sví#ek vypovídalo o tom, že jsem n(kdo, že na to mám. Ale to je tak dobré na váno#ní 
stromek. Ale ta sv(télka nevydávají tisíce lumen%, ale vydávají tak #ty i lumeny. Taková sv(tla jsou v po ádku, ale na 
uli ci, kde jsou svítidla mnohem siln(jší, tak to je nedorozum(ní. Že to jde, ukazují zákony v USA a Itálii. Není tam 
dáno, že ve vodorovné rovin( má být nula, ale ta podmínka je fikaná – 0cd/1000 lm. Máte-li ve svítidle 10.000 lm, 
m%žete vyza ovat 5 cd, což je zaokrouhleno nula. To taky umož*uje v praxi to svítidlo namontovat, když se odchýlí 
 ádu stupn(, ješt( to vyhovuje. 

V letá#ku, který je tady v omezeném množství k dispozici, je odkaz na dopln(ní zákona o ovzduší, kde je již 
pamatováno na sv(telné zne#išt(ní ovzduší. Prevence je významná pro mnoho v(cí – pro lidské zdraví, pro život 
v p írod(, pro no#ní zví ata, pro ochranu hmyzu (b(žná svítidla vraždí spoustu hmyzu, pták%).  
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V letáku mám ješt( zmínku o dalším problému – sezónní práci, kdy se pracuje ve dne – v noci. Je zajímavé, že 
ženy, které pracují v noci pouze 3 sm(ny v m(síci, mají zvýšený výskyt rakoviny prsu. Je vid(t, že #lov(k pot ebuje 
k svému životu tmu. 

Vezm(me si p íklad t eba ze Slovenska. Tam se snaží, aby spot eba elektrické energie klesala, u nás je tomu 
naopak. 
 
Diskuse k referátu RNDr. Hollana:. 
 
p. Žítek 
Pod(kuji panu  e#níkovi za obsáhlý výklad, který je na tisících webových adresách, ale tak konsternován, že ani mluvit 
nemohu, jsem již dlouho nebyl. Nejen, že se cítím jako idiot a p%jdu vrátit diplom, ale musím vás, pane p ednášející, 
upozornit na dv( v(ci. Nechci zdržovat a protahovat tak planou diskusi. Zaprvé. Sv(telné zne#išt(ní je termín vysoce 
zavád(jící, z našeho profesního hlediska velmi nebezpe#ný. Zadruhé. Špatná svítidla dle vaší klasifikace, kdy výrobci 
nev(dí, co vyráb(jí, zabíjejí brouky, to je demagogie nejvyššího kalibru. Už zkoušeli  „živo#ichá i“ , promi*te mi tak 
drsný termín, já se  adím mezi myslivce, kte í provád(jí i ochranu p írody, nás u#it, co se má a nemá. Myslím si, že 
99% lidí, kte í tady sedí,  v(dí o tom svícení dost. V(ci, které ší íte na webu a v éteru, jsou velmi nebezpe#né a 
škodlivé. Pln( podporuji Ing. Muchovou, asi by taky m(la vrátit diplom a školné. Když si to p e#te n(jaký starosta a 
zavrtá mu to hlavou, m%že to napáchat daleko v(tší škody, než tahle p ednáška k našemu pobavení. 
 
dr. Hollan 
Jaké škody to m%že napáchat ? 
 
p. Žítek 
Škody jsou nedozírné. Od t(ch psychologických na lidi, kte í nemají o tom pojem, ale rozhodují o financování. Jsou to 
lidi, kterým to musíme odborn( vysv(tli t. Zapomn(l jste  íci, že to, co  íkáte, je pouze z vašeho pohledu, nap . to, že 
svítidla, která vyrábí  ada renomovaných výrobc%, jsou špatná. Když budu chtít osv(tlit  nap . koruny strom%, vyberu si 
svítidlo, které bude na n( svítit, abychom si zp íjemnili i tak bídné prost edí. 
 
dr. Hollan 
N(kdo si zp íjem*uje prost edí tím, že si v lese pouští nahlas tranzistorové rádio, n(kdo nasv(tluje stromy. V USA toto 
zákony znemož*ují. V Conecticatu, když hlasovali o použití ve ejných prost edk% na osv(tlování, kdy se nesmí svítit 
jinam než dol%, návrh podpo ilo 100% poslanc% a 100% senátor%. V Americe není tradice, že se hlasuje jednomysln(, 
ale kupodivu se tady všichni shodli, když se s tím problémem seznámili. V Lombardii taky takový zákon existuje, je 
p eložen, m%žete si ho všichni p e#íst. V( ím, že ti, co se zabývají osv(tlováním, z toho budou mít jenom výhody, že 
budou mít možnost používat jen kvalitní svítidla. Koruny strom% se asi skute#n( nebudou moci osv(tlovat, jen 
výjime#n( dol% z n(jaké st echy. T(m strom%m to stejn( škodí, je mnoho #lánk% o tom, jak stromy trpí, když nemají 
tmu. 

p. Ryšán 
Jedna soukromá firma z Pardubic provedla výrobu svítidel ve Svitavách, ne Technické služby. A z Ameriky k nám byla 
p esunuta výroba svítidel, která nikdo nechce. Nechci  íci to, že s vámi v n(kterých názorech nesouhlasím a dokonce 
s vaším zástupcem pro Východní -echy jsem komunikoval. 
 
Ing. Skála 
S panem dr.Hollanem jsme se setkali p ed 14 dny, kdy jsme byli  pozváni na jejich seminá  do planetária ve Stromovce, 
kde jsme byli  podrobn( obeznámeni s tímto návrhem zákona. Co se tý#e pen(z, tak obce peníze nemají a do 
rekonstrukcí VO se nehrnou. Na tomto seminá i vystoupil  i náš sv(telný technik pan Houska, kde porovnával svítidla 
s vypouklým plexisklem, jako nap . GE, Schréder, pak s #o#kovitým krytem (Safír) a rovné sklo. Když budu hodnotit 
jednotli vá svítidla, pak má pan dr.Hollan pravdu. Ale musí se hodnotit osv(tlení komunikace. Pokud bychom použili 
svítidla s rovným sklem, museli bychom jich použít daleko více a spot eba el. energie by byla daleko vyšší, než když 
bychom použili nap . svítidlo Safír s #o#kovitým krytem. Proto je t eba hledat kompromis, a to podle mého názoru je 
práv( svítidlo s #o#kovitým krytem. Toto svítidlo vyza uje nad vodorovnou rovinu pouze 0,36% sv(tla, což je dáno 
lomem na krytu. Ale odraz od komunikace, který #iní 10%, nesm( uje pouze kolmo vzh%ru, ale rozptyluje se do x 
r%zných sm(r%. Nev( ím tomu, že 0,36% sv(tla vyzá eného svítidlem nad vodorovnou rovinu je d%ležit(jší než 10% 
odražených od komunikace. Podle mého názoru záleží p edevším na #istot( ovzduší. Pokud bude ovzduší #isté, nebude 
ani takový rozptyl sv(tla, jako v #áste#kách smogu apod. Pokud tedy použijeme svítidla s plochým sklem, musíme 
dodat o 30% energie víc, víc se také sv(tla odrazí a bude to ješt( horší. P i rekonstrukcích VO se v(tšinou vychází ze 
stávajících rozte#í stožár% a abychom vyhov(li  norm(, musí se osadit svítidla s v(tší ší í vyza ování. Nejv(tší problém 
s návrhy osv(tlení ve m(stech však d(lají památká i, kte í vyžadují #asto i v uli cích kulová svítidla. Abychom alespo* 
#áste#n( vyhov(li  vašim požadavk%m, vyrábíme nová svítidla tvaru koule s novou optikou, která sm(ruje sv(tlo jen 
dol%. Jak tedy vidíte, snažíme se v Praze vašim požadavk%m vyhov(t, pokud to je jen možné. 
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Ing. Nosek 
Cht(l jsem se zeptat, jak ta svítidla s rovným sklem zabrání difusnímu odrazu od vozovky. A protože jste dobrý  e#ník a 
lidi by byli  ochotni tomu, co  íkáte, i v( it, m(l byste využít nabídky n(kterých našich odborník%, kte í jsou vám 
k dispozici, a nechat si vysv(tlit  tu #ást, které zjevn( nerozumíte. 
 
Ing. Kotek 
Pana dr. Hollana jsme sem pozvali jako druhý pól k svícení – nesvícení, jehož je zjevn( zastáncem. My jsme svázání 
n(jakými p edpisy, normami apod. Pravda, je t eba se zabývat také sv(tlem, které uniká pry#, na které se dosud moc 
nehled(lo. Opravdu v n(kterých projektech jsou navrhována taková  ešení, která na to neberou ohled a sv(tlo uniká 
pánubohu do oken. Byla tady  e# i o Praze. Je to taky záležitost ekonomická, a tak si nem%žeme dovolit  svítit tam, kde 
to nep inese užitek. Musíme uznat, že v(tšina z nás se ráda kouká na oblohu, na hv(zdy. A proto je tady ta diskuse dvou 
pól%, aby našla n(jaký kompromis, jak co nejvíce zamezit sv(tlu, které uniká pry#. Na druhou stranu zkusme p esv(d#it 
ty, kte í na to koukají z druhého pohledu, že to není tak jednoduché a jednozna#né. Musíme tedy najít spole#nou  e#. 
My neznáme  e# astronom%, astronomové neznají naši  e#.  
Cht(l jsem ješt(  íci, že v rámci CIE existuje skupina, zabývající se problematikou temného nebe ve dvou divizích – 
Osv(tlení a signalizace v doprav( (kde je mimochodem p edsedkyní p íslušné technické komise TC 4-21 #lenka Hnutí 
za temné nebe), kde se snaží najít pravidla pro osv(tlení v doprav(, a v divizi #.5 Venkovní osv(tlení. Je tedy vid(t, že 
se na tom opravdu pracuje a je snaha najít optimální  ešení.  
Dnes je to vlastn( první setkání tohoto druhu, kde se ani nep edpokládá, že se všechno vy eší, je to na delší povídání. 
Spole#né  ešení je t eba najít i p i p íprav( nového zákona o ovzduší. 

Ing. Luxa 
D(kuji panu Ing. Kotkovi za záv(re#ný p ísp(vek, který do tak vzrušené diskuse vnesl alespo* špetku vzájemného 
porozum(ní. V( ím, že se v tomto duchu ponesou i p ípadná další setkání, která se budou zabývat touto tématikou. 
 
 
 
 
 
Ješt# k tematu ” Sekce pro temné nebe a sv#telné zne išt#ní” , co se událo po Podzimním setkání 
 
12/2001 
 

Iniciativa Sekce pro temné nebe, pokud ji chápeme jako snahu po úspo e elektrické energie a ú#elném využití 
osv(tlení, by byla jist( chvályhodná. Pokud by byla op ena o fundované a odborné argumenty.a sledovala reali tu životy 
aa praktickou #innost v oboru. Vždy, p ece cílem #innosti odborník% ve ve ejném osv(tlení je již dlouhá léta, od doby 
kdy p estalo platit socialistické, že #ím více elektrické energie spot ebujeme a vyrobíme, tím d íve porazíme zlé 
kapitali sty, je snaha o co nejefektivn(jší a tím pádem i energeticky úsporné ve ejné osv(tlené podle platných p edpis%. 

-innost sekce pro temné nebe je o to pozoruhodn(jší, že se na základ( jednostrann( p edložených argument% 
poda il o prosadit body o sv(telném zne#išt(ní jako pozm(*ovací návrhy do p ipravované novely zákona o ovzduší a pro 
své názory získat i podporu nap . ministra Kužvarta, jak o tom sv(d#í #lánek otišt(ný v  deníku  SUPER 5.12.2001 
„ Mi nistr  Kužvar t:  Za zne#išt ní poplatek“  se zd%razn(ním“ Ministr podpo í i hv(zdá e, kte í si st(žují na nadm(rné 
osv(tlení“ . Z #lánku citujeme „ Projednávaný zákon (red.: Zákon o ochran  ovzduší) doplnil  i další pozm ,ovací 
návrh o zne#iš.ování sv telném, který vznikl na popud astronom'. Hv zdá%i upozornil i, že kv'li  silnému 
osv tlení obtížn  v noci pozor uj í nebeská t lesa. Podle Kužvar ta by tato iniciativa mohla zabránit nadm rnému 
plýtvání energií, proto j i ministr  podpo%í“ 

Z citovaného textu lze vyvodit, že se tedy jedná o partikulární zájmy astronom% („obtížné pozorování 
nebeských t(les“).  Chvályhodné volání po úspo e energie se v souvislosti s tímto #lánkem stává doprovodným 
argumentem, na který ovšem slyší politi ci a zákonodárci. 

 
 
Dále je uveden p&ísp#vek Ing. Kotka s podrobným rozborem p&íslušných ustanovení nového zákona a 

aktuálními informacemi. 
 
Nastane doba temna? 
Ing. Jaroslav Kotek, p%edseda Spole#nosti pro rozvoj  ve%ejného osv tlení 
 

Myslel jsem si, že je význam osv(tlování um(lým sv(tlem pro naši civili zaci všeobecn( znám. Po vyslechnutí 
a prostudování názor% n(kterých bojovník% za temné nebe jsem o tom za#al pochybovat. Zvlášt( pak poté, co jejich 
jednostranné pohledy získaly podporu p edkladatel% vládního návrhu zákona o ochran( ovzduší. Nebezpe#í p íchodu 
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doby temna do -eské republiky pramení ze zp%sobu, jakým je zakotvena problematika tzv. sv(telného zne#išt(ní do 
zn(ní návrhu uvedeného zákona, schváleného poslaneckou sn(movnou dne 19.12.2001.  
 
Pokusil  jsem se z návrhu zákona o ochran( ovzduší vybrat ustanovení, týkající se sv(telného zne#išt(ní: 
 
Hlava I  
Obecná ustanovení  
§ 1  
P%edm#t úpravy  
Tento zákon stanoví  

…opat�ení ke snižování sv#telného zne išt#ní ovzduší.  
§ 2  
Základní pojmy  
Pro ú#ely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozumí  

….sv#telným zne išt#ním každá forma osv#tlení um#lým sv#tlem, které je rozptýleno mimo oblasti, do kterých je 
ur eno, zejména pak mí&í-li nad hladinu obzoru. 
 
§ 3  
Povinnosti právnických a fyzických osob  
….(odstavec 10) P&i  innostech v místech a prostorech stanovených provád#cím právním p&edpisem je každý povinen 
plnit na&ízení orgánu obce a v souladu s ním provád#t opat&ení k zamezení výskytu sv#telného zne išt#ní ovzduší.  
….Provád#cí právní p&edpis stanoví místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu sv#telného zne išt#ní,  innosti na 
které se vztahuje povinnost podle odstavce 10, opat&ení ke snižování nebo p&edcházení výskytu sv#telného zne išt#ní 
a limity stanovující horní mez sv#telného zne išt#ní.  
 
Hlava I I  
Ochrana ovzduší  
… 
§ 50  
Obce  
Orgán obce v p%enesené p'sobnosti  
…vydává na&ízení, jímž m(že na svém území stanovit opat&ení podle § 3 odst. 10 ke snižování nebo p&edcházení 
výskytu sv#telného zne išt#ní ovzduší.  
Orgán obce v p&enesené p(sobnosti kontroluje  
…..dodržování povinností podle § 3 odst. … a 10 a za jejich porušení ukládá pokuty.  
 

Je zarážející, jak nezodpov(dným zp%sobem jsou do návrhu velmi obsáhlého a jinak  podrobn( 
propracovaného zákona v#len(na opat ení ke snižování sv(telného zne#išt(ní ovzduší. Nap . v p ípad( chemického 
zne#išt(ní jsou uvedeny kategorie a p esn( stanovena limitní množství zne#iš,ujících látek. V p ípad( sv(telného 
zne#išt(ní je zákon nekonkrétní, spoléhá se na provád(cí p edpis. Zato, na druhé stran(, je v p ípad( sv(telného 
zne#išt(ní absolutní, nekompromisní. Provád(cí p edpis má nap . stanovit místa a prostory, kde nesmí docházet 
k výskytu sv#telného zne išt#ní.  

Co by to ale ve skute#nosti znamenalo? V takovém prostoru by logicky nesm(lo být provozováno žádné 
venkovní osv(tlení, protože se nep ipouští ani zne#išt(ní sv(tlem odraženým od zem(. Ani ve vnit ních prostorech by se 
nesm(lo svítit bez zatemn(ných oken. Dokonce i doprava by se zde musela v noci zastavit. �idi#i ani chodci by si totiž 
nesm(li posvítit na cestu. Na h bitovech bychom se museli obejít bez sví#ek, atd.  

Provád(cí p edpis má stanovit limity horní meze sv(telného zne#išt(ní, z ejm( pro prostory, kde se ur#ité 
zne#išt(ní p ipouští. V tom je ale há#ek. Nesm(lo-li by ve výše stanovených prostorech docházet k výskytu sv(telného 
zne#išt(ní, nesm(lo by se svítit ani v okolí t(chto prostor%, protože zne#iš,ující sv(tlo by sem z tohoto okolí rovn(ž 
pronikalo.  

�ekl bych, že se z výše uvedeného rozboru dá usoudit, že ustanovení, že provád#cí p%edpis stanoví místa a 
prostory, kde nesmí docházet k výskytu sv#telného zne išt#ní, je špatn( formulováno, asi bylo myšleno jinak.  

Nicmén(, i kdyby byla ur#itá míra sv(telného zne#išt(ní p ipušt(na v každé kategorii prostoru, mnoho by to na 
v(ci nezm(nilo. Není mi známo, že by existoval n(jaký mezinárodní, evropský nebo národní dokument, který by bylo  
možno p ímo p evzít. Chceme vstoupit do Evropské unie, ale tam pokud vím, pravidla upravující sv(telné zne#išt(ní 
zatím nechystají. Náš národní dokument by proto m(l mí charakter doporu#ení a výchozím podkladem pro jeho 
zpracování by m(lo být doporu#ení CIE (CIE 126 – 1997), jež bylo mimochodem vypracováno ve spolupráci 
s Mezinárodní astronomickou spole#ností – IAU a za ú#asti Spole#nosti pro temné nebe – IDA. I tento dokument je 
ovšem t eba aplikovat na konkrétní místní podmínky, což p edstavuje provedení analýzy stávající situace a spoustu 
další práce. 

V%bec je pro mne nepochopitelné, že by bylo možno zákonem požadovat dosažení n(jakého jasn( 
nedefinovaného stavu. Vzhledem k tomu, že požadavky na snížení sv(telného zne#išt(ní nejsou p esn( definovány, 
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nelze vyhodnotit ani jejich d%sledky. V d%vodové zpráv( tedy logicky chybí ekonomické vyhodnocení dopad% nové 
právní úpravy. Je p itom jisté, že by vyvolané negativní ekonomické d%sledky byly zna#né. V d%vodové zpráv( však o 
opat eních ke snižování dopad% sv(telného zne#išt(ní ovzduší není ani zmínka. Skute#n( nechápu, jak je možno 
p ijmout n(jaká ustanovení bez vyhodnocení jejich dopad%. 

V #em spo#ívají negativní ekonomické dopady navržené právní úpravy? 
T(žko bych uvedl všechny, ale upozorním alespo* na n(které, týkající se osv(tlení ve ejných komunikací:  
 
1. Vyšší náklady na výstavbu a rekonstrukce osv(tlovacích soustav ve ejného osv(tlení z d%vodu  
 - vyšších cenových úrovní svítidel s  krytem optické #ásti z plochého skla, jež požadují bojovníci za temné nebe, 

- zkrácení rozte#í osv(tlovacích stožár%, a s tím souvisejícím zv(tšením jejich po#tu, z d%vodu užších vyza ovacích  
charakteristik t(chto svítidel, 

- zdražení dokumentace pro územní a stavební  ízení v souvislosti se zvýšením #asové  
  náro#nosti projednávání projektové dokumentace. 

2.Vyšší náklady na provoz osv(tlovacích soustav z d%vodu nižší sv(telné ú#innosti výše uvedených svítidel. 
3. Zvýšené nároky na obce v souvislosti s p enesením povinnosti kontrolovat dodržování exaktn( nespecifikovaných  

požadavk% na omezení sv(telného zne#išt(ní na jejím území,  ukládat pokuty apod.  
 
Všechnu výše uvedenou zát(ž, spo#ívající ve zvýšení náklad% na výstavbu, rekonstrukce a provoz ve ejného 

osv(tlení by nakonec op(t nesly obce, které jsou už tak pod zna#ným ekonomickým tlakem.  
Nem%žu si pomoci, ale za nejrozumn(jší dnes považuji úplné vypušt(ní opat eních ke snižování dopad% sv(telného 

zne#išt(ní ovzduší z navrženého zn(ní zákona o ochran( ovzduší. Proti zbyte#nému sv(telnému zne#išt(ní je jist( t eba 
bojovat. Ale ne za každou cenu. Nejprve musí být k dispozici dostatek použitelných podklad% na dostate#né 
profesionální  úrovni, na jejichž základ( by komise fundovaných odborník% mohla zformulovat exaktní opat ení ke 
snižování dopad% sv(telného zne#išt(ní ovzduší Zatím je ovšem nemáme. Komise by také m(la vyhodnotit ekonomické 
dopady takových opat ení. 

Schválení uvedeného návrhu zákona o ochran( ovzduší bez uvedení limit% a metodiky hodnocení sv(telného 
zne#išt(ní by bylo minimáln( velmi nezodpov(dné. 

P edcházející rozbor jsem zpracovával d íve, než se mi do ruky dostal návrh vyhlášky, kterou se stanoví pravidla 
pro snižování sv(telného zne#išt(ní, jak ji RNDr. Jan Hollan (Hv(zdárna a planetárium M. Koperníka v Brn(, mluv#í 
sekce pro temné nebe -eské astronomické spole#nosti) zpracoval pro Ministerstvo životního prost edí.  
 

Až po jejím p e#tení je možno lépe odhadnout hr%zostrašnost dopad% navrhované právní úpravy. Teprve v ní jsou 
totiž uvedeny konkrétní požadavky a limity. Podle mého hrubého odhadu by uplatn(ní této vyhlášky vyvolalo v -eské 
republice náklady v  ádu miliard korun! Kdo by to zaplatil, o tom se nemluví. O tom se zpracovatel nikde nezmi*uje. 
K ekonomickým záležitostem se vyjad uje pouze v odstavci 8, kde uvádí, že opat%ení ke snížení sv#telného zne išt#ní 
v ochranných územích p%inesou jen velmi malé náklady, p%i velkém spole enském významu!  

V p ípad( osv(tlení ve ejných prostor by nové finan#ní zatížení z%stalo na obcích, které si takové neplánované 
výdaje jist( nemohou dovolit . Pokud by cht(ly vyhov(t zákonu, musely by p estat provozovat ve ejné osv(tlení! Doba 
temna se asi opravdu blíží! Nebo snad nakonec p ece jen zvít(zí zdravý rozum? 

 
Nyní se pokusím shrnout zásadní nedostatky stávajícího zákona o ovzduší ve vztahu ke sv(telnému zne#išt(ní: 
1. Špatná formulace ustanovení návrhu zákona (nap . viz výše uvedený rozbor návrhu zn(ní §3) 
2. Návrh opat ení ke snížení sv(telného zne#išt(ní není žádným zp%sobem zohledn(n v d%vodové zpráv(. Za 

nejzávažn(jší považuji absenci rozboru ekonomických d%sledk% navrhovaných opat ení.  
3. Nedostate#ná odborná úrove* návrhu provád(cího p edpisu, jenž navíc údajn( m(l být p edložen sou#asn( 

s návrhem zákona, což se ale nestalo. Poslaneckou sn(movnou byl tedy návrh zákona schválen bez znalosti 
konkrétních navrhovaných opat ení a také bez znalosti výše zmín(ných ekonomických d%sledk% jejich uplatn(ní. 

4.   Zna#né zvýšení ekonomického a pracovního zatížení obcí. 
 
Na záv(r uvedu postup, který považuji za rozumný: 
1. Zabránit odsouhlasení návrhu zákona o ovzduší v podob( schválené Poslaneckou sn(movnou, asi z n(j úpln( 

vypustit ustanovení, týkající se sv(telného zne#išt(ní nebo zavést pouze opat ení, týkající se komer#ních sv(telných 
pouta#% (pravidla pro zp%sob  osv(tlení reklamních ploch a pro používání sv(telných efekt% ke komer#ním 
ú#el%m).  

2. Vytvo it odbornou komisi pro  ešení problematiky sv(telného zne#išt(ní.  
Ta by m(la nejprve analyzovat stávající stav sv(telného zne#išt(ní v -R a ve sv(t(, existující odbornou literaturu, 
podíl jednotli vých p%vodc% sv(telného zne#išt(ní v -R, posoudit reálné možnosti snížení sv(telného zne#išt(ní 
v jednotli vých aplika#ních oblastech um(lého osv(tlení, navrhnout opat ení ke snížení sv(telného zne#išt(ní a 
zp%sobu jejich právního zakotvení, vyhodnotit jejich ekonomické d%sledky a navrhnout zp%sob financování 
realizace navržených opat ení. -leny komise by m(li  být p edevším odborníci v oboru sv(telná technika, aby byla 
zajišt(na dostate#ná odborná úrove* vytvá ených dokument%. 
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Navržená opat ení by m(la být také p edložena k vyjád ení t(m, jichž se navržená opat ení budou nejvíce týkat 
svými ekonomickými dopady, nap . zástupc%m m(st a obcí, -eských drah, sportovních klub%, pr%myslových 
podnik% apod.  
 

Poznámky autora: 
1. Výše uvedená verze #lánku byla zpracována 16. ledna 2002.  
2. Zákon o ovzduší byl po schválení poslaneckou sn(movnou dne 19.12.2001 doru#en Senátu 7.1.2002 a rozeslán 

jako senátní tisk #. 171/0. Organiza#ní výbor p ikázal návrh Výboru pro územní rozvoj, ve ejnou správu a životní 
prost edí (Jitka Seitlová) a Výboru pro evropskou integraci (Ji í Skalický). Lh%ta pro projednání zákona byla 
stanovena na 5.2.2002. Zákon o ovzduší je za azen jako bod 16 po adu 13. sch%ze Senátu a na  adu se má dostat ve 
#tvrtek 31. ledna 2002 (p%vodn( 17.1.2002). Všichni senáto i byli  o nedostatcích návrhu zákona informováni 
elektronickou poštou, s n(kterými byla uskute#n(na i osobní jednání. 

3. �ešit problematiku sv(telného zne#išt(ní, podílet se na zohled*ování problému sv(telného zne#išt(ní 
v legislativních p edpisech i na vytvá ení nových provád(cích p edpis%,  má odborná komise, jejíž vytvo ení bude 
iniciovat odbor ochrany ovzduší MŽP, jehož  editelkou je MUDr. Eva Rychlíková. Odborným garantem pro tuto 
oblast byla jmenována Ing. Jana Kotlíková. Jednání s nimi probíhá. 

4. Vše nasv(d#uje tomu, že zákon bude Senátem schválen s pozm(*ovacími návrhy. Pokud se tak stane, vrátí se 
zákon zp(t do Poslanecké sn(movny Parlamentu. 

5.   Pomoc všech, kdo mohou pomoci zabrán(ní p ijetí zákona ve stávající podob(, je vítána. 
 
 
 
 
Aby si  tená� mohl u init vlastní názor na dopady p�ijetí zákona o ovzduší pro praxi, uvádíme dále zn#ní stávajícího 
návrhu p&íslušné provád#cí vyhlášky: 
 
Návrh se vztahuje k návrhu zákona o ovzduší ve zn(ní pozm(*ovacího návrhu schváleného Výborem pro ve ejnou 
správu, regionální rozvoj a a životní prost edí dne 7. li stopadu 2001, za p edpokladu dodate#né opravy definice 
sv(telného zne#išt(ní (§ 3 odst. 1 bod r.) do standardního zn(ní (souhlasného se zn(ním v obdobných zákonech 
zahrani#ních):  
,,sv#telným zne išt#ním (se rozumí) každá forma osv#tlení um#lým sv#tlem, které je rozptýleno mimo oblasti, do kterých 
je funk n# ur eno, a zejména pak, mí%í-li nad linii obzoru „   
 

Návrh:  
VYHLÁŠKA  

Ministerstva životního prost edí  
ze dne ...2001,  

kterou se stanovují pravidla pro snižování sv(telného zne#išt(ní  
Ministerstvo životního prost edí stanoví podle § 55 odst. 3 zákona #..../2001 Sb., o ochran( ovzduší a o zm(n( 

n(kterých zákon% (dále jen ,,zákon``) k provedení § 3 odst. 10. a 12 zákona:  
 

§ 1. Regulace sv(telných zdroj% pro venkovní osv(tlování  
(1) Veškeré nové instalace osv(tlovacích soustav umíst(ných ve vn(jším ovzduší, stejn( jako úpravy soustav 

dosavadních, musí vyhov(t pravidl%m pro prevenci sv(telného zne#išt(ní dle tohoto paragrafu. To se týká i zm(n, 
které jsou ve fázi plánování nebo kontraktu. Ty, které jsou již ve fázi pvovád(ní, mají za povinnost nepoužívat 
soustav rozptylujícíh sv(tlo do výšky, okamžit( nebo následn( postupnými úpravami, podle pravidel tohoto 
paragrafu.  

(2) (2) Za osv(tlovací soustavy, neprodukující sv(telné zne#išt(ní a minimalizující i další zne#išt(ní ovzduší jsou 
považovány pouze takové soustavy, které  
a. jsou složené ze svítidel, která mají do sm(r% 90° a vyšších svítivost 0 cd na 1000 lumen% vydávaného 

sv(telného toku,1  
b. používají nejlepší dostupnou techniku,  
c. jsou realizovány tak, aby osv(tlené plochy nep ekra#ovaly minimální úrove* st edního udržovaného jasu 

vyžadovanou bezpe#nostními normami, pokud existují,2  
d. a jsou vybaveny za ízeními schopnými snížit množství vyza ovaného sv(tla ne mén( než o t icet procent oproti 

plnému výkonu, v dob( po dvacáté #tvrté hodin(. Takové snížení množství sv(tla se uplat*uje, když podmínky 
užívání osv(tleného povrchu jsou takové, že bezpe#nost není ohrožena; direktiva, týkající se takových 
ovládacích za ízení jen z d%vodu snížení spot eby je fakultativní pro struktury, v nichž jsou provozovány 
aktivity týkající se ve ejného po ádku, výkonu práva a obrany.  

(3)Výjimky platí pro pro zdroje se sv(telným tokem nep ekra#ujícím 1500 lumen% v soustavách s malým výkonem (až 
do t ech zdroj% pro jedno sv(telné místo) a pro takové do#asn( používané zdroje, které se vypínají po dvacáté hodin( v 
období platnosti b(žného #asu a po dvacáté druhé hodin( v období platnosti letního #asu.  
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(4) Osv(tlení informa#ních tabulí nevybavených vlastním osv(tlovacím za ízením musí být realizováno svícením 
sm(rem shora dol%.  
(5) Osv(tlovací svazky a reflektory používané k osv(tlení parkoviš,, železnic a uli c, velkých nám(stí, dvor%, 
pr%myslových závod%, sportovních arén a území všech typ% musí mít takový náklon, vzhledem k danému terénu, aby 
nevyza ovaly více než 0 cd na 1000 lumen% do sm(ru 90° od terénu a dále, nebo takový náklon, aby nevyza ovaly více 
než 0 cd na 1000 lumen% do sm(r% vodorovných a výše.  
(6) Výrobní, dovozní #i dodavatelské firmy musí potvrdit, mezi technickými charakteristikami prodávaných svítidel, 
jejich shodu s tímto zákonem uvedením ozna#ení na výrobku ,,optika nevytvá ející sv(telné zne#išt(ní a snižující 
spot ebu energie, podle zákon% -eské republiky`` a p ibalit, krom( toho, doporu#ení pro správné použití.  
(7) Je výslovn( zakázáno používat, pro pouhé propaga#ní ú#ely, vzh%ru mí ící oto#né nebo pevné svazky paprsk% 
jakéhokoliv typu.  
(8) U osv(tlení budov a pomník% musí být up ednostn(ny soustavy svítící shora dol%. Jen pokud to není technicky 
možné a u p edm(t% obzvláštní a ov( ené architektonické hodnoty, musí okraj sv(telného svazku z%stat alespo* jeden 
metr pod horním okrajem osv(tlované plochy a po obvodu musí být svazek opat en úplným clon(ním nebo možností 
tlumení po dvacáté #tvrté hodin(.  

§ 2. Území se zvláštní ochranou  

(1)  Protože období, v n(mž by došlo k výraznému snížení sv(telného zne#išt(ní pouhou rekonstrukcí osv(tlovacích                 
soustav dle § 1, je dáno životností t(chto soustav #ítající desetiletí, stanovují se v naléhavých p ípadech území, kde jsou 
dány lh%ty k náprav( dosavadního stavu (dále jen ochranná území ). 

 (2) Ochranná území se z izují zejména kolem astronomických observato í. Vyhlašuje je Ministerstvo životního 
prost edí. Ochranná území vyhlášená k datu platnosti této vyhlášky jsou uvedena v P íloze.  

(3) Je na subjektu, kv%li  kterému Ministerstvo životního prost edí ochranné území vyhlásilo, aby tuto skute#nost 
oznámil dot#eným obcím a provozovatel%m sv(telných zdroj%.  

(4) Ochranné území m%že vyhlásit na svém teritoriu i orgán obce v p enesené p%sobnosti.  

§ 3. Další na ízení vztahující se k ochranným územím  

(1) B(hem #ty  let od vyhlášení ochranného území musejí být všechny zdroje sv(tla nevyhovující uvedeným 
požadavk%m nahrazeny #i upraveny takovým zp%sobem, aby vyhovovaly požadavk%m paragrafu 1.  

(2) Veškerá stávající sv(telná za ízení produkující velké zne#išt(ní, jako koule, lucerny a podobn(, musí být vybavena 
vhodným stínícím za ízením schopným omezit a nasm(rovat sv(telný tok sm(rem k zemi, aby sm(rem vodorovným a 
výše nep esáhla jejich svítivost 15 cd na 1000 lumen%. Výjimky platí po dohod( mezi obcí a subjektem, kv%li n(muž 
bylo území vyhlášeno, a dále pro takové zdroje, jejichž sv(telný tok nep esáhne 1500 lumen% (až t i zdroje v jednom 
sv(telném míst(), pro ty do#asn( užívané, které se vypínají do dvaceti hodin v období platnosti b(žného #asu a do 
dvaceti dvou hodin v období platnosti letního #asu a pro takové, jejichž náhrada je plánována b(hem #ty  let od 
vyhlášení ochranného území.  

(3) Všechny typy informa#ní tabulí, které nemají specifické a nezbytné no#ní použití, musejí být zhasnuty po 23. hodin( 
v období platnosti letního #asu a po 22. hodin( v období platnosti b(žného #asu.  

(4) Úprava sv(telných svazk% podle požadavk% uvedených v § 1 odst. 4 musí být provedena b(hem jednoho roku od 
vyhlášení ochranného území.  

(5) Osoby, v#etn( obcí, které v ochranném území nesplnily kritéria požadovaná touto vyhláškou, jsou zbaveny výhody 
speciální sazby za elekt inu pro ve ejné osv(tlování, dokud nep izp%sobí své osv(tlovací soustavy této vyhlášce. 
Rozhodnutí o tom vydává orgán kraje v p enesené p%sobnosti, po p edchozí inspekci na základ( oznámení subjektu, 
kv%li  n(muž bylo ochranné území z ízeno. Informaci o rozhodnutí p edá p íslušnému dodavateli  elekt iny se žádostí, 
aby uzav el s danou osobou jinou smlouvu o odb(ru elekt iny.  

P%íloha  
Seznam ochranných území dle § 2 odst. 2  

(6)  

Subjekty, kolem nichž se vyhlašuje ochranné území o polom(ru 10 km:  
• Observato  Astronomického ústavu Akademie v(d -eské republiky, Ond ejov  
• Observato  Hv(zdárny a planetária v -eských Bud(jovicích, Kle,  
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(7)  

Subjekty, kolem nichž se vyhlašuje ochranné území o polom(ru 1 km:  
• Observato e Hv(zdárny a planetárium Mikuláše Koperníka v Brn( a Astronomického ústavu Masarykovy 

Univerzity, Brno  
• Štefánikova hv(zdárna, Praha  
• Hv(zdárna, Úpice  
• Hv(zdárna, Valašské Mezi í#í  
• Hv(zdárna a planetárium Johanna Palisy, Ostrava  
• Hv(zdárna, Vsetín  
• Hv(zdárna, Rokycany  
• Hv(zdárna, Vlašim  

(8)  

Výše uvedená ochranná území jsou nedostate#ného rozsahu, ale poslouží jako modelová pro implementaci této 
vyhlášky. Opat ení pro snížení sv(telného zne#išt(ní v nich p inesou jen velmi malé náklady, p i velkém spole#enském 
významu. Po#ítá se s rozší ením t(chto území a vyhlášením  ady dalších, zejména kolem ostatních ve ejn( #inných 
hv(zdáren.  
 
 

P%íloha Vysv tli vky fotometri ckých termín' v textu vyhlášky  

Vyhláška ve uvádí n(kolikrát pom(rn( tajemné fotometrické údaje, které vyžadují podrobn(jší vysv(tlení.  

0 cd  na 1000 lm  

Jedno spojení  íká, že u takových za ízení, které jsou v souladu se zákonem, svítivost do sm(r% 90° a vyšších smí být 
nejvýše 0 cd na 1000 lm (nula kandel na tisíc lumen%). Nejjednodušší interpretace je, že smí svítit pouze do prostoru 
pod sebou. Striktn(jší výklad je, že svítivost vodorovn( a výš musí být po zaokrouhlení na celé kandely nulová, pro 
sv(telný zdroj, jehož celkový vyza ovaný sv(telný tok je tisíc lumen% (p ed zaokrouhlením musí být tedy menší než 
polovina kandely). Samoz ejm(, pro takový zdroj by žádné omezení neplatilo, protože zdroje vydávající mén( než 1500 
lm jsou p edm(tem výjimky, zákon sm(rování jejich sv(telného toku nevyžaduje.  
Vezm(me jako p íklad výbojku, která vyza uje šest tisíc lumen%. Výklad limitu 0 cd na 1000 lm by pak byl takový, že 
svítidlo s takovou výbojkou smí mít ve sm(ru vodorovném a vyšších jen svítivost menší než t i kandely. Názorn(: smí 
tam svítit nejvýše tak siln(, jako t i sví#ky.  
Holá žárovka vydávající sv(telný tok 1000 lm (s p íkonem asi 75 W) by m(la do všech sm(r% svítivost 1000/4pi cd, 
tedy osmdesát kandel (zanedbáváme p itom patici žárovky). Limit svítivosti 0 cd na 1000 lm tak znamená, že svítidlo 
musí do takového sm(ru svítit alespo* 160× mén(, než by svítil samotný nekrytý sv(telný zdroj v n(m obsažený.  
Není to úpln( totéž, jako  íci, že nesmí do daného sm(ru svítit v%bec.  
Použitá definice p ipouští nap . použití historicky vyhlížejících #ty bokých luceren, kde i p i dokonalém provedení se 
malinká #ást sv(tla rozptýlí na ne#istotách bo#ních skel a kde jsou také i z míst ležících výše než lucerna vid(t její 
osv(tlené hrany. Svítí nahoru sice velmi málo, ale p ece jen. Dodržet u nich podmínku dle definice je možné.  
Definice také p ipouští velmi malé odchylky od vodorovnosti. Svítidla lze snadno montovat s odchylkami menšími než 
jeden stupe*, p i nich nebude limit svítivosti pro vodorovný sm(r p ekro#en.  
Praktická kontrola je vizuální - svítidlo smí vodorovn( a výše svítit jen tak málo, že je p i pohledu shora na pozadí 
osv(tleného terénu zcela nenápadné.  
Formulace je zcela p evzata z lombardského zákona. Notací odpovídá obvyklému vyjad ování používanému v 
technických údajích o svítidlech.  

1500 lm  

Svítidl%m, vydávajícím sv(telný tok menší než 1500 lumen%, je povolena výjimka - zákon nepožaduje žádné sm(rování 
jejich sv(tla. Prakticky to platí pro žárovky o p íkonu až 100 Wm, pro lineární zá ivky p íkonu až 18 W a pro 
kompaktní zá ivky p íkonu až 23 W. Ne, že by takové sv(telné zdroje nemohly být napohled zblízka dosti rušivé. P esto 
lze nap . po#ítat s jejich použitím jakožto ozdob, jejichž hlavním d%vodem není osv(tlování terénu pod nimi. 
Osv(tlovací roli  mohou hrát také, proto sm(jí být až t i na jednom míst(. Takové slabé sv(telné zdroje m%že každý 
venku použít, aniž by se mohl dostat do konfli ktu se zákonem. Tím není  e#eno, že je sv(telné zne#išt(ní jimi vyvolané 
ve všech p ípadech zanedbatelné.  
Všechny výbojky jiné než zá ivky už vydávají sv(telné toky mnohem vyšší a platí pro n(, že nesmí svítit do 
poloprostoru obráceného vzh%ru #i od terénu.  

Vodorovn  nebo podél terénu  

V odstavci o osv(tlovacích svazcích se p ipouští dv( ohrani#ení oblasti, kam za ízení svítí: nejen horizontální rovinou, 
ale též rovinou rovnob(žnou s terénem. Taková alternativa m%že poskytovat menší zne#išt(ní na hodn( svažitých 
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pozemcích, nap . na sjezdovkách. P i vodorovném ohrani#ení by svítidla zbyte#n( svítila nap . na druhou stranu údolí, 
p i ohrani#ení rovinou rovnob(žnou s terénem lze naopak osv(tlovat i tu oblast svahu, která leží výše než svítidlo. Z 
povahy v(ci vyplývá i p ípustnost možnosti ležící mezi t(mito dv(ma krajnostmi.  

15 cd na 1000 lm  

je požadovaný horní limit pro naléhavé úpravy dosavadních zvlášt( zne#iš,ujících svítidel v ochranných zónách 
astronomických observato í.  
V p ípad( opálové koule, která je ze všech stran a po celém povrchu stejn( sv(tlá (tj. má stejný jas), to znamená, že po 
úprav( smí být z vodorovného sm(ru vid(t jen necelá p(tina jejího pr% ezu. To lze docílit  instalováním krytu, pod který 
p i pohledu zboku vy#nívá nejvýše polovina polom(ru koule.  
V p ípad( svítidel, jejichž kryt není opálový, mohou být pot ebné sm(rující elementy instalovány snáze uvnit .  
Ustanovení odstavce § 3 odst. 2 je popisem výjimky, kdy lze i po lh%t( #ty  let ponechat dosavadní zne#iš,ující svítidla, 
budou-li  dostate#n( dob e upravena nebo dohodne-li  se o jejich použití provozovatel s p íslušnými subjekty 
(astronomickými observato emi).  

hollan@ped.muni.cz (english /  esky, rad#ji než ,,ceskỳ `)  

Hv(zdárna a planetárium M. Koperníka v Brn(, 14. Listopadu 2001 
 
 
 
Aby  tená�i m#li možnost se seznámit s myšlenkovými pochody a filozofií iniciátor( tohoto hnutí a o jejich aktivit# 
p&i formulaci Zákona o ovzduší v oblasti sv#telného zne išt#ní ovzduší otiskujeme, jak to sami auto&i nazývají, 
„V #cný podklad k zahrnutí prevence sv#telného zne išt#ní ovzduší do zákona o ovzduší a navazující vyhlášky 
Ministerstva životního prost&edí“ . 
 
Nakolik je tento podklad skute n# v#cný z pohledu odborník(, zabývající se problematikou sv#tla a osv#tlení, nech% 
 tená&i posoudí sami. Stejn# tak si lze u init obraz o tvorb# zákon( v našem zákonodárném sboru, jsou-li  tyto 
materiály brány vážn#. 
 
Nakolik jsou „v#cné podklady“  iniciátor( celospole ensky ušlechtilé, nakolik sledují pouze zájmy a cíle úzce 
vymezené skupiny – to lze z tohoto textu vycítit také, stejn# jako z výb#ru ochranných pásem v návrhu provád#cí 
vyhlášky. 
 
V cný podklad k zahrnutí prevence sv telného zne#išt ní ovzduší do zákona o ovzduší a navazuj ící vyhlášky 
Mi nisterstva životního prost%edí  
 
1 Východiska  

Sv(telné zne#išt(ní je pojem, o kterém se hojn(ji za#alo ve sv(t( hovo it až v devadesátých létech. Do pop edí 
se jako významné téma dostává teprve na za#átku t etího tisíciletí. Významné je tím, že vlastn( rozhoduje o 
definitivním odtržení lidí od p írody.  

Dnešní dosp(lí vyr%stali  už v(tšinou v prost edí, kde vesmír vídali jen v televizi a knížkách. Nevnímali 
dor%stání M(síce, ve#ery stále sv(tlejší až do úpl*ku a pak naopak tmavé, kdy na nebi bývá vid(t plno hv(zd a pás 
Mlé#né dráhy. Nevid(li  úchvatnou nádheru komet století Hale-Bopp #i rok p edtím Hyakutake. Tato #ást p írody, pod 
kterou lidstvo vzniklo a která mocn( ovliv*ovala rozvoj duchovní kultury, jim nebyla dop ána.  

Okradeni byli  zbyte#n(. Na rozdíl od kou e v centrech m(st, který byl p ed sto lety daní za pr%myslový r%st (ba 
byl chápán jako symbol pokroku), sv(telnému zne#išt(ní bylo možno se už d íve z valné v(tšiny vyhnout. Dnes je to 
snazší, na trhu jsou všechny pot ebné technologie umož*ující svítit jen tam, kam svítit opravdu chceme. Zpravidla tedy 
jen strm( dol%, na uli ci, ne vodorovn( do o#í a šikmo vzh%ru do vzduchu. Svítidla, která to dokážou, se nazývají pln( 
clon(ná. Nejsou dražší než jiná, zato poskytují stejn( silné osv(tlení se spot ebou elekt iny o t etinu nižší. Ona uspo ená 
t etina znamená v úhrnu celé republiky nejmén( #tvrt miliardy korun ro#n(. Sou#asn( znamená návrat hv(zd na nebe na 
kraji m(sta #i vsi, ba i v m(stském parku.  

Sv(telné zne#išt(ní se dá omezit snáze a levn(ji než jiná zne#išt(ní. A p itom je výsledek nápadn(jší a ocení jej 
všichni. Dojem, že nad m(stem je vzduch špinavý, vzniká totiž do zna#né míry práv( tím, že je v noci zbyte#n( 
osv(tlený. Lidé hovo í o smogu, p itom vzduch m%že být #istý, jen tak nep%sobí. Bude-li  bezm(sí#né nebe tmavší a 
zdálky nad m(sty nebudou patrné sv(telné #epice, vznikne tím (#asto správný) dojem, že vzduch už není tak špinavý, 
jak býval. M( ení p esv(d#í málokoho, pohled každého.  

Zisk% z kvalitního osv(tlení je ale více. Nap íklad bude mnohem lépe vid(t na cestu, když tím nejnápadn(jším 
v dálce budou osv(tlené v(ci a ne lampy samotné. Bude sta#it svítit i slab(ji, a p esto se hlavn( starší lidé budou 
pohybovat bezpe#n(ji. Moderní technika krom( toho umož*uje venkovní osv(tlení pozd( v noci ztlumit alespo* na 
polovinu, takže neruší toli k lidi ve spánku. Dohromady tak lze ušet it ješt( další t etinu elekt iny.  

Zákon%, jejichž cílem je kvalitní venkovní osv(tlování, úspora elekt iny a omezení sv(telného zne#išt(ní, je na 
sv(t( už  ada. Dobrých p íklad% p ibývá ve Spojených státech (zákon ve stát( Connecticut podpo ili letos všichni tamní 
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poslanci bez výjimky), za nejlepší je ale považován zákon italského regionu Lombardie z b ezna 2000 - ten by se m(l 
stát i p edlohou pro Evropskou unii.  

Zákon o ovzduší by m(l být rozhodujícím krokem, jak rostoucímu sv(telnému zne#išt(ní #eli t. Podobností 
mezi sv(tlem mí ícím rovnou do vzduchu a látkami, které tam neradi vypouštíme, je celá  ada. Zahrnutí prevence 
sv(telného zne#išt(ní do tak zásadního zákona m%že mít samo o sob( velký dopad - mnoho lidí si poprvé uv(domí, že 
takový problém existuje, což je rozhodujícím krokem k náprav(. Použití stejných postup% k potla#ování všech druh% 
zne#išt(ní je tím nejsnazším zp%sobem, jak situaci napravit.  

Sta#ila by k tomu vlastn( jen jedna základní úprava zákona: pro jeho ú#el zahrnout um(lé sv(tlo, které jde 
nesprávným sm(rem, mezi zne#iš,ující látky a doplnit podle toho n(kolik úvodních definic základních pojm%. Pokud 
ale takové dopln(ní p ináší p ílišné komplikace, je možná i cesta jiná, mimo mechanismy platné pro chemikálie a 
aerosoly.  

Byl by to zásah ve chvíli , kdy se rozmáhá zám(rné svícení pohyblivými sv(tlomety do nebe coby neplacená a 
obt(žující reklama, znevýhod*ující konkurenty a p ipomínající pam(tník%m doby bombardování. P itom také 
znemož*ující astronomické pozorování v okruhu desítek kilometr'. Použití takových ,,sv(telných sirén`` by sice zákon 
vylou#il  už ze své podstaty, p esto je vhodné je i výslovn( zakázat.  

Negativní d%sledky osv(tlení pot ebného pak pom%že omezit požadavek zákona, používat nejlepší dostupnou 
techniku. To se u osv(tlení vyplatí dvojnásob. -eská republika tak m%že získat #elnou pozici v tomto nekontroverzním, 
pro všechny výhodném (snad až na n(které prodejce elekt iny) postupu proti zbyte#nému a závažnému poškozování 
životního prost edí.  

2 Rekapitulace  

Ochranu ovzduší p ed sv(telným zne#išt(ním je vhodné do zákona zahrnout z  ady d%vod%:  
• um#lé osv#tlení no ního vzduchu vzbuzuje dojem, že vzduch je špinavý a p'sobí tedy podobn#, jako ve dne 

pohled na zákal  i kou%  
• nedostatek tmy v noci narušuje život mnoha organism' v p%írod#, stejn# jako spánek lidí  
• existují vážná podez%ení, že nedostatek tmy m'že poškozovat zdraví, nap%íklad vést ke tvorb# nádor'  
• vzduch, který je v noci osv#tlený, m#ní tvá%nost krajiny a ochuzuje ji  o d'ležitou složku, totiž pohled do 

vesmíru, který ovliv*oval lidstvo odjakživa, ale postupn# vinou rostoucího sv#telného zne išt#ní p%estává  
• zbyte n# osv#tlený vzduch omezuje až znemož*uje cílené poznávání vesmíru v rámci vzd#lávání i jeho v#decký 

výzkum, tedy též  innost hv#zdáren  
• sv#telné zdroje osv#tlující z ásti jen vzduch (tedy svítící nahoru), p%inášejí smrt mnoha pták'm a velké spoust# 

hmyzu  
• tytéž sv#telné zdroje svítí do o í chodc'm a %idi 'm, kte%í pak vidí špatn# na cestu a volají tak po ješt# 

siln#jším osv#tlení  
• elekt%ina vyplýtvaná na zbyte né svícení znamená zbyte né zne iš,ování ovzduší provozem elektráren a 

zbyte né emise skleníkových plyn'  
Na rozdíl od jiných opat ení k ochran( ovzduší, která zpravidla vyžadují zna#né investice a n(kdy i vyšší provozní 
náklady, opat ení pro snižování sv(telného zne#išt(ní vedou s malými nebo žádnými p ídavnými investicemi k velkým 
trvalým finan#ním úsporám, jsou tedy pro všechny výhodné.  

3 Pot%ebné úpravy zákona  

Základní úpravou je dopln(ní úvodních definic o definici sv(telného zne#išt(ní. Již z této úpravy pak vyplývá obecná 
povinnost omezovat i sv(telné zne#išt(ní dle § 3 odst. 1.  
Další podstatnou úpravou je alespo* odkaz na provád(cí p edpisy a na povinnost Ministerstva životního prost edí 
takovou vyhlášku vydat.  
T etí úpravou je stanovení sankcí za porušení pravidel stanovených onou vyhláškou.  
Ve zn(ní komplexního pozm(*ovacího návrhu schváleném garan#ním výborem ve st edu 7. listopadu 2001 jsou tyto 
zm(ny návrhu zákona z v(tší #ásti zahrnuty. Chybí ale sankce v%#i obcím samotným (ta by m(la být ve výši vyšší než 
sankce, kterou ud(lují obce, nap íklad v rozmezí 150 až 1000000 K#). Také chybí ustanovení v § 55 dávající 
Ministerstvu životního prost edí za úkol vydat vyhlášku ke sv(telnému zne#išt(ní (z ejm( technickým opomenutím, 
mohlo by to ale znamenat, že vyhláška nebude op ena o zákon).  

4 Konkrétní požadavky vyhlášky  

Vyhláška vyžaduje používání svítidel, která nesvítí nad horizontální rovinu. Zd%raz*uje povinnost používat nejlepší 
dostupnou techniku a nep ekra#ovat minimální vyžadované hladiny osv(tlení. Doporu#uje také snižovat osv(tlení pozd( 
v noci.  
Jmenuje výjimky z t(chto povinností pro svítidla slabá nebo používaná jen v dob( stmívání.  
Pak uvádí pokyny pro jednotlivé zvláštní p ípady osv(tlování.  
Vzhledem k tomu, že sv#telné zne išt#ní je zásadní p%ekážkou pro  innost astronomických observato%í (a, ji ž pro výzkum 
nebo pro p'sobení osv#tové), po ítá zákon s možností vytvo%ení ochranných území kolem nich, kde by platily p%ísn#jší 
požadavky pro ochranu ovzduší a kde by platily  asové lh'ty pro nápravu.  
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Pro prevenci sv(telného zne#išt(ní v t(chto územích obsahuje vyhláška i zvláštní sankci, totiž možnost odep ení 
zvýhodn(né sazby (t.#. ozna#ované jako C 62) za odb(r elekt iny pro ve ejné osv(tlení. (Vzorem pro takovou sankci je 
zákon lombardský.) Sankce jiného typu z%stávají p itom nedot#eny.  

hollan@ped.muni.cz (english /  esky, rad#ji než ,,ceskỳ `)  

Hv(zdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brn(, 14. li stopadu 2001 
 
 
 
 
Tento p	ísp#vek pana Jana Lidmily z  asových d(vod( na našem Setkání nebyl prosloven. D#kujeme autorovi za 
jeho p&edání a otiskuje jej zde , abyste m#li možnost se seznámit jak je možno p&istupovat k problematice VO na 
menších obcích a dozv#d#li se n#co od dlouholetého zkušeného pracovníka v oboru. 
 
Praktické zkušenosti s provozem i údržbou ve%ejného osv tlení v menších obcích. 
Jan L idmila, TS K latovy 
 

Technické služby Klatovy jako správce sítí VO provozuje a udržuje toto za ízení ve 27 obcích, které 
katastráln( spadají pod MU Klatovy. P i slou#ení t(chto obcí a. následné p ejímce VO. bylo p edáváno toto za ízení v 
žalostném až katastrofálním stavu. Ve v(tšin( obcí se VO. zapínalo z trafostanic pat ícím Z-E Plze*. V n(kterých 
obcích bylo VO. zapínáno ješt( spínacími hodinami typu Landis § Gyr Praha, kde se péro t(chto hodin natahovalo ješt( 
ru#n( pomocí klí#ku a v ostatních obcích byly osazeny spínací hodiny typ K ižík Praha. Svítidla, která byla osazena, 
p ipomínala sm(sici typ% a výrobc%, po#ínaje od GO.svítidel 200 W , ramínkových venkovních svítidel, až po svítidla 
 ady 23 2x250 W RVL a n(kde dokonce svítidla rady 444 RVL 400W osazená ve výšce 4m. Vzhledem k tomuto stavu 
ve ejného osv(tlení jsme uskute#nili postupnou rekonstrukci tohoto za ízení ve všech p idružených obcích. 

Po zvážení všech aspekt% pro hospodárný a bezporuchový provoz za ízení jsme zapínací body z trafostanic 
p emístili  na stožáry NN. Nejlépe se osv(d#ily rozvad(#e typu PRVO-1 1x20 nebo 3x20A, dle veli kosti obce. 
Výrobcem t(chto rozvad(#% je ELPLAST Rokycany závod M(l#ice. P i správném ut(sn(ní vývod% je rozvad(# stále 
suchý a bez prachu. 

Zapínání VO.je ovládáno p ijíma#i HDO typu FMX 491.Tyto p ijíma#e osazujeme již od zavedení do výroby. 
Do dnešního dne pracují tyto p ijíma#e bez jediné závady. 

První t i obce jsme osadili  svítidly ELEKTROSVIT 444 19 70 Tato svítidla se v praxi v%bec neosv(d#ila pro 
svou velkou poruchovost použitím v azeným násobi#%m místo tyristorových zapalova#% a pro špatnou t(snost krytu 
výbojky. Po ro#ním provozu byla tato svítidla velmi zne#išt(na prachem a zatékající vodou. Proto jsme v dalších 
obcích, od roku 1995, za#ali osazovat svítidla Firmy MODUS typu LV 236 a jako sv(telný zdroj 2 x kompaktní zá ivky 
PLL 36W. Dnešním dnem máme jíž namontováno 180 t(chto svítidel v p evážné #ásti obcí v naší správ(. Po dobu šesti 
let od namontováni prvního svítidla do dnešního dne svítí tato svítidla bez jediné poruchy, a to jak na svítidle, tak na 
zdroji. I po p(til etém provozu je kryt svítidla stále #istý. Proto pro svoji velkou spolehli vost, beznáro#nou údržbu, 
úsporný provoz a velmi p ijatelnou cenu svítidla i zdroje (svítidlo 1993 K# v#etn( DPH a PLL zá ivka kolem 170 K# 
dle výrobce) osadíme t(mito svítidly všechny obce spadající pod naši správu. 
 
 

Prezentace firem 
 
ARTECHNIK SCHRÉDER –pan Landovský   
Artechnik-Schréder je zástupcem belgické spole#nosti Schreder, která má 29 fil iálek po celém sv(t(. Všechna svítidla 
mají standardn( krytí IP 66. Cht(l bych vás seznámit se svítidlem MC2-Zebra, ur#eným pro osv(tlení p echod% pro 
chodce, které již mnozí znáte. Svítidla se vyráb(jí ve velkém množství, zvlášt( nyní, kdy platí nová vyhláška ohledn( 
p ednosti chodc% na p echodech. 
Dále jsem vám p inesl ukázat dv( nová svítidla – Focal a Corus. Svítidlo Focal je možno nastavit a fokusovat podle 
pot eby, m%že být symetrické #i asymetrické, nej#ast(ji je osazeno zdroji CMD, ale je možno použít i jiné zdroje. 
Poprvé byly apli kovány pod mostem v Pardubicích s výbornými výsledky. 

EN-CENTRUM– Ing. Vitner 
Rádi se ú#astníme vašich setkání, na kterých, jako snad jediní, prezentujeme m( icí techniku na vyhledávání 
kabelových poruch. Je to technika veli ce náro#ná. Netvrdím, že se pomocí ní nalezne 100% poruch, ale i kdyby to bylo 
pouze 50%, ur#it( to ušet í nemalé prost edky. 
Zastupujeme zde firmu RICOM, která vyrábí hleda#ky kabel%, zvlášt( metalických. Z novinek tady máme RICOM 
8860, skládající se z vysíla#e o výkonu 0,1 nebo 3 W, a z p ijíma#e. Za ízení umož*uje trasování, pasivní hledání (bez 
použití vysíla#e), umož*uje m( ení hloubky kabelu, umož*uje porovnávat proudy v jednotli vých kabelech mezi sebou, 
m%žeme zjiš,ovat izola#ní poruchy na základ( m( ení krokového nap(tí. 
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Z produkce firmy METROM bych cht(l p edstavit malý radar E2550, který umož*uje dohledat zkraty a p erušení 
v kabelech. 
 
Ing. Skála, Eltodo Citelum (reakce na vystoupení Ing. Vitnera) 
S firmou EN-Centrum jsme navázali spolupráci p ed 5 lety. Cht(l bych  íci, že nechci jim d(lat n(jakou reklamu, ale 
s jejich p ístroji jsme velmi spokojeni a myslím si, že procento vyhledaných poruch není 50%, jak tady pan Vitner  íkal, 
ale ur#it( p esahuje 90%. 
Spole#nost ELTODO Citelum se nezabývá pouze údržbou, ale jsme i správci ve ejného osv(tlení P i p ebírání 
ve ejného osv(tlení jsem si uv(domil, že naše o#i vidí od zem( stožár a nanejvýš svítí-nesvítí. Avšak ten, který se musí 
zajímat i o stav kabeláže, prochází složitým a veli ce pracným mapování pomocí výkop%, hlídáním prací apod.. V Praze 
jsme poprvé použily tyto trasova#ky pro ov( ení, kudy kabely skute#n( vedou, protože jsme se setkali s p ípady, kdy 
stav byl skute#n( k nedohledání, jak pod vozovkou, tak na soukromých pozemních a díky tomu v n(kolika p ípadech 
nemáme kabelovou sí, p evzatou. Mohu potvrdit, že toto za ízení je bezvadná v(c, ušet ilo nám spoustu práce a náklad% 
a skute#n( odhalí, kudy kabely vedou. Je to dobré i pro jednání s dodavateli, který si pak nedovolí vést kabel, tak jak se 
doposud d(lo, po naprosto ne#ekaných trasách. 

TESLAMP – Ing. Opletal, obchodní %editel 
 Jako zástupci jediného #eského výrobce sv(telných zdroj% bych vám cht(l n(co  íci o sou#asné situaci ve firm( 
Teslamp, popsat její právní postavení. V poslední dob( se Teslampu dostalo pom(rn( velké, bohužel #asto negativné 
publicity. Naši firmu jist( znáte, výrobní program p edstavovat nemusím. Velká #ást má s námi ur#ité zkušenosti, je mi 
jasné, že za poslední léta vícemén( negativní.  

Spole#nost Teslamp prošla v minulých letech ur#itými zm(nami, které pramenily p evážn( z nepovedené 
privatizace, což vedlo až k vyhlášení konkurzu. V pr%b(hu konkurzu došlo ke zm(n( majitel% a 15.11.2000 byl konkurz 
prohlášen za neplatný. Noví majitelé požádali konzulta#ní firmu o analýzu a ta ukázala, že za jistých okolností firma lze 
zachránit a mohla by zachovat výrobní program. 

Po analýze nastaly zm(ny na mnoha pozicích v managementu. V(tšina nových, mladších lidí p ešla z jiných 
spole#nost s cílem n(co dokázat, berou to jako výzvu. V  poslední dob( se firma udržela hlavn( jen díky exportu, což je 
cca 70% produkce. Tuzemský trh se pon(kud zanedbával a bude stabilizován b(hem podzimu.  
Chceme nabídnout standardní služby, tak jak je zvykem u solidní firmy. Cht(li  bychom na tuzemském trhu hrát 
d%stojn(jší roli . K tomuto chystáme prodejní akce r%zného typu . Od. 1.11. chystáme prodejní akci zacílenou na obce, 
nejen pro ve ejné sv(tlení.  

Našim stálým odb(ratel%m, kte í vydrželi  s Teslampem i p es neklidné období a které považujeme spíš za 
p átele, bych vám cht(l pod(kovat. 

HUF PLASTY – Ing. Huf 
Firma HUF Plasty  vyrábí ze sortimentu pro ve ejné osv(tlení  a zda vystavuje plastové patice. Vzali jsme jeden vzorek 
na destruk#ní zkoušku, kterou p edvedeme na terase p ed jídelnou. Vlastními silami pomocí sekery si m%žete 
vyzkoušet, koli k náš výrobek vydrží. 

ELT ODO, a. s. – p. Polák 
Spole#nost ELTODO rozši uje sv%j výrobní program o univerzální svítidlo MARS. Svítidlo MARS je jednoduché 
odolné svítidlo vhodné pro osv(tlení ve ejných prostranství a komunikací, parkoviš,, venkovních pr%myslových 
prostor% apod. Technické  ešení, dobré sv(teln( technické parametry, variabil ita zp%sob% instalace spolu s nízkou cenou 
#iní svítidlo MARS vhodné pro nejširší okruh zákazník%. 

Technické  ešení umož*uje snadný p ístup ke sv(telnému zdroji odklopením optického krytu po uvoln(ní dvou 
spon na bocích svítidla. P ístup k #ásti s p ed adnými p ístroji svítidla je umožn(n sklopením jejího  krytu,  a to  
pouvoln(ní dvou zámk% v zadní #ásti svítidla oto#ením šroubovákem o 90°. Celá p ed adná #ást svítidla je snadno 
demontovatelná pomocí konektorového p ipojení. Svítidlo je složeno z polykarbonátového t(lesa stabilizovaného v%# i 
ú#ink%m UV zá ení standardn( sv(tle šedé barvy (na p ání tmav( šedá, #erná, zelená) refraktoru z facetovaného 
anodizovaného hliníku a optického krytu z polykarbonátu, na zvláštní objednávku z #irého akrylátu, stabilizovaného 
v%#i ú#ink%m UV zá ení. Svítidlo Mars se standardn( dodává pro vysokotlaké sodíkové výbojky HST 50 W, 70 W, 100 
W, na zvláštní objednávku pro vysokotlaké sodíkové výbojky HSE 50 W, 70 W, 100 W, vysokotlaké rtu,ové výbojky 
HME 80 a 125 W nebo kompaktní zá ivky TC-T 42 W (patice GX24q-4). 
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Vnit%ní záležitosti SRVO 
 
Pozvání na Jarní setkání v Pardubicích  
 
Ing. Ryšán, Služby m sta Pardubic a. s. 
 
Byl jsem pov( en vedením naší akciové spole#nosti na Jarní setkání do Pardubic, kterého se, v( ím v hojném po#tu 
zú#astníte  a v( ím, že ho spole#n( p ipravíme tak, aby se vám u nás líbilo.  
Termín setkání bude stanoven po uve ejn(ní jarního kalendá e akcí tak, aby nedošlo se st etu termín% a v#as oznámen. 
 
Podzimní setkání v L iberci 
 
p. Milan Benda, Technické služby m sta Liberce a. s. 
 
Dovoluji si vás, sice pon(kud v p edstihu, na Podzimní Setkání do Liberce. Program a termín dohodneme s tajemníkem. 
 
 
Výzva  len(m: 

Jak se ji ž stalo dobrou tradicí, naše setkání putují po republice, odehrávají se v jiných regionech, jiných 
oblastech a obcích. P
ispívá to k poznání práce nejen z referát�, ale i v reálu. P
edsednictvo d#kuje všem, kte&í se již 
uspo&ádání našich setkání zhostil i. 
  Z vašich ohlas( má tento systém v mnoha p&ípadech význam i pro vás samotné, kdy nap&íklad zastupitelé 
obcí vezmou na v#domí, že starost o  ve&ejné osv#tlení není v(bec okrajovou disciplínou, „ že to prost# n#jak ud#lají, 
abychom u nás v noci vid#li“ . 

Kalendá& našich setkání pro rok 2003 je dosud prázdný. 
Proto nabízíme možnost uspo&ádat tato setkání v jarním a podzimním  termínu 2003 práv# u vás. Pokud 

n#kdo projeví zájem, kontaktujte, prosím tajemníka SRVO. 
 
Ing. Kotek, p%edseda SRVO 

Cht(l bych vás seznámit s tím, co se událo od minulého setkání v Kobylí. Ješt( jednou bych cht(l pod(kovat 
panu Müllerovi za uspo ádání minulého úsp(šného setkání v Kobylí, stejn( jako panu Pr%chovi za dnešní a dalším 
organizátor%m , kte í se uvolil i uspo ádat naše p íští setkání.  Je s tím spojeno mnoho starostí. 
P edsednictvo se sešlo 4.10. roku 2001. Náplní byla p íprava tohoto setkání a dále p íprava rozpo#tu na rok 2002 a 
další.  

Dále bych se cht(l zmínit ješt( o publikaci pro ve%ejné osv tlení, kterou p ipravujeme již t etí rok Zatím jsme 
nic nevytvo ili  a mezitím nás p edb(hl SEVEn. Naši #lenové se na této práci sice také podíleli, ale námi p ipravovaná 
p íru#ka dosud nepokro#il a. Vydání p íru#ky inicioval a m(l zast ešit pan Tichý, ale na posledním zasedání 
p edsednictva od tohoto úkolu odstoupil . Tohoto úkolu se dobrovoln( ujal pan Benda z Liberce. Takže doposud nebyl 
u#in(n žádný pokrok a uvidíme do budoucna. 

Cht(l bych se ješt( zmínit o konferenci ve Vysokých Tatrách, která prob(hla 10.-12.  íjna. Kolegové ze 
Slovenska uspo ádali tuto akci p(kn(. konference byla na vysoké úrovni a s vysokou ú#astí. Po letech byla pojata 
p evážn( jako -esko – Slovenská konference, p ednášky obou stran byly zhruba zastoupeny v pom(ru. Pochopiteln(  
byly prosloveny i p ednášky z dalších zemí.  

Pozn. redakce.: V  p%íštím Zpravodaji budou z této konference p%etišt#ny zajímavé p%ísp#vky, týkající se 
ve%ejného osv#tlení 

Rád bych se ješt( zmínil  o tom, že v zá í prob(hlo v Istanbulu zasedání CIE. Pravidelná zasedání jsou každé 4 
roky, toto bylo zasedání v mezidobí na kterém se volil o se p edstavitelstvo na další funk#ní období. Za -eskou 
republiku jsem vystupoval v pon(kud nezávid(níhodné roli, p esv(d#oval jsem exekutivu CIE, aby -eská republika 
nebyla vylou#ena pro veli ké dluhy #lenských p ísp(vk%. Dluhy jsou ve výši 270 000 K#. V minulosti platila p ísp(vky 
Tesla Holešovice, která díky své situaci platit p estala. Poda il o se mi získat odklad do poloviny roku 2002 pro  splacení 
dluh% za p edchozí léta. Vylou#ení by pro sv(telnou techniku naší republiky nebylo zrovna to pravé, i vzhledem k tomu 
že tehdejší -eskoslovensko pat ilo k prvním a velmi aktivním #len%m. Podrobn(jší zpráva o zasedání CIE je otišt(na 
v tomto #ísle Zpravodaje. 

Na posledním zasedání p edsednictva jsme nabídli #estné #lenství vedle dosavadních Ing. Polana a zesnulého 
p. Modlingera i p edstavitel%m vysokých škol z oboru, tj. prof. Habelovi, prof. Sokanskému, doc. Plchovi, doc. Lindovi, 
doc. Smolovi a doc. Šef#íkové. Rádi bychom s nimi do budoucna více spolupracovali. -estné #lenství znamená 
bezplatnou ú#ast na našich setkáních. 
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Ing. Luxa, tajemník SRVO 
 
Dotazníky: 

Cht(l bych se zmínit o vyhodnocení dotazník%, které jste n(kolikrát obdrželi k vypln(ní ve Zpravodaji #i v 
Kobylí. Tato dotazníková akce reagovala na hlasy z #lenské základny z valné hromady v Žatci, kde padly názory po 
zlepšení #innosti, po rozší ení nápln(. S tímto zám(rem byl dotazník zpracován a rozeslán.  
T(chto n(kolik #ísel vypovídá samo za sebe: 

Po#et rozeslaných dotazník%    112 
Aktivní #lenové -  p edpoklad návratnosti cca    85 
Vypln(né, zaslané nebo odevzdané zp(t     22 

 
Zde je vyhodnocení: 

Otázka ANO NE NEVÍ VÝSLEDEK 
1.Vyhovuje Vám #innost SRVO v sou#asné podob(? 21 1  ANO 
2. Máte pot ebu více odborného zam( ení? 14 8  ANO 
3. Máte pot ebu více obchodního zam( ení? 10 10 2 nerozhodn  
4. Máte zájem se zú#astnit zahrani#ních exkurzí #i výstav s 50% p ísp(vkem 
SRVO? 

18 4  ANO 

5. Jste spokojeni s formou Zpravodaje v sou#asné podob(? 17 5  ANO 
6. Hodláte zasílat p ísp(vky do Zpravodaje podle zásad z valné hromady? 13 8 1 spíše ANO 
7.Uvítali byste transformaci SRVO z ob#anského sdružení na profesní 
organizaci? 

8 10 4 spíše NE 

8. Jste ochotni pracovat v pracovní skupin( SRVO,  ešící odborný problém? 9 12 1 spíše NE 
9. Domníváte se, že by m(lo SRVO více zam( it svou aktivitu na komunální 
úrove*? 

18 4  ANO 

10 .Domníváte se, že by m(lo SRVO rozší it aktivity i na další obory 
infrastruktury m(st a obcí? 

5 17  NE 

 
Zajímavé odpov(di: 
1.     Jednozna#né ANO 
2.3.  P evažuje pot eba odborné nad obchodné #inností 
4.6.  Není 100% spokojenost se Zpravodajem, ale není silná ochota spolupracovat. (Kdo není spokojen, není  

sou#asn( ochoten spolupracovat v 80%!!) 
7.     Není zájem o transformaci, i když jednotli vé hlasy silné 
8.     Ochota pracovat pro SRVO v odborných komisích spíše individuální záležitost 
9.     Zam( ení #innosti na komunální úrove* 
10.   Odmítnutí rozší ení aktivit na další infrastruktury 
 
Poznatky: Pom(rn( malý po#et vrácených dotazník% také o #emsi vypovídá. O zm(n( stylu, nápln( a #innosti se více 
hovo í, než by se pro to alespo* vyplnil dotazník. 
Výstupy z dotazník% budou podkladem pro další práci p edsednictva. 
 
Ke Zpravodaji :  
  Od letošního ro#níku praktikujeme proplácení honorá % za p ísp(vky v rozsahu 200K#/ A4, tak jak 
odsouhlaseno. Pokud obdržím p ísp(vek v tisknutelné podob(, mín(no elektronicky a, již na disket(, e-mailem #i pod., 
autor p ísp(vku obdrží formulá  autorské smlouvy, kterou po vypln(ní zašle na adresu hospodá e s bude mu jím 
zvolenou formou  ( hotov(, p evodem.. ..) proplacen p íslušný honorá . 

Redakce Zpravodaje by veli ce uvítala zasílání vašich p ísp(vk%, aby Zpravodaj byl živým informa#ním 
bulletinem. 

Pro zajímavost : ze slovenské strany p i konferenci v Tatrách byl projeven  zájem o zasílání Zpravodaje pro 
pot eby #len% tamní organizace zabývající se ve ejným osv(tlení, takže to znamená rozší ení informací o naší práci, 
zkušenostech a výrobcích i na toto teritorium. 
 
 
Ing. Horák, hospodá% SRVO 
 
K placení #lenských p%ísp vk':  

Na rok 2001 byly zaplaceny p ísp(vky od 82 #len% s plným #lenstvím. Ostatní byli  osloveni a obdržel jsem 
p íslib, že ješt( v tomto roce doplatí. 
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Informace k p%íprav  web stránek SRVO: 
Prozatím je hotová kostra, tedy schéma web.stránek. Dále je hotova graficky i titulní stránka a nyní se bude 

napl*ovat vlastními p ísp(vky. Myslím si, že do konce roku bychom mohlili zprovoznit tuto stránku on-line. 
P ivítám jakékoliv vaše nám(ty k náplni stránek, zasílání vašich p ísp(vk% a p ípadn( m%žeme v další etap( 

zprovoznit i obousm(rné provázání s vašimi firemními stránkami za dohodnutých podmínek. 
Spojení na m( je uvedeno v adresá i, k tomuto ú#elu je z ízen i e-mail srvo@atlas.cz 

 
 
Na setkání v Kobylí  lenská základna odhlasovala, aby se SRVO stalo  lenem CIE. 
V zá�í roku 2001, ve dnech 6. až 8. 9., se v tureckém Istanbulu uskute nilo zasedání p�edstavitel CIE, tzv. CIE 
MID TERM MEETING. V návaznosti na n# prob#hla ve dnech 10. a 11. 9. 2001 i zasedání n#kterých divizí CIE (4., 
5. a 6.) a jejich technických komisí a ve dnech 12. až 14. 9. 2001 také Mezinárodní sv#teln#technický kongres spojený 
s výstavou osv#tlovací techniky. 
 Pr(b#h a nápl+ generálního zasedání CIE, uskute n#ného dne 8. 9. 2001,  zasedání 4. divize CIE  a jejích 
technických komisí stru n# popisuje následující p&ehled.  
 
Zasedání Mezinárodní komise pro osv t lování (CIE) v Istanbulu  
Ing. Jaroslav Kotek, Eltodo EG, a. s.    
Místop edseda -eského národního komitétu CIE (-NK CIE) 
Zástupce -R ve 4. divizi CIE „Osv(tlení a signalizace v doprav(“   
  
GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ CIE 
1. Zasedání p edstavitel% národních komitét% CIE zaháji l a  ídil prezident CIE pan Löfberg (Švédsko). P ivítal 

p ítomné a na základ( prezen#ní listiny konstatoval, že je generální zasedání usnášeníschopné. Jednání se zú#astnili 
zástupci 26 z celkového po#tu 38 zemí. Minutou ticha byla uct(na památka koleg% zesnulých v pr%b(hu minulých 
dvou let.  

2. Byl schválen zápis z 24. generálního zasedání CIE, které se uskute#nilo v roce 1999 ve Varšav(. 
3. Zpráva prezidenta CIE 
4. Zpráva viceprezidenta pro technické záležitosti (pan Julian, Austrálie). 
5. Zpráva viceprezidenta pro publika#ní záležitost (pan Hengstberger, Jihoafrická republika). Celkem bylo od 

zasedání ve Varšav( vydáno 13 publikací CIE a 5 norem ISO/CIE. 
6. Vystoupení dalších funkcioná % 
6.1 Marketing (pan van Bommel, Nizozemí). Apeloval na Národní komitéty (NC), aby na svých webových stránkách 

uvád(ly CIE News a aktuální seznam publikací CIE. Na  webové stránky CIE a by se m(ly také doplnit odkazy na 
národní sv(teln( technické spole#nosti. 

6.2 Rozvoj #lenské základny (Mamak, Indie). Navrhl pomoc zemím sousedícím s Indií (Bangladéš, Nepál a Pákistán) 
formou po ádání zasedání, sympozií apod. v t(chto zemích. 

6.3 Vzd(lávání (pan Schanda, Ma3arsko). Navrhl umíst(ní seznamu #len% CIE na webové  
stránky. 

6.4 Výzkum (pan Bastie, Francie). 
7.   Zpráva generální sekretá ky (paní Hermannová, Rakousko). 
8. Finan#ní záležitosti (pan Seidl, N(mecko). 
8.1 Zpráva pokladníka. 
8.2 -lenská základna a placení #lenských p ísp(vk%. Generální zasedání CIE rozhodlo v souladu s platnými stanovami 

o vylou#ení Pákistánu z CIE. N(kolik zemí dluží #lenské p ísp(vky od roku 1998 a jsou zatím tzv. suspendovanými 
#leny CIE, kte í nemají hlasovací právo. Pat í mezi n( Brazílie, -eská republika a Slovensko. S Brazílií byl 
dohodnut splátkový kalendá . -eské republice, která na splacení dluhu pracuje, byl na základ( návrhu, 
p edloženého jejím p edstavitelem, prodloužen termín pro zaplacení zbytku dluhu za rok 1998 a za rok 1999 do 
30.6.2002. Pro Slovensko z%stal v platnosti  p%vodní termín, tedy 31.12.2001. 

8.3 Zpráva o hospoda ení v roce 2000. 
8.4 Zpráva o hospoda ení v prvních osmi m(sících roku 2001. 
8.5 Návrh rozpo#tu na rok 2003, hlasování o zm(n( výpo#tu výše #lenských p ísp(vk%. 
9. Volba funkcioná % na další #ty leté funk#ní období 2003 až 2007. Návrh nového složení p edstavenstva CIE byl 

jednomysln( schválen: 
Prezident      W. van Bommel   Nizozemí 
Minulý prezident     H. A. Löfberg  Švédsko 
Viceprezident pro publika#ní záležitosti   F. Hengstberger  JAR 
Viceprezident pro technické záležitosti   W. Julian  Francie 
Viceprezident     J. Bastie   Austrálie 
Viceprezident     H. S. Mamak  Indie 
Viceprezident     K. Sagawa  Japonsko 
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Viceprezident     D. Sliney  USA 
Sekretá       J. Schanda  Ma3arsko 
Pokladník      M. Seidl   N(mecko 

10. Pozvánka na 25. generální zasedání CIE do San Diega (USA, 2003). 
11. Nabídka na uspo ádání generálního zasedání v roce 2005 (Léon, Špan(lsko). 
12. Pozvánka na konferenci LUX EUROPA v roce 2005 (Berlín, N(mecko). 
13. Pozvánka na konferenci LUX PACIFIKA v roce 2002 (New Delhi, Indie) 
14. Ocen(ní aktivních #len% CIE. 
 
ZASEDÁNÍ  4. DIVI ZE CIE A JEJÍCH TECHNICKÝCH KOMISÍ (TC) 
Zasedání 4. divize CIE zaháji l a  ídil  editel divize pan Hautala (Finsko). Asi nejpodstatn(jší #ástí zasedání p edstavovala 
informace o situaci v jednotlivých TC: 
 
TC 4-10  Automobile lighting systems  
  Úkol TC spln(n – #innost TC ukon#ena. 
TC 4-14  Specification of colour boundaries for signal lights 
  Úkol TC spln(n – #innost TC ukon#ena. 
TC 4-15  Road lighting calculations 
  Vydána publikace CIE 140-2000 
TC 4-18  Conspicuity of traff ic signs and signals in complex backgrounds 
  Vydána publikace CIE 137-2000 
TC 4-19  Road visibilit y in fog 
  Žádná informace o stavu 
TC 4-21  Interference by light with astronomical observations 
  Další pracovní sch%zka plánována na 3/2002 a dokon#ení dokumentu v 9/2002. 
TC 4-24  Calculation and measurement of tunnel lighting quality criteria 

Poslední sch%zka v Bostnu 1999. P edseda dlouhodob( nemocen, nutno najít  
nového. 

TC 4-25  Road surface and road marking reflection characteristics 
  Minimální pokrok. 
TC 4-26 Systems for measurement of photometric quantities of road lighting installations 
 K dispozici je 6. návrh technické zprávy ze srpna 2001. 
TC 4-27 In service visibilit y requirements for road markings 
  Žádná zpráva. 
TC 4-31 Colour vision standards for transport 
  Úkol TC spln(n – #innost TC ukon#ena. 
TC 4-32 Surface colours for traff ic signs 
 Zpracován 4. návrh dokumentu, dokon#ení plánováno p ed zasedáním v San Diegu (6/2003). 
TC 4-33 Discomfort glare in road lighting 
  Rozhodnuto, že hlavním úkolem je vytvo it spole#ný systém hodnocení rušivého osln(ní pevným 

uli#ním osv(tlením a osv(tlením motorových vozidel. 
TC 4-35  Lighting of road tunnels and underpasses 

Další pracovní sch%zka plánována na 2/2002, p ipomínky k návrhu v rámci 4. divize do 9/2002 a 
dokon#ení dokumentu do konce roku 2002. K dispozici je 7. návrh dokumentu z #ervence 2001. 

TC 4-36  Visibilit y design for roadway lighting 
Prob(hla revize 2. návrhu dokumentu. Nový návrh bude zahrnovat nejnov(jší výzkumy v oblasti 
viditelnosti.  

TC 4-37  Road transport lighting for developing countries 
  Zatím není zpracován žádný návrh dokumentu. 
TC 4-40  Requirements for retroreflective traff ic signs 
  Je zpracován 2. návrh dokumentu. 
TC 4-41  Crime and road lighting 

1. návrh dokumentu by m(l být zpracován za#átkem roku 2002, 2. pak p ed 6/2003. 
 
Technické komise 4. divize CIE, které jednaly v Istanbulu (tu#n( jsou ozna#eny TC, jichž jednání se alespo* #áste#n( 
zú#astnil #eský zástupce): 
TC 4-41  Crime and road lighting 
TC 4-40  Requirements for retroreflective traff ic signs 
TC 4-38  Roadsigns 

TC 4-37  Road transport lighting for developing countries 
TC 4-36  Visibilit y design for roadway lighting 
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TC 4-35  Tunnel lighting 
TC 4-32  Surface colours for traff ic lights 
TC 4-26  Systems for measurement of photometric quantities of road lighting installations 
TC 4-21  Interference by light with astronomical observations  

 
 
Rozpo#et SRVO na rok 2002 
 

1. Vyrovnaný rozpo et  
P%íjmy  

-lenské p ísp(vky 200 000,00 K# 
Úroky z ú#t% 15 000,00 K# 
Ú#astnické poplatky, inzerce 8 000,00 K# 

P%íjmy celkem 223 000,00 K# 

Výdaje  

Zpravodaj 24 000,00 K# 
Akce SRVO 50 000,00 K# 
P ísp(vek CIE 5 000,00 K# 
Úhrady P edsednictvu (cestovné a ob#erstvení) 12 000,00 K# 
Úhrady honorá % 10 000,00 K# 
Poštovné, poplatky Spo iteln( 5 000,00 K# 
Kancelá ské pot eby 1 000,00 K# 
Drobné výdaje 5 000,00 K# 
Provoz mobilního telefonu 11 000,00 K# 
Odm(ny za práci 100 000,00 K# 

Výdaje celkem 223 000,00 K# 

2. Výdaje nad rámec vyrovnaného rozpo tu  
Zájezd pro #leny SRVO 100 000,00 K# 
Výdaje spojené s brožurou 50 000,00 K# 

Upravené celkové výdaje 373 000,00 K# 

Výsledný schodek rozpo tu 150 000,00 K  
 

 
Zpráva o hospoda%ení SRVO v období 1.1. - 25.11.2001 
 

P%íjmy    
-lenské p ísp(vky 226 750,00 K#   
Úroky z ú#t% 6 090,98 K#   
Poplatky za prezentaci 3 000,00 K#   

P�íjmy celkem 235 840,98 K    

Výdaje    
Poplatky za Eurotel 10 886,55 K#   
Zpravodaj 12 000,00 K#   
Akce SRVO 53 481,00 K#   
P ísp(vek CIE 5 000,00 K#   
Oprava po#íta#e (monitor) 11 190,00 K#   
Poplatky Spo iteln( 5 192,53 K#   
Kancelá ské pot eby 3 104,00 K#   
Cestovné p edsednictva 164,00 K#   
Ob#erstvení p edsednictva 296,00 K#   
Honorá e za #lánky 1 800,00 K#   
Zájezd pro #leny SRVO 16 166,23 K#   
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Výdaje celkem 119 280,31 K    

Rekapitulace s rozpo#tem    

P%íjmy    
 Plán Skute#nost Rozdíl 

-lenské p ísp(vky 200 000,00 K# 226 750,00 K# 26 750,00 K# 
Úroky z ú#t% 15 000,00 K# 6 090,98 K# -8 909,02 K# 
Ú#astnické poplatky,inzerce 8 000,00 K# 3 000,00 K# -5 000,00 K# 

Celkem 223 000,00 K  235 840,98 K  12 840,98 K  
Výdaje    

 Plán Skute#nost Rozdíl 
Zpravodaj 30 000,00 K# 12 000,00 K# -18 000,00 K# 
Akce SRVO 40 000,00 K# 53 481,00 K# 13 481,00 K# 
P ísp(vek CIE 0,00 K# 5 000,00 K# 5 000,00 K# 
Úhrada cestovného p edsednictvu 15 000,00 K# 164,00 K# -14 836,00 K# 
Úhrada honorá % za p ednášky 15 000,00 K# 1 800,00 K# -13 200,00 K# 
Ob#erstvení p edsednictva 0,00 K# 296,00 K# 296,00 K# 
Poštovné, poplatky Spo . 2 000,00 K# 5 192,53 K# 3 192,53 K# 
Kancelá ské pot eby 1 000,00 K# 3 104,00 K# 2 104,00 K# 
Drobné výdaje 5 000,00 K# 0,00 K# -5 000,00 K# 
Odm(ny 100 000,00 K# 0,00 K# -100 000,00 K# 
Provoz MT 15 000,00 K# 10 886,55 K# -4 113,45 K# 
Zájezd pro #leny SRVO 100 000,00 K# 16 166,23 K# -83 833,77 K# 
Výdaje spojené s brožurou 50 000,00 K# 0,00 K# -50 000,00 K# 
Oprava po#íta#e - monitor+p ísl.* 0,00 K# 11 190,00 K# 11 190,00 K# 

Celkem 373 000,00 K  119 280,31 K  -253 719,69 K  
Celkové jm ní spole#nosti    
Na b(žném ú#tu 299 212,98 K#   
Pokladna 1 902,00 K#   
Termínovaný ú#et #.1 100 000,00 K#   
Termínovaný ú#et #.2 100 000,00 K#   

Celkové jm#ní k 31.12.2000 501 114,98 K    
    
*   Nákup monitoru pro ing. Horáka schváleno P edsednictvem 
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Seznam #len' SRVO 
Advanced Radio Telemetr y s. r . o. 
Miroslav Odstr#ilík 
Moravské nám. 15, 602 00 Brno 
tel.:05/45211403, mobil : , e-mail:  
 
AKTÉ, spol. s r . o. 
Ing. Jaroslav Polínek 
t . T. Bati 202, 760 01 Zlín 
tel.:067/7211633,33930,, mobil :  0602/730351 
e-mail : zlin@akte.cz 
 
ARTECHNIC-SCHRÉDER a.s. 
Jan Landovský 
1.pluku 12A, 186 00 Praha 8 
tel.:02/22314794, 22314997, mobil : 0602/805171 
e-mail : artech@mbox.vol.cz 
 
AXI M A, spol.s r .o. 
Ing. Tomáš Kožnárek 
Brn(nská 1434, 664 51 Brno - Šlapanice 
tel.:05/5147333, mobil: , e-mail :  
 
BELUX s.r .o. 
Ing.Bernard Hollý 
Ílová 10, 841 07 Bratislava - SR 
tel.:00421-2-63820163, mobil: 0903/559908, e-mail :  
 
Bílek  M ilan  ELEKTROSLUŽBY 
Milan Bílek 
Družstevní 14, 789 85 Mohelnice 
tel.:0648/433444, mobil : 0602/715014, e-mail:  
 
Blahuta - Elektro 
Ing.Jaroslav Blahuta 
Lešetínská 47, 719 00 Ostrava - Kun#ice 
tel.:069/5682236, , mobil: 0602/785370, e-mail :  
 
CITEL UM a.s. 
Areál výzkumných ústav%, 190 00 Praha 9 - B(chovice 
tel.:02/24253588, mobil : , e-mail:  
 
CTS Praha s.r .o. 
JUDr.  Antonín Došlý 
D(lnická 54, 170 04 Praha 7 
tel.:02-83871178, mobil : 0606/822833, 
e-mail : dosly@ctspraha.cz 
 
DAKOF Elektr ic s.r .o. 
Vladimír Fábík 
696 04 Svatobo ice-Mist ín 387 
tel.:0629/71266, mobil: 0605/589654 
e-mail : dakof@cmail.cz 
 
DES-D #ínský elektrozávod spol. s r .o. 
Ludvík Král 
Wolkerova 1114/23, 405 01 D(#ín II 
tel.:0412/518450, mobil : 0603/161052, e-mail:  
 
Dopravoprojekt Brno a.s 
dpt. Alois Mantl 
Kounicova 13, 658 30 Brno 
tel.:05/41321254, mobil : , e-mail:  
 
EKOPOLIS s.r .o. 
Jozef Kudja 
Tehelná 1, 036 01 Martin - SR 
tel.:421 842 220 032, mobil: 0903/518046, e-mail:  
 
EKO-VUK , s.r .o. 
Ing .Bohumil Hrn#í  
Panenské B ežany, 250 70 Odolena Voda 
tel.:02/84890410, mobil : 0724/028657, e-mail:  
 
 

ELECTROSUN, s. r . o. 
Ji í Šuk 
Boleslavská 1692, 288 00 Nymburk 
tel.:0166/433589, mobil 
e-mail : cheb@elektrosun.cz 
 
ELEKTRAM - elektrotechnický velkoobchod 
Ing. Ji í Št(pánek 
Brat í Štefan% 902, 500 03 Hradec Králové 
tel.:049/45327, mobil : , e-mail:  
 
ELEKTRO - Ing. K líma 
Ing. Josef Klíma 
Hrotovická 177, 674 01 T ebí# 
tel.:0618/6705, mobil : , e-mail:  
 
ELEKTRO-LUMEN, s.r .o. 
Ing.Zdenek Král 
Hranická 505, 753 61 Hranice IV 
tel.:0642-216701-5, mobil:  
e-mail : kral@el-lumen.cz 
 
ELEKTROSVI T SVATOBO/ICE a.s. 
Ing. Miroslav Štilárek 
696 04 Svatobo ice - Mist ín 
tel.:0629/620027, mobil : , e-mail:  
 
ELMOS Nový Ji#ín  s.r .o. 
Ing. Jan Heralt 
H bitovní 22, 741 01 Nový Ji#ín 
tel.:0656/702022, mobil : , e-mail:  
 
ELOS *eská Lípa SVO 
Otto Žítek 
Dubice 42, 470 01 -eská Lípa 
tel.:0425/522066, mobil : 0603/711643 
e-mail : eloscl@mbox.vol.cz 
 
ELT ODO  EG, a. s. 
Ing.František  Luxa 
Novodvorská 14, 142 01 Praha 4 
tel.:02/61343712, mobil : 0602/200756, e-mail: luxaf@eltodo.cz 
 
EN-CENTRUM, s.r .o. 
Ing. Petr Vitner 
Radlická 2 / schránka 69, 150 00 Praha 5 
tel.:02/57322538,, mobil:  0602/238752 
e-mail : encentrum@iol.cz 
 
Energo Praga s.r .o. 
Ing. .Petr Lama# 
Mílová 5, 142 00 Praha 4 - Libuš 
tel.:02/61112605, mobil : , e-mail:  
 
ERAM Št tí s.r .o. 
Jaroslav Foglar 
Školní 562, 411 08 Št(tí 
tel.:0411/813475, mobil : 0602/252688 
e-mail : eram@rl.cesned.cz 
 
ETNA s.r .o. 
Ing. .Petr Žák 
Újezd 19, 118 00 Praha 1 
tel.:02/24510693, 94, mobil : , e-mail:  
 
EUROSTROJ SCHL AGER s.r .o. 
Ivo Hosp%dka 
Vilémovice 19, 679 06 Jedovnice 
tel.:0506/442556-7, , mobil: 0602/710267, e-mail :  
 
GE Lighting s.r .o. 
Jihlavská 2, 664 41 Brno - Troubsko 
tel.:05/47227951-4, mobil : , e-mail:  
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Helios - lux 
Dpt .Jaroslav Kott 
b í.Štefan% 807-36, 5OO 03 Hradec Králové 
tel.:049/5542944, mobil : 0602/184593, e-mail:  
 
Helios L ighting s.r .o. 
Ing .Ladislav Deczi 
Komjatická 84, 940 63 Nové Zámky,Slovenská republika 
tel.:00421/817/6428631, mobil: 00421 905/425175, e-mail :  
 
HELL UX Elektra s.r .o. 
Zden(k Voj# 
Okružní 526, 370 21 -eské Bud(jovice 
tel.:038/7686110, mobil : 0602/402178 
 e-mail: vojc@hellux.cz 
 
JERMAD s.r .o. 
PhDr . Pavel Jirá#ek CSc 
Zeleného 17, 616 00 Brno 
tel.:543/43236680, mobil: 0602/41790 
e-mail : jermad@telecom.cz 
 
Ji%í Štefl 
Ing. Ji í Štefl 
Vide#ská 436, 756 61 Rožnov pod Radhošt(m 
tel.:0651/654788, mobil : 0603/523945 
e-mail : stefl@iol.cz 
 
JKV Opava s.r .o. 
Ji í Kolarczyk 
Vrchní 30, 747 05 Opava 
tel.:0653/624027, , mobil: 0602/720787, e-mail :  
 
Kooperativa V.O.D. 
Ing. .Zden(k Kunta 
Sázavská 786, 285 04 Uhlí ské Janovice 
tel.:0328/432551, mobil : , e-mail:  
 
Magistrát m. Par dubic,odb.dopravy 
Ing.Marie -erná 
Pernštýnské nám 1, 530 21 Pardubice 
tel.:040/6859146, mobil 
e-mail : pavel.picha@mmp.cz 
 
Magistrát m sta Brna 
Antonín Horá#ek 
Kounicova 67, 601 67 Brno 
tel.:05/42174513, mobil : , e-mail:  
 
M  stské technické služby Bíl ina 
Pavel Lupták 
Teplická 899, 418 28 Bílina 
tel.:0417/829283, mobil : 0607/150791, e-mail:  
 
METASPORT a.s. 
Ing. Tomáš Novák 
Lešetínská 47, 719 00 Ostrava - Kun#ice 
tel.:069/6237700, mobil : , e-mail:  
 
MODUS s.r .o. 
Lubomír Kalina 
U Kuchy*ky 966, 674 01 T ebí# 
tel.:0618/22534, mobil: , e-mail :  
 
MP - Servis 
František Kyllar 
Na Polá#ku 474, 278 01 Kralupy nad Vltavou III 
tel.:0205/22053, mobil: , e-mail :  
 
O.K. SERVIS PLUS s.r .o. 
Pavel Kraus 
Odlehlá 37, 190 00 Praha 9 
tel.:02/66034554,66034575,, mobil : 0602/347360 
e-mail : p.kraus@oks.cz 
 
 

Obchodní fir ma Mucha 
Vladimír Mucha 
Brn(nská 7, 695 01 Hodonín 
tel.:0628/351959, mobil : 0602/701640,:pavel.mucha@seznam.cz 
 
OREM 
Zden(k Keller 
Erbenova 83, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
tel.:069/6615059,6614064, mobil : , e-mail:  
 
OSRAM spol. s r .o. 
Vladimír Hejduk 
Tylovo nám. 3/15, 120 00 Praha 2 
tel.:02/21987123, mobil 
e-mail : vhejduk@osram.cz 
 
OSSTO-PLUS s.r .o. 
Ing. .Ivo Jasinský 
K šacht( 5, 711 00 Ostrava 
tel.:069/6245652, mobil : 0602/514020, e-mail:  
 
Ostravské komunikace a.s. 
Bína Antonín 
Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava - Mar.Hory 
tel.:069/5621350,, mobil: 0603/235923 
e-mail : bina@okas.cz 
 
OSV1TL ENÍ  s.r .o. 
Miroslav Tichý 
Boettingerova 2, 320 15 Plze* 
tel.:019/7422757, mobil : 0602/641546 
e-mail : elektro@osvetleni.top.cz 
 
OSVIT-Servis, Ing. B. Ottomanský 
Ing.Bohuslav Ottomanský 
Štúrova 569, 293 01 Mladá Boleslav 
tel.:0326/24876, mobil: , e-mail :  
 
PARTNERLUX s.r .o. 
Ivan Ducho* 
Drážní 9, 627 00 Brno - Slatina 
tel.:05/45231345, , mobil: 0602/717898,0602/711898, e-mail:  
 
Philips *R s.r .o. 
PhDr. Arno Kraus 
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5 
tel.:02/33099284, mobil : 0602/353136, e-mail: 
arno.kraus@philips.com 
 
PROMOR E.Kajf osz 
Edward Kajfosz 
Na horkách, 737 01 -eský T(šín 
tel.:0659/711634,746302, mobil: 0602/746923, e-mail:  
 
PTD Ing.Alena Muchová 
Ing. Alena Muchová 
Olešní 313/14, 712 00 Ostrava 
tel.:069/6244881, mobil : 0604/949240 
e-mail : ptdov@iol.cz 
 
RESOLUX s.r .o. 
Ladiskav Muro* 
Jablunkovská 241, 739 61 T inec 
tel.:0659/324364, , mobil: 0602/794870, e-mail :  
 
S PoweR product s.r .o. 
Ing. František Zúbek 
Odborárska 52, 830 03 Bratislava 
tel.:07/5258319, mobil 
e-mail : spower@spower-prod.sk 
 
SEVEn, o.p.s. 
Ing. Martin  Dašek 
Slezská 7, 120 56 Praha 2 
tel.:02/24252115, mobil e-mail: seven@svn.cz 
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Schäfer a Sýkora 
Tomáš Trmal 
t . 9. kv(tna 393, 408 01 Rumburk 
tel.:0413/333181-2, mobil : 0602/477681 
e-mail : svetlo@sasa.cz 
 
SIKU s.r .o. 
Ing. .Libor Polanský 
Pan#ava 39, 695 01 Hodonín 
tel.:0628/305611, mobil : 0602/737297 
e-mail : lpolansky@siku.cz 
 
Služby m sta *.Kr umlov s.r .o. 
Josef Veselý 
Domoradice 1, 381 01 -eský Krumlov 
tel.:0337/711285, 711281, mobil:  , e-mail:  
 
Služby m sta Par dubic, a.s. 
Milan Ryšán 
H%rka 1803, 530 02 Pardubice 
tel.:040/6260850, mobil 
e-mail : rysan@smp-pce.cz 
 
Spr áva ve%ejného statku Plze, 
Josef Hromádko 
Škroupova 5, 301 36 Plze* 
tel.:019/2163-519, mobil: , e-mail:  
 
Št pánský a Fišer  Elektromontáže  
Lud(k Fišer 
Spojenecká 68/34, 541 01 Trutnov 
tel.:, mobil: 0603-220393, e-mail:  
 
Št pánský a Fišer  Elektromontáže Tur nov 
Jaromír T%ma 
Polská 92, 541 50 Trutnov 
tel.:0439/841159, mobil : , e-mail:  
 
Technické sít  Br no, akciová spole#nost 
Ing.Ivo Chmela  
Barví ská 5, 602 00 Brno 
tel.:05/45424036, mobil : , e-mail:  
 
Technické služby a.s. Frýdek-M ístek 
Vladimír Závada 
t . 17. li stopadu 910, 738 02 Frýdek-Místek 
tel.:0658/34384, mobil: 0602/729248 
e-mail : vladimir.zavada@tsfm.cz 
 
Technické služby D #ín a.s. 
František Pr%cha 
B ezová 402, 405 55 D(#ín 3 
tel.:0412/517757,, mobil: 0604/225822 
e-mail : mail@tsd.cz 
 
Technické služby Hr adec Kr álové 
František Klicpera 
Na Brn( 362, 500 08 Hradec Králové 
tel.:049/5764109, mobil : 0602/219663 
e-mail : frant.klicp @tshk.cz 
 
Technické služby Karviná a.s. 
Ivo Hercig 
Bohumínská 1878, 735 06 Karviná - Nové M(sto 
tel.:069/6312259-62, mobil: 0602/580 699, e-mail:  
 
Technické služby Kr nov s.r .o. 
Ing. Štefan Ledvo* 
Stará 11, 794 01 Krnov 
tel.:0652/714388-389, mobil: , e-mail:  
 
Technické služby m. Kolína, s.r .o. 
Petr Fomín 
Kmochova 2, 280 00 Kolín III 
tel.:0321/24011, mobil: , e-mail :  

 
Technické služby m sta Domažlice 
Old ich Kade#ka 
Zahradní 513, 344 20 Domažlice 
tel.:0189/2394, mobil : , e-mail:  
 
Technické služby m sta Jablonce 
Antonín Wiener 
Dlouhá 25a, 466 87 Jablonec nad Nisou 
tel.:0428/311741, mobil : , e-mail:  
 
Technické služby m sta K latov 
Jan Lidmila 
Sadová 362, 339 11 Klatovy 
tel.:0186/22021, mobil: , e-mail :  
 
Technické služby m sta L iberce a.s. 
Milan Benda 
Erbenova 376, 460 08 Liberec 8 
tel.:048/2410318, mobil : 0604/295405, e-mail: benda@tsml.cz 
 
Technické služby m sta L itvínova 
Libor Remuta 
Žižkova 658, 436 23 Litvínov 
tel.:035/52745/38, mobil: , e-mail:  
 
Technické služby m sta Mostu a.s. 
Ji í Brusch 
D(lnická 164, 434 62 Most-Velebudice 
tel.:035/6453261, mobil : 0602/145892 
e-mail : brusch@seznam.cz 
 
Technické služby m sta Olomouce a.s. 
Josef Nikl 
U botanické zahrady 6, 777 00 Olomouc 
tel.:068/412548, 412322, mobil : , e-mail:  
 
Technické služby m sta Písku 
Petr Šejnoha 
Pražská 372, 397 11 Písek 
tel.:0362/271105, mobil : , e-mail:  
 
Technické služby m sta Ústí a Or l. 
Ludvík Morkes 
Královéhradecká 687, 562 01 Ústí nad Orlicí 
tel.:0465/2579, mobil : , e-mail:  
 
Technické služby m sta Ústí nad L abem 
Jan Komberec 
Nešt(mická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem 
tel.:047/550 10 89, mobil: 0606/861779, e-mail :  
 
Technické služby Opava s.r .o. 
Pavel Stuchlík 
T(šínská 71, 746 21 Opava 
tel.:0653/759118, mobil : , e-mail:  
 
Technické služby T%ebo, 
Václav Suchý 
Novohradská 225, 379 01 T ebo* 
tel.:0333/2322 
 
Technické služby Zlín 
Ing. Josef Kochá* 
Louky 321, 760 31 Zlín tel.:067/7103407 
 
Teslamp Holešovice a.s. 
Ing. Ji í Horák 
Jankovcova 15, 170 04 Praha 7 
tel.:02/33001403, mobil : 0604/422806 
e-mail : jir.horak@atlas.cz,horak@teslamp.cz 
 
TOPIL s.r .o. 
Zden(k Topil 
Páte ní 5, 635 00 Brno 
tel.:05/46210047, mobil e-mail: topil@volnz.cz 
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Ve%ejné osv tlení - J.Pochman 
Jaroslav Pochman 
Husova 2646, 438 01 Žatec 
tel.:0397/749856,, mobil: 0603/503206, e-mail:  
 
Vladimír  Pavlík EL STAV 
Vladimír Pavlík 
Na Valech 5112/16, 722 00 Ostrava-T ebovice 
tel.:069/6967231,, mobil: 0603/428075,076,086 
e-mail : elstav@volny.cz 
 
VOS Rostislav Horský      
Rostislav Horský 
Cyrila a Metod(je 870, 441 01 Podbo any 
tel.:0399/214768,, mobil: 0602/971495, e-mail:  
 
VYSTO Kobylí, s.r .o. 
Karel Müller 
691 10 Kobylí 642 
tel.:0626/924500,924654, , mobil : 0602/767901, e-mail:  
 
ZADO Energetic s.r .o. 
Vlastimil  Šabatka 
Bezd(kov 186, 339 01 Klatovy 
tel.:0186/310155,316991, mobil: , e-mail :  
 
ZPA CZ s.r .o. Trutnov 
Josef Pauzar 
Komenského 821, 541 35 Trutnov 
tel.:0436/807369, 807367, mobil:  , e-mail:  
 
 
 
 
 
 
Josef Brýdl 
Šluknovská 321, 190 00 Praha 9 
Eltodo a.s., Novodvorská 14, 142 00 Praha 4 
tel prac.:02/61343710, mobil :  
e-mail : brydlj@eltodo.cz 
 
Ing. V ra Bursíková 
Pod vysíla#kou 1387, 156 00 Praha 5 Zbraslav 
Eltodo Citelum, Novodvorská 14, 142 00 Praha 4 
tel prac.:02/61358018, mobil : 0603-800298, 
e-mail : bursikovava@eltodo.cz 
 
David Drozd 
Mánesova 992/38, 120 00 Praha 2 
Artechnik Schréder, 1.pluku 12 a, 180 00 Praha 8 
tel prac.:02-22314997, mobil: 0737-382661 
e-mail : daviddrozd@volny.cz 
 
Ing. Mar tin Humpola 
Lísky 96, 624 00 Brno 
tel prac.:, mobil : O602-528252, e-mail:  
 
Ing. Jaroslav Kotek 
Eltodo EG, a. s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 
tel prac.: 02/61343712,fax: 02/61343769, 
mobil: 0606 632 786, e-mail: kotekj@eltodo.cz 
 
Ing. Stanislav K%ivý 
Tet#ická 616, 665 01 Rosice u Brna 
tel prac.:, mobil : , e-mail:  
 
Ing. Koloman L agin 
Anglické náb . 11, 301 50 Plze* 
Atelier A, Brojova 16, 307 04 Plze* 
tel prac.:019/42337, mobil: , e-mail :  
 
Miloslav Lang 
V ídelní 57, 360 01 Karlovy Vary 
tel prac.:, mobil : , e-mail:  
 

Jan L idmila 
Kli#kova 296, 339 01 Klatovy 
tel prac.:, mobil : , e-mail:  
Ji%í L inka 
Halasova 314, 251 01 �í#any 
tel prac.:, mobil : , e-mail:  
 
Zden k Ln ni#ka 
Bellušova 1865, 150 00 Praha 5 
Eltodo Citelum, Novodvorská 14, 142 00 Praha 4 
tel prac.:02/61343711, mobil :  
e-mail : lnenickaz@eltodo.cz 
 
Josef Madenský 
Marie Majerové 1700, 708 00 Ostrava - Poruba 
Magistrát m(sta Ostravy, Prokešovo nám. 8, 701 00 Ostrava 
tel prac.:069/628/3374, mobil : , e-mail:  
 
Ing.  arch. L adislav Monzer, CSc. 
Mezivrší 1507, 147 00 Praha 4 
Atelier AST, ,   
tel prac.:02/44464486, mobil : , e-mail:  
 
Miroslav Moravec 
Jáhnova 1323, 535 01 P elou# 
tel prac.:, mobil : 0602-449120, e-mail :  
 
JUDr  .Mar ie Muchová 
Brn(nská 7, 695 01 Hodonín 
Obchodní firma Mucha, ,   
tel 0628/351959 
 
Milan Navrátil 
751 15 -echy 104 
Navrátil - elektro, ,   
tel 0641/91539 
 
Ing. Tomáš Nosek 
Arbesovo nám. 8, 150 00 Praha 5-Smíchov 
Elios projekt s.r.o., Vlastislavova 11, 140 00 Praha 4 
tel prac.:02/61210529, mobil : 0602-283953 
e-mail : nosek@elios.cz 
 
Rostislav Pr ax 
Lechova 585, 686 00 Uh. Hradišt( 
Hrates a.s., Pr%myslová 1153, 686 01 Uh. Hradišt( 
tel prac.:0632/553422, mobil : 0602-858130, e-mail :  
 
Mar tin Stehlík 
Li tvínovská 520, 190 00 Praha 9 
tel prac.:, mobil : 0603-468778, e-mail 
euce@metro.dp-praha.cz 
 
Ji%í Vorá#ek 
Maluchy 18, 700 30 Ostrava - Dubina 
Vorvo, Olešní 313/14, 712 00 Ostrava-Muglinov 
tel prac.:069/6244959, mobil : 0604-949241 
e-mail : ptdov@iol.cz 
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Ing. Josef  Polan 
Chrudimská 6, 130 00 Praha 3 
tel.: 02-67317415,  
 
Doc. Ing.Margita  Šef#íková, Ph.D. 
Technická Univerzita Košice, Fakulta elektotechniky a informatiky 
Vysokoškolská 4, 040 20 Košice 
 
Doc. Ing. Alfonz  Smola,  CSc. 
Slovenská Technická Univerzita, Fakulta elektotechniky a informatiky 
Ilkovi#ova 3, 812 19 Bratislava 
 
Prof. Ing. Ji%í  Habel,  Dr . Sc. 

Prof. Ing. K arel  Sokanský, CSc. 
VŠB - TU , Fakulta elektotechniky a informatiky 
17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 
 
Doc. Ing. Ji%í  Plch, CSc. 
VUT Brno, Fakulta elektotechniky a informatiky 
Purky*ova 118, 612 00 Brno 
 
Doc. Ing. Josef  L inda, CSc. 
Západo#eská univerzita, Katedra elektroenergetiky 
Americká 42, 306 14  Plze* 
 
 

Mozambická 2, 160 00 Praha 6 
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p%íloha: Zápis ze zasedání p%edsednictva 
 

Zápis z jednání p%edsednictva SRVO 4.10.2001 -Eltodo 
 
Pozvánky na p edsednictvo rozeslány: 25.9. (náhradní termín) s žádostí o potvrzení ú#asti #i neú#asti  
P ítomni : Kotek , Luxa, Tichý, Nosek, Horák, Benda 
Nep ítomni: Mucha, Vorá#ek 
 
1. Setkání D #ín – stav p%íprav : 
Tajemník podal zprávu o stavu p íprav: 
- odborné referáty: p ipraveno, projednáno s p ednášejícími  
- finance:        -      TS D(#ín hradí pronájem sálu, raut 

- SRVO hradí : ob(d, ve#e e – hospodá  dohodne s p. Pr%chou možnost platit fakturou, p ípadn( 
mu zašle objednávku 

pozvánky rozeslány 2.10 se Zpravodajem, zp(t do 15.10. Luxa zpracuje a pošle Pr%chovi 
 

2. Setkání v roce 2002 :  
Osloveno 13 #len%, vesm(s, kde se setkání dosud nepo ádala. Reagoval Hellux , TS Most – možné uspo ádání nejd íve 
podzim 2002, Philips – ochota podílet se finan#n(, ne organiza#n(, velkoobchod Jakub spole#n( s vyžádáním p ihlášky 
projevil  zájem v budoucnosti uspo ádat – p edb(žné-dále jednat. 
Kl adn  reagovali  – díky j im za to:  
JARO 2002 Služby m(sta Pardubic, telefon s  ed. Tomkovou 5.10.-doladit s .p.Ryšánem, v D(#ín( pozvat.          
PODZIM 2002 TS Liberec p.Benda,  nabídl na p edsednictvu 4.10 ,v D(#ín( pozvat                           
 
3. Návrh na #estné #lenství pro Habel, Sokanský, L inda, Plch, Smola, Šef#íková 
P edsednictvo schválilo #estné #lenství pro podle stanov pro tyto významné pedagogy z oboru.  
Tajemník napíše dopisy, pozvat na Setkání, zasílat Zpravodaj. 
 
4. Svetlo Slovensko :  -     po#et p ihlášených v termínu 9 osob 

-     k 4.10. zaplacen ú#ast. poplatek 
- nocleh bude uhrazen na míst( 
- z #len% SRVO se aktivn( zú#astní Kotek – Vývoj ve ejného osv(tlení v -R a Luxa-

Ve ejné osv(tlení a Eltodo (ú#ast na konferenci hradí Eltodo) 
 
5. Hospoda%ení v roce 2001 (v#etn  stavu placení #lenských p%ísp vk') a p íprava rozpo#tu na 2002. 
Hospodá  p edložil návrh rozpo#tu, podle p ipomínek p edsednictva roz#lenit na nutné a zbytné výdaje. 
Zprávu o hospoda ení 2001 a upravený rozpo#et 2002  hospodá  rozešle p edsednictvu e-mailem a p ednese v D(#ín(. 
 
7. *lenská základna 
K 4.10.01 celkem 112 #len% (práv. i fyz.) - neustále nutno aktualizovat kontakty, sami #lenové v tomto pasivní. 
Nár%st za 2001 8 #len%. 
Hospodá  prov( í placení #lenských p ísp(vk%, neplatící osloví dopisem, zda cht(jí z%stat #leny. 
 
8.  Odm ny za 2001 – podle zápisu z 12.10.00 bod 4 

- lektor Zpravodaje          2000.-                                               
-      hospodá  (#asová náro#nost)   p edložit #as.náro#nost-rozeslat p edsednictvu 
- redaktor Zpravodaje (#asová náro#nost) redaktor p edložil #asový snímek za 2001 
-      tajemník (#asová náro#nost)   p edložit p ehled odpracovaných hodin na jednotli vých  

#innostech                  
 -   ostatní (Horák – web. stránky)   bude stanoveno po ukon#ení prací podle náklad% 

kone#ná výše bude ur#ena na p%íští sch'zi 
 

9. Rozpracované úkoly 
9.1   Webové stránky 
Ing.Horák informoval o postupu prací na web stránkách. Kostra vytvo ena, nutno ji naplnit. Bude p edloženo do týdne 
p edsednictvu k posouzení a návrh%m. 
 
9.2  P%íru#ka -  

Citace podle Zápisu ze 7.9.00: 
Vydání p íru#ky pro obce – návrh p.Tichý 

- název nap . Ve ejné osv(tlení od A do Z –populární forma 
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- 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, Jakou 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 
používat, 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) 

 
P edsednictvo konstatovalo, že dosud nebylo nic spln(no. Vydání Manuálu agenturou Seven opodstat*uje vydání 
pracovní stru#né p íru#ky. Nutno posoudit z ekonomického hlediska. 

 Zpracování podklad' se ujal p.Benda – bude sloužit jako podklad pro další jednání. 
    
10.  Vyhodnocení dotazníku 
Tajemník p ednese v D(#ín( stru#nou zprávu o výstupech. 
K bodu: Zam( it se na komunální úrove* – nový #len, agentura SEVEN bude v rámci svých aktivit po ádat školení pro 
starosty obcí v regionech pou#ení o možnosti úspor el. energie ve VO. Bude se zú#ast*ovat  #len p edsednictva nebo 
aktivní #len z regionu a zam( í pozornost na celé SRVO jakožto možný konzulta#ní orgán. První akce p ed naším 
Setkáním v D(#ín(, zástupce SRVO p. Benda. 
 
11. Ing.Polan –80. narozeniny p edsednictvo odsouhlasilo #ástku 3000.-K# k p íležitosti narozenin 
 
12. Ú#ast na p%ipomínkovém %ízení p%i schvalování norem  
Jménem SRVO vstupovat do p ipomínkových  ízení k nov( vytvá eným -SN 
Ing.Kotek požádal dopisem na -SNI (elektrotech odd. Ing.Nováková) z 20.6.2001 o za azení SRVO jako ú#astníka 
p ipomínkového  ízení k nových tech. normám, souvisejícím s problematikou VO. 
 
13. Proudové hodnoty a charakteri stiky hlavních j isti#' VO 
Pro tuto pro všechny provozovatele aktuální problematiku se pokusit v D(#ín( vytvo it pracovní skupinu a hledat 
spole#n( zásady  ešení. (vedení skupiny – návrh p. Brusch)    Ing.Kotek 
 
INFO: 
-   Ing.Kotek se zú#astnil zasedání CIE v Istanbulu.  V D(#ín( podá zprávu – jaké výsledky p inese spolupráce sm(rem 
k SRVO. Ve Zpravodaji uve ejnit zprávu. 
-   Zájezd vlakem na veletrh Frankfurt 2002: p. Tichý prov( í na -D a podá zprávu. P edb(žn( cena cca 4000.-K#. 
 
P%íští sch'ze p%edsednictva: 29.11.01 v Eltodu ve 13,30. Program: zhodnocení roku, odm ny za 2001, p%íru#ka 

Seznam e-mailových adres: 
Kotek: kotekj@eltodo.cz    Horák:    jir.horak@atlas.cz, horak@teslamp.cz 
Luxa: Luxaf@eltodo.cz    Nosek:  nosek@elios.cz 
Benda: benda@tsml.cz     Mucha:  pavel.mucha@seznam.cz 
Tichý: elektro@osvetleni.top.cz   Vorá#ek:  ptdov@iol.cz 
 

Zaznamenal: Luxa  10.10.01 
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Poslat Aut. Smlouvu Moravec 3 x A4 – 600.- 
Pr'cha 2,5 x A4 – 5OO.- 
L idmila l x A4 – 2OO-._ 

    Vítek         3 x A4         6OO.- 
    Kotek        2 x A4……..4OO.- 
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