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PodZimní setkání p átel ve ejného osv#tlení, Liberec, 23. –24. ledna 2003
Úvodní slovo
Ing Ji í Aleš, manager pro obchod TSML Liberec a.s.

Odborná %ást Setkání
TS Liberec, st edisko - ve ejné osv#tlení, M. Benda
Certifikace a souhrn pojm% v oblasti sv#telné techniky, Ing. Jandura
Vývoj situace kolem právní úpravy sv#telného zne(išt#ní v *eské republice, Ing. Jaroslav Kotek
Založení sekce elektro p i hospodá ské komo e, Julius R%ži(ka
Ochrana ocelových konstrukcí nát#rovými systémy s dlouhou životností, p. Lengal
Využitie elektronických predradníkov vo svietidlách sústav VO, Doc. M.Šef(íková, M. Kiss, J. Madanský
Aplikace telemanagementu ve ve ejném osv#tlení, Ing. Jaroslav Polínek
Ekonomický pohled na soustavu ve ejného osv#tlení, p. Kárník
Svítidla s p epínatelným výkonem a poznámky k (innosti SRVO, p.Kajfosz

Prezentace firem
EN-Centrum – p.He man
EZÚ - Ing. Jandura
HUF PLASTY - Ing. Huf
JAKUB - Ing.Böhm
Thorn Lighting CZ - Ing. Beneš
Artechnik Schréder - p. Landovský

Vnit ní záležitosti SRVO
P edseda Ing. Kotek : Výro(ní zpráva o (innosti SRVO
Pozvánky na p íští setkání
Jaro 2003 - p.Hollý, Bellux s.r.o. Bratislava 21. – 23. 5. 03
Podzim 2003 – p.Kunert, Elektrosun s.r.o. Nymburk 30.-31.10.03
Tajemník Ing. Luxa: Zásady p ihlášek na Odborné seminá e SRVO
Ing.Horák: web stránky SRVO – informace, výzva ke spolupráci
Tajemník Ing.Luxa: *lenská základna, Zpravodaj

Zpravodaj SRVO . 1/2003, vyšlo duben 2003
Redak ní rada: Ing. Luxa –šéfredaktor (mobil 602 200 756, 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.261343712, fax 261341705
Pro vnit ní pot ebu (len% Spole(nosti pro rozvoj ve ejného osv#tlení.
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www.srvo.cz
Od 26.února jsou zprovozn#ny na domén# www.srvo.cz stránky naší spole%nosti. Stránky
jsou zatím ve stádiu vývoje, n#které sekce zatím nejsou zpracovány. V# ím, že po shlédnutí
t#chto stránek Vás napadne, jak jednotlivé sekce upravit %i doplnit, že to budou stránky živé a
ne že se spokojíte s tím, co jsme pro Vás na úvod p ipravili.
Stránky slouží i k zasílání názor', podn#t' a komunikaci.
Sou%ástí stránek je i kompletní databáze %len', pravideln# aktualizovaná. Žádám Vás,
abyste se podívali na Vaše údaje (podrobné údaje jsou p ístupné po zadání hesla – viz p íloha
ke Zpravodaji). P ípadné zm#ny m'žete m# zaslat p ímo ze stránky s podrobnými údaji.
N#které sekce, jak již bylo e%eno – nap . podrobné údaje o %lenech, jsou chrán#ny heslem.
Heslo je uvedeno v p íloze pro %leny k tomuto Zpravodaji.
V# ím, že svými podn#ty a nápady se budete i nadále spolupodílet na vytvá ení a
aktualizacích této stránky.
Ing. Ji#í Horák, webmaster

Valná hromada
Spole%nosti pro rozvoj ve ejného osv#tlení
Vážení p átelé,
v souladu se stanovami SRVO svolávám na Podzimní setkání v Nymburce Valnou
hromadu SRVO, jako nejvyšší orgán Spole%nosti.
Na programu budou p edevším volby p edsednictva, revizní komise, úpravy stanov a
nám#ty ke zlepšení %innosti Spole%nosti.
Zašlete mi, prosím, své návrhy kandidát' do p edsednictva a revizní komise nebo se sami
p ihlaste, pokud máte zájem v t#chto orgánech pracovat. Na základ# vašich nám#t' a
p ipomínek bude sestavena kandidátka.
P ivítám také vaše nám#ty k diskuzi o zam# ení a o formách %innosti naší Spole%nosti.
T#ším se nejen na uvedené návrhy a nám#ty, ale i na vaši hojnou ú%ast na jednáních
v Bratislav# i v Nymburce.
Se srde%ným pozdravem
Ing. Jaroslav Kotek, p#edseda SRVO
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PodZimní setkání p átel ve ejného osv#tlení,
sdružených ve Spole%nosti pro rozvoj ve ejného osv#tlení
Liberec, 23. –24. ledna 2003
Dalším v ad# pravidelných odborných seminá % po ádaných
Spole(ností pro rozvoj ve ejného osv#tlený s tradi(ním, tentokrát
mírn# modifikovaným, názvem podZimní setkání p átel
ve ejného osv#tlení prob#hl v Liberci v posunutém náhradním
termínu 23. – 24. ledna 2003. Setkání se uskute(nilo
v prostorách Centra Babylon pod patronací Technických služeb
m#sta Liberce a.s. V Liberci prob#hla tato akce již pot etí díky
iniciativ# p. Bendy, managera st ediska ve ejné osv#tlení.
Po(et p ihlášených, i p es odložený termín seminá e, op#t
p ekonával rekordy. Na prezen(ní listin# bylo podepsáno110
osob, (len% Spole(nosti. Lze doufat, že to není dáno pouze
r%stem (lenské základny, ale i odbornou úrovní našich seminá %,
jak o tom sv#d(í ohlasy.
Dík pat í všem p ednášejícím, kte í vystoupili se svými
referáty. Pro organizátory je velmi pot#šujícím zjišt#ním, že
zájem o p ednesení referát% na tomto foru je spontánní a že jsme
se s n#kterými zájemci museli dohodnout na odkladu jejich
vystoupení, abychom se vešli do beztak napnutého (asového
plánu.
Setkání vedl tajemník SRVO Ing. Luxa. Po zahájení pak p edseda SRVO Ing. Kotek pozdravil p ítomné a
pogratuloval p. Bendovi z TSML ke kulatému životnímu jubileu, které dovršil n#kolik dn% p ed Setkáním.
Úvodní slovo pat ilo Ing. J.Alešovi, manageru pro obchod hostitelské organizace Technické služby m#sta
Liberce, a.s. a jednání pokra(ovalo blokem odborných referát% z mnoha oblastí dotýkajících se problematiky
ve ejného osv#tlení. O rozsahu temat si m%žete u(init obrázek podle programu:
p. Benda, TS Liberec: P ehled VO a SSZ m#sta Liberce
Ing. Jandura, EZU: Certifikace
Ing. Kotek, SRVO: Návrh na ízení vlády ke sv#telnému zne(išt#ní
Ing. R%ži(ka: Založení sekce elektro p i hospodá ské komo e
Ing.Tóth: TsB Brno: Úspora el. energie v soustavách VO
p. Lengal, Izol Plastik: Nát#rové hmoty a technologie nát#ru stožár%
Doc. Plch, VUT Brno: Použití moderní techniky pro hodnocení vizuálních situací v doprav#
Ing. Polínek Akté: Aplikace regulace a telemamagementu ve ve ejném osv#tlen
Ing. Hrn(í , EKO VUK: Zp#tný odb#r použitých výrobk% sv#telné techniky
Ing. Kárník, SEVEn: Úspory ve ve ejném osv#tlení
p.Kajfosz, Promor: Svítidla s p epínatelným výkonem
Nelze tady podrobn# jednotlivé referáty rozebírat, m%žete si je p e(íst, a, již v autorské verzi, nebo v p episu
ze zvukového záznamu na dalších stránkách Zpravodaje, který je i jakýmsi sborníkem p ednášek z našich
seminá % - setkání.
V programu vystoupily i firmy, které formou krátkých firemních prezentací upozornily na své výrobky a
produkty a na výstavce v sále ú(astníci Setkání m#li možnost se s výrobky a produkty firem, souvisejících
s problematikou VO seznámit p ímo.
Jak je již zvykem, v bloku v#novaném vnit ním záležitostem Spole(nosti, jejímu životu a organizaci
vystoupili hostitelé dalších dvou p ipravovaných odborných seminá % – Setkání s pozvánkou: Ing. Hollý, firma
Bellux pozval (leny SRVO v kv#tnu do Bratislavy a p. Kunert z firmy Electrosun na podzimní Setkání do
Nymburka. Budiž jim touto cestou vyjád eno pod#kování, že se ujali nelehké role hostitele a organizátora,
nebo, po ádání t#chto akcí, vzhledem ke zvyšujícímu se po(tu zájemc% není jednoduchou záležitostí.
P edseda Ing. Kotek zhodnotil (innost Spole(nosti od minulého setkání v Pardubicích.
Velmi zajímavou informací bylo vystoupení Ing. Horáka, který p ítomné seznámil se stavem p íprav web
stránek SRVO s p íslibem jejich zve ejn#ní na domén# www.srvo.cz od b ezna 2003.
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P íjemnou stránkou setkání v Babylonu bylo, že zde nedošlo ke zmatení jazyk%, naopak mnozí zde nalezli
spole(nou e(, spole(ná témata a m#li možnost pokra(ovat v diskusi p i rautu po vyhlídkové exkurzi z terasy
hotelu na osv#tlený Liberec.
Jako již i na jiných místech i zde se osv#d(ilo uspo ádání Setkání prostorách, kde je soust ed#no ubytování,
konferen(ní sál i další provozní prostory pod jednou st echou, v(etn# možnosti relaxace v Aquaparku a ve(erní
partie bowlingu.
Pod#kování pat í všem, kte í se na organizaci a na hladkém pr%b#hu podíleli i pod#kování hostitelské
organizaci.
Nashledanou v Bratislav#.

Úvodní slovo
Ing Ji í Aleš, manager pro obchod TSML Liberec a.s.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás p ivítal
v Liberci a ekl vám n#kolik slov o Technických službách
m#sta Liberce, a.s.
Rozvoj
silni(ního
stavitelství,
m#stské
infrastruktury podnikatelských aktivit stál u zrodu vize, na
jejímž základ# se v roce 1997 transformovaly Technické
služby m#sta Liberce z p ísp#vkové organizace na akciovou
spole(nost.
Podnikání v oblasti ve ejných technických služeb,
správy obecního majetku a silni(ního stavitelství založila
spole(nost
na
bohatých
zkušenostech
svých
zam#stnanc%.Vedle lidského potenciálu je hlavní konkuren(ní výhodou podniku finan(ní stabilita, dlouhodob#
prokazovaná kvalita, pružnost, garantované termíny a ceny dodávek, jakož i vysoká technická úrove- a
komplexnost poskytovaných služeb. TSML stále obnovují technický park a zavád#jí nové technologie.
TSML jsou nejd%ležit#jším partnerem m#sta Liberce p i zajiš,ování ve ejných služeb. V majetku
akciové spole(nosti jsou vedle ve ejného osv#tlení nap . dopravní signalizace a další (ásti m#stské
infrastruktury, které spole(nost spravuje a rozvíjí. Stávající (innosti p itom spole(nost s ohledem na tržní
p íležitosti rozši uje.
V dnešní podob# spole(nost má celkem 150 pracovník%, kte í provád#jí ro(ní výkony v objemu 220
mil. K(. Okruh jejich p%sobnosti se liší podle produkt%, které spole(nost nabízí: zimní údržba do 20 km od
centra Liberce, živi(né práce na komunikacích do 100km, práce v oblasti ve ejného osv#tlení a SSZ kdekoliv.
S rozsahem služeb a v%bec problematikou v oblasti ve ejného osv#tlení, které zajiš,uje naše st edisko
ve ejné osv#tlení vás blíže seznámí p. Milan Benda, manager tohoto st ediska.
Mezi významné rozvojové oblasti pat í investi(ní výstavba a silni(ní stavitelství. V tomto segmentu
spole(nost zdokonaluje marketing, obchod, p ípravu výroby a ízení dodávek. Zam# uje se na nové zákazníky
z ad vyšších dodavatel% staveb a je p ipravena být partnerem vyšších územn# správních celk%. TSML vstupují
do nového tisíciletí s jasnou strategií a cílem stát se do dvou let konkurenceschopnou akciovou spole(ností
v rámci Evropské unie. Ke spln#ní tohoto cíle jist# p isp#je certifikace podle norem ISO 9001, kterou spole(nost
získala.
D#kuji vám za pozornost a p eji úsp#ch vašemu jednání.
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Odborná %ást Setkání
V této ásti zpravidla otiskujeme všechny referáty a p#ísp%vky, které odezn%ly na Setkání.
Protože se stále více referát' opírá o promítanou prezentaci, promítané obrázky a grafy, p#epis t%chto
referát' ze zvukového záznamu neposkytuje úplný obrázek o obsahu nebo p#ímo postrádá smysl a pak je t#eba,
aby p#ednášející zaslali své p#ísp%vky v tišt%né podob%. Protože se tak u n%kterých nestalo, nebo byly p#islíbeno
jejich zaslání dodate n%, otiskn%me je v n%kterém z p#íštích Zpravodaj'.

Seznámení s %inností Technických služby m#sta Liberce a. s., zejména se
st ediskem ve ejného osv#tlení a sv#teln# signaliza%ních za ízení.
M. Benda, ved. St ediska VO
Technické služby Liberec, uvedená st ediska poskytují tto služby:
§ osv#tlování místních komunikací pro m#sto Liberec
§ výstavbu a rekonstrukce soustav VO, SO, SSZ a jiné práce
§ zabezpe(ení ízeného provozu SSZ pro m#sto Liberec
§ osv#tlování místních komunikací v dalších obcí a m#stech:
§ Lázn# Libverda, Raspenava a Janov N/N.
Ve ejné osv#tlení:
Na území m#sta Liberce poskytujeme provoz ve ejného osv#tlení v rozsahu, který je stanoven smlouvou mezi
TSML a.s. a Statutárním M#stem Liberec.
K zajišt#ní osv#tlenosti m#sta Liberce vlastníme 11 120 sv#telných míst o celkovém p íkonu cca 1 520 kW.
Na územích výše uvedených obcích a m#sta zajiš,ujeme p enesenou správu VO v celkovém po(tu
cca 1 100 sv#telných míst.
St edisko má v sou(asné dob# 10 pracovník%.
Pro zajišt#ní obslužnosti vlastníme 4 montážní plošiny, 1 PickUp. 1 dodávku KIA, kabelový p ív#s a
osobní automobil
Sv#teln# signaliza%ní za ízení:
Na území m#sta Liberce poskytujeme ízený provoz SSZ v rozsahu, který je stanoven smlouvou mezi
TSML a.s. a Statutárním M#stem Liberec.
K zajišt#ní ízeného provozu na k ižovatkách m#sta Liberce vlastníme 14 soubor% na k ižovatkách, 3
ízené p echody, 4 výstražné p echody a 2 ízené tramvajové p ejezdy. Celkem obhospoda ujeme 164
signálních skupin.
St edisko nemá vy(len#nou samostatnou pracovní (etu pro provoz SSZ.
Slavnostní osv#tlení:
Na území m#sta Liberce jsme realizovali slavnostní osv#tlení na t#chto objektech:
Liberecká radnice
Severo(eské muzeum
Horský hotel Ješt#d
Severo(eská galerie
knihovna (esko-n#meckého smí ení a synagoga
architektonické detaily Paláce SYNER
Mimo Liberec jsme realizovali tato slavnostní osv#tlení:
Klatovy - 6 historických objekt%
Jest ebí - kostel
Desná - kostel
Harrachov - kostel
Velké Hamry - kostel
Železný Brod - d ev#nice
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Slavnostní osv#tlení Severo(eského muzea v Liberci:
Pro SO byla použita tato svítidla:
Osv#tlení bo(ních (ásti: Areaflood
400 W
Osv#tlení v#že a pr%(elí: OSQ
150 W
Celkem Pi = 3,15 kW
Slavnostní osv#tlení Liberecké radnice:
Pro slavnostního osv#tlení byla použita tato svítidla:

•Venkovní osv#tlení:
•Lingotto 400 W
•Lingotto 150 W
•Platea 150 W
•Vnit ní osv#tlení balkon%:
•Europack
70 W
•Celkem Pi = 15,5 kW
Slavnostní osv#tlení horského hotelu na Ješt#du:
Pro slavnostního osv#tlení byla použita tato svítidla:

•Osv#tlení hotelu:
•Lingotto 400 W
•Osv#tlení v#že:
•Platea 150 W
•Celkem Pi = 5,25 kW
Další %innosti st ediska ve ejného osv#tlení:
1. Váno(ní výzdoby pro celé m#sto Liberec – cca 60 prvk% a váno(ní strom p ed radnicí
2. Váno(ní výzdoba obchodního domu OBI v Pavlovicích
3. Váno(ní výzdoba obchodního domu TESCO
4. Váno(ní výzdoba strom% pro dva d#tské domovy
5. Váno(ní strom u obchodního st ediska Hypernova NISA CENTER
Centrální dispe%ink TSML a.s. (Dohledový a ídící systém),
Který slouží pro sv#teln# signaliza(ní za ízení, ve ejné osv#tlení a stav komunikací m#sta Liberce
Centrální dispe(ink je instalován na po(íta(i st ediska VO. P enos informací je zabezpe(en pomocí
podnikové privátní sít# TSML a.s. a modul% GSM, které jsou umíst#ny v adi(ích SSZ a rozvad#(ích VO.

Centrální dispe'ink
TSML a.s. Erbenova 376, Liberec 8
ízení sv#telných k%ižovatek

ízení ve%ejného osv#tlení

K (emu Centrální dispe(ink slouží:
•
ízení provozu SSZ na k ižovatkách
•
ízení provozu ve ejného osv#tlení
•
ízení provozu zimní údržby komunikací
•
umož-uje evidovat všechny závady
•
zlepšuje operativnost rozhodování
•
snižuje náklady na provoz a údržbu
•
zlepšuje a zvyšuje komfort poskytovaných služeb pro m#sta
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ízení zimní údržby komunikací

Co vlastn# centrální ovládání VO umí:
•
zapnout a vypnout ve ejné osv#tlení z centrálního dispe(inku, nastavit dobu provozu pro
automatické spínání v (asovém režimu, ídit provoz fotospína(em
•
hlídá trvale p ítomnost napájení ze strany dodavatele el. energie
•
hlídá všechny jednotlivé vývody (každý jistící prvek samostatn#)
•
oznamuje výpadek napájení pro konkrétní pojmenované jednotlivé sm#ry
•
závadu zavolá p ímo pracovníku údržby, který má domácí pohotovost na mobilním telefonu
•
vyhodnocuje velikost protékajícího proudu - z toho se algoritmem stanovuje množství nesvítících
stožár% ve ejného osv#tlení
•
je p ipraven pro montáž digitálních elektrom#r% s automatickým ode(tem spot eby
•
eviduje doby provozu ve ejného osv#tlení
Celkový po(et všech RVO:
160 ks
Plán. po(et RVO zapoj. do COVO:
90 ks
Pod ízené RVO:
70 ks
Dokon(ení COVO:
rok 2008
Co vlastn# centrální ovládání SSZ umí:
• zapnout a vypnout k ižovatku z centrálního dispe(inku, se ídit dobu provozu
• oznámit vzniklou závadu s p esnou definicí závady - nap . vadná žárovka na konkrétním stožáru
• závadu zavolá p ímo pracovníku údržby
• umož-uje na(íst všechny data z adi(e - nap . s(ítání dopravy
• umož-uje provést úpravu programu chodu k ižovatky (p i objíž/kách apod.)
• signalizuje výpadek napájení
• umož-uje vizuální kontrolu okamžitého chodu k ižovatky
• eviduje doby provozu k ižovatek
Celkový po(et všech k ižovatek:
17 ks
Po(et adi(% zapojených do CO:
11 ks
Neosazené adi(e:
6 ks
Dokon(ení CO:
rok 2004
Co vlastn# centrální ízení ZÚK umí:
•
Systém dohledu a výstrahy je ur(en pro sledování a správu n#kterých meteorologických veli(in
d%ležitých pro údržbu silnic.
•
Základ tvo í senzor S2S pro hlášení tvorby náledí umíst#ných na kritických místech vzniku náledí,
jako jsou nap íklad mosty, lesní úseky vozovek atd.
•
Nam# ené hodnoty p edává do GSM Modulu, odkud se pomocí SMS zpráv p enášejí na mobilní
telefony obsluhy a do Centrálního dispe(inku.
•
Centrální dispe(ink umož-uje ukládat a p ehledn# graficky zobrazovat získané údaje, a to i z více
sníma(% na r%zných místech (omezením dosahu je pouze signál sít# GSM).
•
Samoz ejmostí je archivace získaných dat pro p ípadnou pozd#jší analýzu.
•
Pokud dojde k výrazné zm#n# podmínek (zm#na teploty, déš,, ...), systém okamžit# odešle
varování do centrálního dispe(inku a na p edem definované telefony obsluhy
•
Tím je tak usnadn#na okamžitá reakce na tuto událost. Vlastnosti a (etnost komunikace
(“p ísnost”) tohoto vyhodnocování je možné nastavit uživatelem.
•
Teplota, koncentrace soli v okolí sníma(e a výšku vodního filmu nad sníma(em. Výška vodního
filmu je ur(ena p edevším pro vnit ní výpo(ty, není tedy kalibrována ve standardních jednotkách.
Ze zm# ených veli(in sníma( vyhodnocuje stav vozovky, který m%že nabývat t#chto hodnot:
“Sucho”, “Vlhko”, “Mokro”, “Led”, “Jinovatka/Sníh”, “Zbytková s%l” a “Mrznoucí vlhko”.
Z koncentrace soli po(ítá bod mrazu prosolené sm#si nad sníma(em.
− Senzor snímá teplotu, koncentrace soli v okolí sníma(e a výšku vodního filmu nad sníma(em, které jde
automaticky do dispe(inku ZÚK.
− Výška vodního filmu je ur(ena p edevším pro vnit ní výpo(ty, není tedy kalibrována ve standardních
jednotkách.
− Ze zm# ených veli(in sníma( vyhodnocuje stav vozovky, který m%že nabývat t#chto hodnot: “Sucho”,
“Vlhko”, “Mokro”, “Led”, “Jinovatka/Sníh”, “Zbytková s%l” a “Mrznoucí vlhko”.
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− Z koncentrace soli po(ítá bod mrazu prosolené sm#si nad sníma(em.
− Zjišt#né informace lze použít pro zm#nu dopravního zna(ení.
Ukázka SMS zprávy:
Teplota: 024.8oC
Stav silnice: Sucho
Koncentrace soli: xx.x%
Bod mrazu: -xx.xoC
Parametr výšky vody: 150

Certifikace a souhrn pojm' v oblasti sv#telné techniky
Ing. Jandura, EZU
Vzhledem k tomu,že pojem certifikace je u sdružení SRVO velice známý pojem, tak chci alespo- shrnout
produkty které je možné získat v EZÚ v návaznosti na obor sv#telná technika a osv#tlování.
Uvedené zna(ky a certifikáty znamenají pro výrobce výraznou úsporu (asu a s tím spojenou i úsporu
finan(ní p i zavád#ní sv#telné techniky na zahrani(ní trhy.
Prokazování shody – vystavení Prohlášení o shod# dle EU direktiv vztahujících se na sv#telnou techniku
73/23/EEC – technické požadavky na elektrická za ízení nízkého nap#tí
89/336/EEC - technické požadavky na z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Národní a mezinárodní certifikáty
Certifikát EZÚ
Pat í k základní produkt%m EZÚ. Ozna(uje shodu vlastností výrobku s požadavky norem.Certifikát EZÚ je
významným nástrojem k podpo e prohlášení o shod#, nebo dalších pr%kaz% shody vyžadovaných závaznými
p edpisy.
Certifikát ES*
Ozna(uje stálou shodu vlastnosti výrobku s požadavky norem pro elektrickou bezpe(nost.
CB certifikát
EZ0 Praha je signatá em celosv#tové dohody IECEE-CB, která je základem certifika(ního systému IECEECB pro certifikaci výrobk% dle norem IEC pro bezpe(nost elektrotechnických výrobk%. EZÚ má právo vydávat
CB certifikáty pro všechny výrobkové kategorie, které jsou v systému zavedeny. CB certifikáty ozna(ují shodu
vlastnosti výrobku s normami IEC.
CCA certifikát
CCA certifikáty jsou ud#lovány v rámci dohody CENELEC Certification Agreement. Výsledkem zkoušení a
certifikace v rámci CCA jsou CCA certifikáty pro všechny výrobky pokryté CCA a povinnost uznávat CCA
certifikáty vydané všemi signatá i CCA.
ENEC certifikát
ENEC certifikáty jsou ud#lovány v rámci dohody ENEC. Výsledkem zkoušení a certifikace jsou ENEC
certifikáty dle evropských norem pro svítidla a jejich komponenty, komponenty pro nn, kancelá skou a
výpo(etní techniku apod.
KEYMARK certifikát
-KEYMARK certifikáty jsou ud#lovány v rámci dohody KEYMARK. Výsledkem zkoušení a certifikace
jsou KEYMARK certifikáty dle evropských norem pro bezpe(nost elektrotechnických výrobk% pro domácnost a
podobné ú(ely.
CCA-EMC
-CCA-EMC certifikáty jsou ud#lovány v rámci dohody CCA.Výsledkem zkoušení a certifikace jsou CCAEMC certifikáty pro oblast EMC.
Pro (eské výrobce, kte í spl-ují ur(ité požadavky, je možné (erpat státní podporu pro každý výrobek a to až
do výše 50% za zkoušky a max. 30.000,-K( na certifikát (v(etn# ceny za inspekci). Je t eba pro ud#lení této
podpory provést inspekci u výrobce - je tatáž, jako je provád#na pro CCA certifikaci a ES* certifikaci.

8

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Vývoj situace kolem právní úpravy sv#telného zne%išt#ní v *eské republice
Ing. Jaroslav Kotek, p edseda SRVO, ELTODO EG, a.s.
Snahy o p esv#d(ení Parlamentu, že návrh pravidel pro venkovní osv#tlování z pohledu sv#telného
zne(išt#ní p edložený *eskou astronomickou spole(ností je naprosto nep ijatelný, p edevším z d%vodu
zásadních odborných nedostatk% a zna(ných ekonomických dopad% na obecní rozpo(ty, byly neúsp#šné. Nic na
tom nezm#nilo ani naše zna(né úsilí. Byla napsána spousta dopis% a vypracována ada rozbor% a p ipomínek,
prob#hla ada jednání. Nesouhlas a argumenty proti zp%sobu astronomy navrhované regulace sv#telného
zne(išt#ní byl ventilován i pomocí tisku, rozhlasu a televize.
P es ujiš,ování jednotlivých poslanc% i p edsed% poslaneckých klub%, že dodate(né násilné a nelogické
v(len#ní neodborn# zpracovaných ustanovení o sv#telném zne(išt#ní atmosféry do zákona o ovzduší nepodpo í,
se nakonec opak stal pravdou. Poslanecká sn#movna Zákon schválila i podruhé po vrácení Senátem, v únoru
2002, jako zákon (. 86/2002 Sb., o ochran# ovzduší a o zm#n# n#kterých dalších zákon%. Zákon nabyl ú(innosti
v (ervnu 2002. *eský právní systém byl obohacen o další legislativní zmetek se zásadními rozpory a
nedostatky.
Rozporuplný Zákon definuje sv#telné zne(išt#ní jako „každou formu osv#tlení um#lým sv#tlem, které je
rozptýleno mimo oblasti, do nichž je ur(eno, zejména pak mí í-li nad hladinu obzoru“ a ukládá vlád# vydat
na ízení, které má mimo jiné „stanovit místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu sv#telného zne(išt#ní“.
Vydání na ízení vlády, které by splnilo uvedený úkol, by ovšem znamenalo zákaz svícení ve venkovním
prost edí. Tam, kde se svítí zákonit# musí docházet k výskytu sv#telného zne(išt#ní podle uvedené definice.
Zákaz svícení by se nevztahoval pouze na „stanovená místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu
sv#telného zne(išt#ní“. Logicky by se nesm#lo svítit ani v okolí, odkud by se um#lé sv#tlo mohlo do zmín#ných
míst a prostor% ší it, tedy nikde.
Uvedený problém, podle mého názoru, nelze ešit jinak, než novelou stávajícího špatného Zákona.
Ministerstvo životního prost edí (MŽP), které m#lo uloženo zpracovat návrh Na ízení vlády ke sv#telnému
zne(išt#ní, však zaujalo postoj, že jelikož není p%vodcem v(len#ní sv#telného zne(išt#ní do zákona, nebude
iniciovat jeho novelu a zpracuje Zákonem uložený návrh Na ízení.
Poté, co jsme s úsp#chem iniciovali vytvo ení pracovní komise p i MŽP pro p ípravu Na ízení vlády, jsme
se alespo- snažili usm#r-ovat obsah návrhu Na ízení. Externí (lenové komise však m#li pouze poradní hlas,
takže i zde bylo prosazení rozumných názor% velmi problematické. P ístup MŽP se zm#nil až na úplném konci
roku 2002. MŽP totiž m#lo stanoven termín pro zpracování návrhu Na ízení vlády do 31.12.2002. Teprve
v záv#ru p ípravy návrhu Na ízení ú edník%m MŽP došlo, že se p ece jen musí v#tší m#rou op ít o argumenty a
v#cné p ipomínky odborník% na osv#tlování. Relativn# p ijatelná podoba návrhu Na ízení byla p edložena až na
meziresortní oponentu e, jež se uskute(nila 20.12.2002 na MŽP. Tedy až skute(n# na poslední chvíli se MŽP
zásadn#ji odklonilo od podkladu, jenž pro n# na zakázku vypracoval jeden z astronom%, RNDr. Jan Hollan.
Návrh Na ízení, jenž byl po podpisu ministrem pro životní prost edí dne 27.12.2002 postoupen legislativní
komisi vlády (viz p íloha 1), tedy má podobu mnohem p ijateln#jší, než jeho starší verze. Nicmén# po ád je to
paskvil. Ono se ale na základ# tak špatného zákona ani nic jiného vytvo it nedá. Nyní záleží na stanovisku
vlády, jež by snad Na ízení m#la projednat na svém únorovém zasedání. Pokoušíme se ji p esv#d(it, aby
p edložený návrh nep ijala.
Samotné p ijetí Zákona tedy našt#stí ješt# nic neznamená.Vlastní Zákon nemá na zp%sob osv#tlování žádné
p ímé dopady. Musí na n#j nejprve navázat Na ízení vlády jako provád#cí p edpis. Dále, alespo- podle výkladu
právník% z legislativního odboru MŽP, bude záležet na tom, jestli n#jaké na ízení vydají jednotlivé obce. Tak
prý to vyplývá ze zn#ní Zákona. Na obcích také bude záležet, jaké požadavky bude její p ípadné na ízení
obsahovat. Na ízení vlády má pouze upravit meze, jež nesmí být p ekro(eny v na ízení obce.
Z uvedeného vyplývá, že situace není kritická. Ur(ité nebezpe(í však nadále z%stává. Kone(né slovo v tom,
jaká pravidla pro venkovní osv#tlování budou platit, by m#ly mít jednotlivé obce. Astronomové se ale s nejv#tší
pravd#podobností budou snažit obce p im#t k vydání co nejp ísn#jších na ízení. Už víme, jak jsou n#kte í
aktivisté *eské astronomické spole(nosti neodbytní a (eho všeho jsou schopni. Navíc, výklad zákon% (asto
nebývá jednozna(ný, takže kone(né m%že být až rozhodnutí soudu. Zvlášt# v p ípad# legislativního zmetku je
s potížemi nutno po(ítat.
Ani nadále nem%žeme polevit. Musíme pokra(ovat ve snaze prosadit novelu ustanovení zákona o ovzduší,
týkajících se sv#telného zne(išt#ní. Za nejlepší variantu novely nejen já považuji úplné vypušt#ní statí o
sv#telném zne(išt#ní ze Zákona. Pokud ale bude Na ízení na základ# stávajícího Zákona vládou p ijato, budeme
muset v(as rozší it na obce informaci o potenciálních rizicích, plynoucích z vydání obecních na ízení ke
sv#telnému zne(išt#ní. Za velmi d%ležité považuji vypracování a zve ejn#ní podrobného rozboru Na ízení vlády
a Zákona.
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Návrh Na ízení, p edaný MŽP vlád#, je uveden v p íloze 1. Pozorný (tená nap íklad mimo jiné zjistí, že v
seznamu hv#zdáren již nefiguruje Štefánikova hv#zdárna v Praze. Na ízení vlády by podle p iloženého návrhu
m#lo nabýt ú(innosti 1.1.2004 s výjimkou „ochranných zón“ observato í a hv#zdáren, kde mají být opat ení
zrealizována do 1.1.2007. Možné d%sledky p ijetí Návrhu nech, každý posoudí sám.
Podle mého názoru je problematický paragraf 5, písmeno a, bod 4 Návrhu.V n#kterých p ípadech budou
problémy s po(tem nejvýše t í zdroj% sv#tla v prostoru vymezeném kulovou plochou o polom#ru 2 m. V p ípad#
kulových svítidel se sodíkovou výbojkou od 50 W výše bude zase nejspíš p ekro(ena hodnota sv#telného toku
2000 lm do horního poloprostoru každého sv#telného zdroje. Znamenalo by to prakticky úplný zákaz používání
kulových svítidel s rovnom#rným vyza ováním, což by byl výhledov# dost velký problém. V centrech m#st jich
je pom#rn# dost a v ad# je jejich použití rozumn# zd%vodnitelné.
Potíže by dále nap . nastaly s architektonickým osv#tlováním (paragraf 5, písmeno e Návrhu). Nep esáhnout
hodnotu 0,05 pom#rného sv#telného toku do horního poloprostoru emitovaný mimo osv#tlovaný objekt by
v ad# p ípad% bylo op#t rozumn# t#žko dosažitelné a navíc velmi t#žko doložitelné projektantem.
P íloha 1
NÁVRH
Na ízení vlády
ze dne ………2003 ,
kterým se stanoví místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu sv#telného zne%išt#ní a další
podmínky ochrany p ed sv#telným zne%išt#ním
Vláda na izuje podle § 55 odst. 1 zákona (. 86/2002 Sb., o ochran# ovzduší a o zm#n# n#kterých dalších
zákon% (zákon o ochran# ovzduší), (dále jen „zákon“):
§1
P edm#t úpravy
Tímto na ízením se stanoví
a)
místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu sv#telného zne(išt#ní1),
b)
(innosti, na které se vztahuje povinnost podle § 3 odst. 10 zákona,
c)
opat ení ke snižování nebo p edcházení výskytu sv#telného zne(išt#ní.
Toto na ízení se nevztahuje na zdroje sv#tla
a)
používané k provozu mobilních zdroj%2) a ostatních dopravních prost edk% s výjimkou
uli(ního osv#tlení,
b)
pro ú(ely obrany nebo bezpe(nosti státu,
c)
umíst#né mimo vn#jší ovzduší, pokud sv#tlo z t#chto zdroj% není ú(elov# sm#rováno do vn#jšího
ovzduší,
d)
používané krátkodob#,
e)
používané osobami na vlastním nebo pronajatém pozemku nebo na jiné nemovitosti k ú(el%m
nesouvisejícím s podnikáním, nebo
f)
s neelektrickým zdrojem energie nebo o p íkonu elektrické energie do 25 W v(etn#.
§2
Základní pojmy
Pro ú(ely tohoto na ízení se rozumí
a)
zdrojem sv#tla – um#lý zdroj emise sv#telného zá ení,
b)
do(asn# používaným zdrojem sv#tla – zdroj sv#tla používaný po (asov# omezenou dobu, nejvýše
po dobu 6 m#síc%,
c)
krátkodobým používáním – používání po (asov# omezenou dobu, nejvýše po dobu maximáln# 200
hodin v kalendá ním roce,
d)
sv#telným místem – vnit ní prostor kulové oblasti s maximálním polom#rem dva metry, ve které je
umíst#n jeden nebo více zdroj% sv#tla. St ed sv#telného místa je totožný s optickým st edem jednoho ze

1)

§ 2 odst. 1 písm. r) zákona (. 86/2002 Sb., o ochran# ovzduší a o zm#n# n#kterých dalších zákon% (zákon
o ochran# ovzduší).
2)
§ 4 odst. 2 zákona (. 86/2002 Sb.
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e)

f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)
m)

n)
o)

zdroj% sv#tla. Do sv#telného místa se zahrne i zdroj sv#tla, který do kulové oblasti zasahuje i (ástí
svítící plochy,
svítidlem – za ízení, obsahující zdroj sv#tla a sou(ásti sloužící k upevn#ní a ochran# zdroje sv#tla,
jehož ú(elem je vyza ování, filtrace nebo p em#na sv#tla pocházejícího z jednoho nebo více sv#telných
zdroj%. Svítidlo m%že být sou(ástí ucelené osv#tlovací soustavy,
osv#tlovací soustavou – soustava svítidel navzájem vázaných (nap íklad uli(ní osv#tlení),
sou(asnou instalací osv#tlovací soustavy nebo svítidla – instalace osv#tlovací soustavy nebo
svítidla, jejíž stavba je zahájena v období do ú(innosti tohoto na ízení,
novou instalací osv#tlovací soustavy nebo svítidla – instalace osv#tlovací soustavy nebo svítidla,
jejíž stavba je zahájena v období od ú(innosti tohoto na ízení,
horním poloprostorem – prostor nad vodorovnou rovinu proloženou svítidlem. V p ípad# svažitého
terénu se z horního poloprostoru m%že vyjmout prostor pod rovinou proloženou svítidlem, která je se
svahem terénu rovnob#žná,
pom#rným sv#telným tokem svítidla do horního poloprostoru - pom#r sv#telného toku emitovaného
svítidlem do horního poloprostoru k celkovému emitovanému sv#telnému toku svítidla v pracovní
poloze,
pln# clon#ným svítidlem - svítidlo, jehož pom#rný sv#telný tok do horního poloprostoru je 0,
clon#ným svítidlem - svítidlo, jehož pom#rný sv#telný tok do horního poloprostoru je nejvýše 0.05,
volným prostranstvím – voln# p ístupné venkovní prostory v obytné zástavb# i mimo ni, zejména
nám#stí, tržišt#, pozemní komunikace, cyklistické stezky, stezky pro chodce, chodníky, parkovišt#,
parky a ve ejná zele-, sportovišt#, nádraží,
staveništ#m – území do(asn# používané pro p ípravu pozemk% ke stavb#, pro realizaci staveb, k
terénním úpravám, ke stavebním úpravám, demolicím nebo k rekultivaci pozemku,
pr%myslovým nebo zem#d#lským areálem – území využívané k pr%myslovým, zem#d#lským nebo
obchodním ú(el%m,
reklamní tabulí – plocha ur(ená a sloužící k reklamním ú(el%m,
ochranou dobou – doba, jejíž maximální rozsah je od 23. hodiny do 5. hodiny ranní v(etn#,
uli(ním osv#tlením – osv#tlení pozemní komunikace.

p)
q)
r)
§3
*innosti, na které se vztahuje povinnost plnit na ízení orgánu obce
Za (innosti, na které se vztahuje povinnost plnit na ízení orgánu obce v p enesené p%sobnosti podle § 3 odst.
10 zákona, se považuje
a)
provozování osv#tlení informa(ních a reklamních tabulí,
b)
provozování osv#tlení staveb, um#leckých p edm#t% a kulturních památek,
c)
promítání reklam a vzh%ru mí ících oto(ných nebo pevných svazk% paprsk% a sv#telných efekt% k
reklamním nebo jiným ú(el%m,
d)
provozování sv#tlomet%
e)
provozování osv#tlovacích soustav a svítidel.
§4
Místa a prostory, kde se provád#jí opat ení k zamezení sv#telného zne%išt#ní
(1)
V prostorech volného prostranství, pr%myslových nebo zem#d#lských areál% a staveniš,
se provád#jí opat ení k zamezení sv#telného zne(išt#ní podle § 5.
(2)
Místem, kde se provád#jí opat ení k zamezení sv#telného zne(išt#ní podle § 6, se rozumí území
kolem objekt% uvedených v p íloze, s maximální celkovou plošnou vým#rou rovnou plošné vým# e
kruhové plochy s polom#rem 1 km od st edu objektu, s výjimkou objekt% uvedených v bod# 1. a 2.
p ílohy, kde se stanoví polom#r 8 km od st edu objektu.
§5
Opat ení k zamezení sv#telného zne%išt#ní v prostorech
a)
Za opat ení k zamezení sv#telného zne(išt#ní v prostorech se považuje
1.
k osv#tlování novými instalacemi osv#tlovacích soustav používat osv#tlovací soustavy
2.
s minimální emisí sv#tla do horního poloprostoru, p ednostn# z pln# clon#ných svítidel nebo
clon#ných svítidel,
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realizované tak, aby místn# pr%m#rná a (asov# minimální osv#tlenost (jas) byla odpovídající
zamýšlenému ú(elu osv#tlení a nep ekra(ovala úrove- stanovenou technickými, bezpe(nostními (i
jinými normami3),
4.
složené z do(asn# používaných zdroj% sv#tla, které nejsou v ochranné dob# provozovány,
5.
u kterých v každém sv#telném míst# jsou umíst#ny nejvýše t i zdroje sv#tla a sv#telný tok do
horního poloprostoru každého sv#telného zdroje je maximáln# 2000 lumen%,
b)
osv#tlení informa(ních a reklamních tabulí provád#t svítidly, která zamezují výskyt sv#telného
zne(išt#ní a to p ednostn# svícením sm#rem shora dol% nebo umíst#ním sv#telného zdroje uvnit tabule.
V p ípad# svícení sm#rem zdola nahoru tabuli opat it retroreflexní fólií odrážející sv#tlo sm#rem dol%
k terénu a svítidla opat it clonícími prvky zamezujícími únik sv#tla mimo osv#tlovanou tabuli,
c)
neprovád#t promítání reklam na oblohu,
d)
neprovád#t promítání vzh%ru mí ících oto(ných nebo pevných svazk% paprsk% a sv#telných efekt%
s reklamním nebo jiným ú(elem, s výjimkou použití p i významných kulturních akcích, pokud zvláštní
p edpis nestanoví jinak4),
e) osv#tlení staveb, um#leckých p edm#t% a kulturních památek provád#t svítidly tak, aby pom#rný
sv#telný tok do horního poloprostoru emitovaný mimo osv#tlovaný objekt nep esáhl hodnotu 0,05,
f) p i provozování sv#tlomet% uplatnit kritéria a prost edky s cílem zamezit výskytu sv#telného zne(išt#ní.
§6
Opat ení ke snižování sv#telného zne%išt#ní v místech
Za opat ení k zamezení sv#telného zne(išt#ní v místech se považují opat ení podle § 5 a následující opat ení
a) k osv#tlování sou(asnými instalacemi osv#tlovacích soustav používat osv#tlovací soustavy, které
vyhovují opat ením podle § 5 písm. a). Pokud je takové ešení investi(n# nebo technicky náro(né,
opat it sou(asná svítidla clonícími prvky tak, aby pom#rný sv#telný tok svítidla do horního
poloprostoru byl nejvýše 0,05,
b) v ochranné dob# neprovád#t osv#tlení reklamních tabulí a osv#tlení informa(ních tabulí, s výjimkou
osv#tlení informa(ních tabulí, které mají nezbytné no(ní použití,
c) v ochranné dob# neprovád#t osv#tlení staveb a um#leckých p edm#t%, p ípadn# osv#tlení kulturních
památek.
§7
Ú%innost
Toto na ízení nabývá ú(innosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení § 6 písm. a), které nabývá
ú(innosti dnem 1. ledna 2007.
P íloha k na ízení vlády %. ….. /2003 Sb.
Seznam objekt', na které se vztahuje opat ení podle § 6
Observato Astronomického ústavu Akademie v#d *eské republiky, Ond ejov
Observato Kle, Hv#zdárny a planetária *eské Bud#jovice, Kle,
Hv#zdárna a planetárium M. Koperníka, Brno-Kraví Hora
Hv#zdárna a planetárium, Hradec Králové
Hv#zdárna, Úpice
Hv#zdárna, Valašské Mezi í(í
Hv#zdárna, Zlín
Hv#zdárna, Rokycany
Hv#zdárna, Vlašim
Hv#zdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí
3.

3)

Nap íklad EN 132 01-1 až -3, *SN 36 0400,0410 a 0411.
Zákon (. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zm#n# a dopln#ní zákona (. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve zn#ní pozd#jších p edpis%.

4)
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Založení sekce elektro p i hospodá ské komo e
Julius R'ži%ka, 1. místop edseda Elektrotechnické sekce HK *R
Vážené dámy, vážení pánové!
Když za(átkem devadesátých let minulého století vznikla možnost podnikat, vznikla i možnost pro
podnikatele se sdružovat a to nejen za ú(elem podnikání, ale i za ú(elem dosažení informací v technických,
ekonomických a právních oblastech. Moud í podnikatelé t#chto možností využili a nejen, že zakládali firmy, ale
zakládali i cechy, spole(enstva (i svazy. V té dob# byl založen Elektrotechnický cech nejen v Liberci, ale i
v jiných m#stech *eské republiky.
Vznikl Moravskoslezský elektrotechnický svaz, Moravský svaz elektrotechnik%, Elektrotechnický svaz
(eský, *eský eletrosvaz, Elektrotechnické cechy v regionech Plze-, Olomouc, Vyso(ina. *eské Bud#jovice,
Tachov, Beroun a dalších m#stech a regionech. I vaše sdružení se mezi taková m%že po(ítat.
N#které tyto subjekty spolupracují mezi sebou, s n#meckými, s rakouskými (i polskými a slovenskými
svazy, ale stále jsme strašn# rozt íšt#ní a tím pádem lehce, jak se íká zranitelní a nejednotní hlavn# ve styku a
kontaktu s ú edníky a legislativou. V#domi si této rozt íšt#nosti a nejednotnosti, za(ali jsme v kv#tnu minulého
roku s pokusem o sjednocení elektrotechnických subjekt% do jednoho celku. Jelikož se jedná o podnikatelské
subjekty a sjednocení jen do jedné profese také nesta(í a v technické legislativ# je nutné spolupracovat i
s ostatními profesemi, sjednocování jsme za(ali na p%d# Hospodá ské komory *eské republiky. Po n#kolika
vysv#tlovacích a vyjednávacích jednáních byla dne 13.11.2002 p edstavenstvem HK *R ustavena
Elektrotechnická sekce.
Byl zpracován a schválen Statut sekce, který zaru(uje zachování suverenity jednotlivých (lenských subjekt%.
Na ustavujícím jednání byly stanoveny t i hlavní cíle sekce a pro n# jmenovány pracovní skupiny. Jedná se o
kvalifikaci a celoživotní vzd#lávání, o technickou legislativu a p edávání informací elektrotechnické ve ejnosti.
V sou(asné dob# nás vzd#lávací agentury zahlcují nabídkami a pozvánkami na akce, na kterých p ednášejí ti
lekto i, kte í s ní mají smlouvu nebo dohodu. Ur(it# p ednášejí kvalifikovan# a na velmi vysoké profesionální
úrovni, ale bez jakékoliv koncepce nebo systému. Na té chceme ve spolupráci s elektrotechnickou ve ejností, to
je práv# s cechy, spole(enstvy, svazy a takovými subjekty jako je vaše, pracovat a profesionálu p edat práv# ty
informace a v tom (ase, v jakém je pot ebuje.
V oblasti technické legislativy je nutné, aby profesní celky byly neopomenutelnými ú(astníky p i tvorb#
zákon%, vládních na ízení a dalších p edpis%, které se jich týkají. P ipravuje se zm#na zákona o státním
odborném dozoru - stru(n# zákona 174/68Sb. v platném zn#ní, rušit se mají vyhlášky jako nižší p edpis,
v našem p ípad# nap . (. 20/79 Sb., kterou jsou stanovena vyhrazená elektrotechnická za ízení, (. 50/78 Sb. o
odborné zp%sobilosti v elektrotechnice, 48/82 Sb. o požadavcích na bezpe(nost práce a technických za ízeních.
Nejsou vydána vládní na ízení dle § 132b a §134b Zákoníku práce o odborné zp%sobilosti na technických
za ízeních, zjednodušen# e(eno, s vysokým rizikem ohrožení života, zdraví a v#cí. Tato vládní na ízení by
mohla nahradit naší dob e známou padesátku. Ale jak ji nahradí, budeme pravideln# p ezkušováni?, testem?,
pohovorem?, jak vlastn#?
Nem#li bychom být u zrodu na ízení a alespo- je p ipomínkovat a mít nad#ji, že p ipomínky budou slyšeny
a v lepším p ípad# vyslyšeny?. Zákonem (. 124/2000 Sb. kon(í platnost oprávn#ní k (innostem právnickým a
fyzickým osobám vydaných p ed 1. lednem 1993 k 30. 6. 2003. Týmž zákonem je ukon(ena platnost osv#d(ení
nap . revizních technik%, k 30. 6. 2005.
Jak budou osv#d(ení revizních technik% obnovována zatím nevíme. Je velice pravd#podobné, že se bude
jednat o certifikaci osob pro ur(itou (innost, když certifikace, tak s omezenou platností, a op#t nem#li bychom
být alespo- p ipomínkovým místem? Samoz ejm# ano! Hospodá ská komora již je neopomenutelným
ú(astníkem legislativního d#ní v *R. Je tu však jedna chyba, dosud této výhody, nebo snad nevýhody? nebylo
dostate(n# využíváno jejími (leny a pak to m%že vypadat, že zákony jsou p ijímány bez p ipomínek. Ony
opravdu ne vždy jsou! Nau(me se být racionálními oponenty státnímu ú edníkovi a administrativní byrokracii
celkov# a t eba s ní i spolupracovat. Nesta(í však jen oponovat, každá získaná kompetence nese sebou i
odpov#dnost za její realizaci a práci s ní spojenou.
Dve e Elektrotechnické sekce Hospodá ské komory jsou stále otev eny všem elektrotechnickým subjekt%m,
které cht#jí spolupracovat a také si myslí, že elektrotechniku m%že p i jednáních o elektrotechnice zastupovat
jeden spole(ný elektrotechnický celek. Zatím se nabízí elektrotechnická sekce, jak to bude dál zaleží na jejich
(lenech. Pot ebujeme rozší it naší p%sobnost a informace na celé území *ech, na Morav# a ve Slezsku je již
(áste(ná informovanost a o našich aktivitách již elektrotechnická ve ejnost ví. Cht#l jsem Vás touto cestou
s našimi zám#ry a cíli seznámit, nabídnout spolupráci, ale zárove- o ni požádat.
Ve ejné osv#tlení je jednou velice d%ležitou složkou našeho oboru. Tam neplatí v zatím ješt# stále platné
padesátce osoba pou(ená. Pou(te psa, dít#, n#koho t eba po flámu. Tam platí bezezbytku zásada, je nebo není
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bezpe(né! Na ve ejném osv#tlení se nedají rizika tak zvan# obejít provozním p edpisem, tam se musí odstranit
bez ohledu na finan(ní nároky. Ty se pak musí hledat jinde, novou technologii, novými prvky, šet ením energie,
aniž by byla kvalita osv#tlení ohrožena. Na vašich setkáních se o t#chto problémech dokážete informovat,
sd#lovat si novinky zkrátka získávat a p edávat si informace. To je dnes velice cenné a jak bytostn# nezávidím,
tak toto snad možná i ano! Mým p áním je, aby to takto bylo v celé elektrotechnice.
D#kuji za pozornost.

Ochrana ocelových konstrukcí nát#rovými systémy s dlouhou životností
p. Lengal, Izol Plastik:
Naším úkolem je krátce promluvit na téma technologie nát#r% stožár% a nát#rové systémy. Firma IZOLPLASTIK je (eským výrobcem hydroizola(ních hmot i barev, a proto bude náš p ísp#vek praktický, vycházející
z dlouhodobých zkušeností.
Ve Zpravodaji SRVO jsme si p e(etli (lánek zabývající se udržovacím (initelem ve VO, ešící dlouhodobé
zm#ny ú(innosti osv#tlovací soustavy, zejména sv#telných zdroj%.
Úkolem výrobc% barev je prodloužit životnost ocelových konstrukcí a stožár% VO povrchovou úpravou. Jak
tohoto cíle dosáhnout?
U nových konstrukcí se jeví nejú(inn#jší pokovování (žárové zinkování), nebo práškové povlaky
(komaxitování), je-li to možné z rozm#rových a ekonomických d%vod%. Tyto technologie jsou však z hlediska
po izovacích investic finan(n# náro(n#jší.
U stávajících konstrukcí VO nezbývá jiné ešení než nát#rové systémy.
D%ležitým faktorem p i volb# ONS je stanovit, jakému namáhání bude vystaven. U sloup% VO jsou to
krom# pov#trnostních vliv% (vlhkost, zm#na teplot, UV zá ení), také nezanedbatelné chemické vlivy
z m#stských aglomerací a exhalace z dopravy (mastný povrch), a také p%vodní loupající se barvy a (áste(n#
narezlý povrch. Z hlediska volby vhodných nát#r% s dlouhou životností se proto jedná o složité podmínky. Není
zde prostor a není to také cílem probírat zde vhodné systémy, nebo, každá organizace má vlastní zkušenosti,
spíše zd%raznit základní požadavky na vlastnosti nát#r%, a to p edevším:
- adheze – p ilnavost na podklad, v daném p ípad# je povrch sloup% VO se zbytky barev, (áste(n# narezlý,
zne(išt#ný a zamašt#ný, p i(emž kvalitní o(išt#ní (opískování) a odmašt#ní není reálné
- pružnost – jedná se o schopnost pružn# odolávat teplotním roztažnostem ocelové konstrukce, tak, aby
nevznikly mikrotrhlinky, které vedou k narušení, popraskání a loupání nát#ru (vznik nové koroze)
- abraze – je schopnost odolávat „obrušování“ vrstvy barvy pov#trnostními vlivy tzv. sprašování. Z tohoto
d%vodu se ochranný systém plní materiály s odolností proti abrazi (železitá slída, hliníkový prášek)
- odolnost proti UV zá ení a chemickým vliv%m – kde cílem je prodloužit životnost volbou materiál% a
systém% nete(ných k t#mto vliv%m
- stálost barvy a lesku
- jednoduchost aplikace a garance vlastností i za daných provozních podmínek – klade d%raz na vysokou
p ilnavost na zkorodovaný a mastný povrch, volbu jednosložkových systém% s krátkou dobou zasychání
s ohledem na rychlost aplikace, a dále pak garancí životnosti p i aplikaci za daných složitých podmínek
Jak tyto vlastnosti deklarovat:
U výrobce: - technické listy, - vlastní zkoušky, - vzorové nát#ry, - zkušebny: nap . SVUÓM
a) zkouší se životnost a p ilnavost k podkladu
b) podle chemické agresivity prost edí C1 – C5 je stanovena výsledná životnost nát#r%
- nízká,
- st ední,
- vysoká – je v rozmezí 5 – 15 let
c) specifické zkoušky na vyžádání:
- teplo, zima – zkouška pružnosti
- UV zá ení
- st ídání teplo – zima + UV zá ení
Jaká je (astá sou(astná realita:
- levná po izovací investice – v#tšinou syntetické nát#ry s krátkou životností, (asto bez dlouhodobé
ekonomické výhodnosti.
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p i výb#ru ONS je vhodné zvážit (etnost obnovy ONS a zejména náklady na aplikaci, mechanizaci a
režie.P íkladem je oblast energetiky, kde probíhají náro(né výb#ry a polní zkoušky, požadavky na
trvanlivost ( 10 – 15 let ), a to z d%vodu náklad% na aplikace – podobn# jako u VO.
Výrobek, který se snaží ešit popsané problémy, je produkt firmy IZOL-PLASTIK: Ochranný nát#rový
systém HS Elastcom (základní antikorozní nát#r) + AUREL Elastcom (vrchní nát#r s p ím#sí hliníkového
prášku). Je to výhradn# (eský produkt na základ# *S patent% a vynález% firmy IZOL-PLASTIK.
Jde o ojedin#lou tixotropní kompozici plast% nové generace pro dlouhodobou ochranu kovu,
která.kombinuje kladné vlastnosti prysky ice a polyuretanu (p ilnavost, pružnost, tvrdost, abraze)
Vlastnosti výrobku:
- vysoká adheze na zkorodovaný povrch a pozink (HS Elastcom)
- antikorozní p ísady - HS Elastcom
- pružnost – odolnost v%(i teplotním roztažnostem – materiál je na bázi plast% - fólie
- vysoká odolnost proti abrazi – hliníkový prášek chránící povrch nát#r%
Výsledkem je pak – p ilnavá, pružná, antikorozní fólie a obsahem kovu
Reference:
Materiály jsou vyráb#ny na základ# *S patent% od r. 70 a aplikovány Teplotechnou a Izol. závody v *R a
zahrani(í, dále pak 11 let vývoj a zdokonalení v soukromé firm#
4 roky spolupráce v oblasti energetiky – nát#ry VVN

-

Využitie elektronických predradníkov vo svietidlách osvet,ovacích sústav
VO
Margita Šef%íková, Miloš Kiss, Jozef Madanský
Príspevok pojednáva o jednej z možností znižovania energetickej náro(nosti osvet2ovacích sústav VO spôsobom
výmeny konven(ných predradníkov za elektronické predradníky. Z tohto dôvodu sa uskuto(nilo nieko2ko meraní s cie2om
získania svetelnotechnických a elektrických ukazovate2ov vysokotlakých sodíkových výbojok v zapojení s konven(nými
predradníkmi a elektronickým predradníkom EC2- 150 /DI. Výsledky meraní poukazujú, že výmena konven(ných
predradníkov za elektronické predradníky typu ECOLUM vo svietidlách osvet2ovacích sústav VO prinesie zna(né úspory
elektrickej energie.

Konven(ný predradník vo svietidlách VO spôsobuje:
a) zvýšenie spotreby elektrickej energie približne o 12 %
b) zmenou napájacieho napätia svietidla nastáva
- zmena odberu príkonu
- zmena odberu prúdu
- zmena ú(inníka
- zmena poskytovaného svetelného toku
c) stroboskopický efekt, pretože výbojový svetelný zdroj je napájaný striedavým prúdom frekvencie 50 Hz
d) zvýšenie odberu prúdu pri zapálení výbojového svetelného zdroja
e) vysoký odber prúdu pri normálnej prevádzke výbojového svetelného zdroja
f) elektromagnetické nekompatibilné za,aženie napájacej siete
g) skrátenie životnosti výbojových svetelných zdrojov
V sú(asnosti sa na trhu svetelnej techniky objavili elektronické predradníky ECOLUM fy Apein Španielsko,
ktoré nepriaznivé ú(inky konven(ných predradníkov odstra-ujú.
Elektronický predradník Ecolum má nasledujúce vlastnosti:
a) je kompaktným elektronickým prvkom
b) zmenou napätia napájacej siete sa nemení
- odber príkou
- odber prúdu
- ú(inník λ = 0,96 – 0,98
- svetelný tok poskytovaný výbojovým svetelným zdrojom
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c)

optimalizovaným riadením prúdu výbojovým svetelným zdrojom z minimálnej hodnoty na maximálnu
hodnotu v prípade zapálenia výjového svetelného zdroja pri studenom stave nie je napájacia sústava
za,ažovaná nadmerným odberom prúdu pri pripojení osvet2ovacej sústavy na napájaciu sie,
d) zabezpe(uje splnenie normy IEC 555, uskuto(-ované sínusovým odberom prúdu z napájacej siete
o frekvencii 50 Hz
e) zabezpe(uje sínusový odber prúdu výbojovým svetelným zdrojom o frekvencii 30 kHz až 50 kHz
f) zabezpe(uje automatické odopnutie svietidla od napájacej siete v prípade poruchy výbojového
svetelého zdroja
g) nastavenie (asu pre prechod výbojového svetelného zdroja na úsporný režim, v ktorom nastáva
- zníženie odberu príkonu o 60 %
- zníženie odberu prúdu o 50 %
- zníženie svetelného toku výbojového svetelného zdrojao 70 %
h) predlženie životnosti výbojového svetelného zdroja o 25 %.
i) konštantný svetelný tok výbojového svetelného zdroja po(as celej životnosti svetelného zdroja
V nasledujúcej tabu2ke 1. uvádzam výrobcom poskytované typy elektronických predradníkov ECOLUM s ich
technickými údajmi.

Tab.1.Technické údaje elektronických predradníkov ECOLUM
Typ výrobku

EC2-70/DI

Typ výbojky
Príkon výbojky

EC2-100/DI

EC2-150/DI

Vysokotlaká sodíková
P

70 W

100 W

EC2-80/DI

EC2-125/DI

Vysokotlaká ortu,ová
150 W

80 W

Menovité napätie U

230V

Nominálne napätie U

190 – 253 V 50/60 Hz 190 – 340 V

125 W

Ú(inník
λ
Menovitý prúd I

≥ ,96
0,31

≥ ,97
0,44

≥ ,98
0,66

Celkový príkon 1. úrove- P
2. úrove-

70 ±2 W

100± 2 W

150±3W

80±2 W

125±2 W

35±2 W

50±2 W

75±3W

40±2 W

62,5±2 W

Max. prev. Teplota T
Rozsah teplôt T

+75 °C
+75°C
-20...+60°C

+80°C
-20....50°C

Stupe- krytia IP

IP 40

Doba funkcie 1. úrovne

4 hod.

≥ ,96
0,35

≥ ,97
0,54

+ 75°C
-20...+60°C

Vyhodnotenie získaných meraných svetelnotechnických a elektronických ukazovate,ov vysokotlakých
sodíkových výbojok
Vyhodnotenie získaných svetelnotechnických a elektrických parametrov vysokotlakých sodíkových výbojok
sa uskuto(ní porovnaním odoberaných príkonov obr.6., prúdov obr.7., ú(iníkov obr.8., svetelných tokov obr.9. a
napätí na výboji obr.10., pri ich (innosti s konven(ným a elektronickým predradníkom.
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Závislos) svetelného toku na napájacom napätí
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obr.12.
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Z uvedených meraných závislostí svetelnotechnických a elektrických parametrov vyplýva, že výmena
konven(ných predradníkov za elektronické predradníky EC fy Apein Španielsko vo svietidlách VO zabezpe(í
zníženie energetickej náro(nosti.

Záver
Vzh2adom na získané výsledky meraní a vyhodnotenie uskuto(nené v tomto príspevku, doporu(ujeme
vybavova, svietidlá pracujúce s výbojovými svetelnými zdrojmi t.j. vysokotlakými sodíkovými výbojkami bez
integrovaného zapa2ova(a elektronickými predradníkmi typu ECOLUM fy Apein Španielsko.
Použitie elektronických predradníkov typu Ecolum vo svietidlách s vysokotlakými výbojovými svetelnými
zdrojmi nám zabezpe(í:
1. Výrazné zníženie odberu prúdu I a odberu príkonu P svietidiel
2. Ú(inník 3 svietidiel s EC je stály okolo 0,98.
3. Svetelné toky 4 svietidiel sú konštantné v priebehu celej životnosti výbojových svetelných zdrojov,
nako2ko tieto odoberajú prúd z EC so sínusovým priebehom o frekvencii 30kHz až 50 kHz.
4. Možnos, prepnutia svetelných zdrojov do úsporného režimu , pri ktorom klesne odber príkonu o 56 %,
odber prúdu o 50 %, ú(iník 3 sa nemení a svetelný tok klesne o 80 % u svietidiel s EC.
5. Pri zapálení vysokotlakého výbojového svetelného zdroja s elektronickým predradníkom EC sa výboj
a prúd te(úci výbojkou ako aj iné ukazovatele výbojky menia optimalizovane na rozdiel od konven(ného
predradníka s elektronickým zapa2ova(om, u ktorého nastáva po pripojení výbojky na napájacie napätie nárast
na maximálnu hodnotu prúdu a potom sa prúd usta2uje na hodnote prúdu asi o 100 % vyššiu ako pri použití
elektronického predradníka, (o spôsobuje predl´ženie životnosti výbojových svetelných zdrojov asi o 25 %.
Všetky uvedené vlastnosti elektronických predradníkov Ecolum fy Apein Španielsko nasved(ujú, že sa na
trh osvet2ovacej techniky dostalo zariadenie, ktoré ve2mi pomôže pri racionalizácii spotreby elektrickej energie
nielen v osvet2ovacích sústavách VO ale aj pri ich použití v iných osvet2ovacích sústavách.

Literatúra:
[1] Katalógový list ECOLUM – elektronický predradník pre vysokotlaké sodíkové výbojky bez
integrovaného zapa2ova(a pre úspornú prevádzku nielen pre VO ale aj pre iné oblastia použitia.

Aplikace telemanagementu ve ve ejném osv#tlení
Jaroslav Polínek, Ing., AKTÉ spol.s r.o. Zlín
Ve ejné osv#tlení je složitý sv#teln#-technický systém jehož provoz, údržba a koncepce rozvoje vyžaduje
profesionální p ístup a to zejména proto, že se jedná o velmi nákladný systém jak z hlediska spot eby elektrické
energie tak z hlediska údržby. Aby provozovatel mohl korektn# rozhodovat ve všech zmín#ných (innostech musí
existovat operativní analýza tohoto sv#teln#-technického systému a pr%b#žný eviden(ní systém, který následn#
umož-uje (init odborná a ekonomicky efektivní opat ení.
Za(átkem skute(ného ešení problém% provozu, údržby, technického stavu a finan(ních pot eb je
vypracování n#kolika základních dokument% a vytvo ení nástroj%, které jsou základem systémového p ístupu k
ve ejnému osv#tlení v dané obci. Jsou to p edevším:
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A. Generel ve ejného osv#tlení v digitální podob#
B. Pasport ve ejného osv#tlení v digitální podob#
C. Energetická a provozní optimalizace – energetický management
5ízení systému ve ejného osv#tlení vyžaduje pravidelné vyhodnocování náklad% na energii a údržbu,
porovnávání osv#tlení s projektovanými hodnotami a optimalizaci (inností spojených s provozem a údržbou
VO. Tyto (innosti vedoucí k energetické a tedy i provozní optimalizaci provozu nazýváme energetickým
managementem.
V rámci energetického managementu se eší energetická optimalizace provozu systému ve ejného
osv#tlení. K energetické optimalizaci vedou t i cesty:
• Energetická optimalizace vlastní osv#tlovací soustavy
• Regulace osv#tlení nasazením regula%ních systém'
• Optimalizace systému ízení a monitorování, tzn. aplikace tzv. telemanagementu
Telemanagement
Pod tímto pojmem v oblasti ve ejného osv#tlení rozumíme systémy dálkového spínání, ízení a
monitorování provozních a poruchových stav% jednotlivých (ástí systému. Nej(ast#ji je telemanagement
aplikován práv# u rozvád#(% ve ejného osv#tlení vybavených regulací, dále u standardních rozvád#(% ve ejného
osv#tlení a pomalu dochází k jeho aplikaci p i monitorování jednotlivých svítidel systému ve ejného osv#tlení.
Existují v zásad# dva p ístupy:
Centralizovaný systém
Tento systém obecn# sestává z centrálního dispe(era – centrálního PC, který umož-uje uživateli provozovateli a správci ve ejného osv#tlení z centra – velínu provád#t každodenní spínání a monitoring
provozních a poruchových stav% a provád#t jejich záznam, archivaci a analýzu.
P íkladem aplikace takového ešení je systém užívaný ve ve ejném osv#tlení m#sta Brna. Ke komunikaci je
využíváno radiomodem% RAKOM. Dispe(er má možnost v každé chvíli provést ze svého PC:
- zapnutí a vypnutí rozvád#(e
- p epnutí regula(ního rozvád#(e do stavu by-pass
- ode(tení stavu elektrom#ru
- p epnutí režimu spínání
dále má možnost zjistit:
- informace o stavu zapnuto, vypnuto spínacích p ístroj%
- informace o p ítomnosti nap#tí na p ívodu
- informaci o pr%chodu (i nepr%chodu proudu každou fází jednotlivého vývodu
- informaci o komunikaci radiomodemu
- informaci o pr%chodu proudu jednotlivým svítidlem
- informaci o oprávn#ném (i neoprávn#ném vstupu do rozvád#(e apod.
Decentralizovaný systém
Tento systém je oproti p edcházejícímu systému vytvo en tak, že více „inteligence“ je dislokováno
p ímo do rozvád#(% ve ejného osv#tlení a tyto komunikují s centrem jen pokud je to nezbytn# nutné.
P íkladem takového systému je ešení použité v rozvád#(i REVERBERI.
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Aby nemuselo být provád#no
každodenní zapnutí a vypnutí
ve ejného osv#tlení z centra, je
rozvád#( REVERBERI vybaven
centrální jednotkou LIT (Lighting
intelligent tutor), která obsahuje
velmi
p esné
(+/-1min/rok)
astronomické hodiny a každý
rozvád#( provede úkon sepnutí
samostatn#.

Centrální jednotka LIT je vybavena
softwarem L.E.M (Lighting Energy
Manager), který provádí
ízení
regulace,
snímání
a
záznam
elektrických parametr% jako je vstupní a výstupní nap#tí v každé fázi, proud v každé fázi. Dále provádí výpo(et
ú(iníku odb#ru každé fáze, výpo(et odebíraného (inného a jalového výkonu každé fáze. Dalšími záznamy je
doba provozu, seznam alarm% apod. Tato centrální jednotka m%že komunikovat s centrem bu/ p ímo p es
kabelové propojení s PC nebo dálkov# p es GSM modem. Této komunikace se využívá jen pokud je to nezbytné
jako nap . p i:
- hlášení poruchy
- modifikaci programového nastavení režimu regulace
- stažení záznamu dat
Struktura uvedeného systému je zobrazena na obr.1
P íklad zobrazení zaznamenaných dat (úspory elektrické energie v dob# od 09/08/2000 do 18/09/2000) je
uveden na následujícím obr.2
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P íklad zobrazení zaznamenaných dat (pr%b#h nap#tí ve fázi R v dob# od 13/09/2000 do 18/09/2000) je uveden
na následujícím obr.3

Uvedený systém umož-uje komunikaci s jednotlivými svítidly – viz.obr.4. Tato komunikace je provád#na po
silovém napájecím vedení. Monitoruje se nap#tí a proud sv#telného zdroje – výbojky, porucha kompenza(ního
kondenzátoru. Informace o nap#tí na výbojce m%že být využita k analýze poklesu sv#telného toku a s p edstihem
odhadnout dobu možné poruchy a tedy pot ebnou dobu její vým#ny. Tím je zaru(en vysoký stupeprovozuschopnosti celého systému osv#tlení.

Obr.4 Komunikace s jednotlivými svítidly
Uvedené systémy umož-ují centralizovat informace do ídícího velínu a ve spolupráci s pasportem VO
v digitální podob# pr%b#žn# evidovat veškeré (innosti a provád#t statistická vyhodnocení za zvolené (asové
období.
Takové systémy jsou základem efektivní a systémové údržby, provozu a obnovy osv#tlovacích systém%
ve ejného osv#tlení.
Dnes je již možno konstatovat, že aplikace energetického managementu ve ve ejném osv#tlení
prost ednictvím plynulé regulace s využitím telemanagementu je nejefektivn#jším zdrojem financování obnovy
celého systému ve ejného osv#tlení.
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Zp#tný odb#r použitých výrobk' sv#telné techniky
p.Hrn%í , RECYKLACE - EKO VUK a.s.
(ze zvukového záznamu voln% p#epsal Ing. Horák)
Podle vyhlášky (. 247/02 Sb. se zp#tný odb#r týká výbojových sv#telných zdroj%, a to zá ivek, kompaktních
zá ivek, rtu,ových, sodíkových a halogenidových výbojek. Povinnost zajistit zp#tný odb#r má tzv. povinná
osoba. Je to dovozce (i výrobce t#chto výrobk%, který v daném období uvedl daný výrobek na tuzemský trh. P i
dovozu se vede evidence pomocí celních (íselník% a na základ# t#chto údaj% p íslušné státní orgány zjiš,ují, jak
má dovozce zajišt#n systém zp#tného odb#ru t#chto komodit. Prokázání se provádí tak, že do 31.3. je t eba
p edat Ministerstvu životního prost edí v souladu s vyhl. 247/02 Sb. Zprávu o uplatn#ní zp#tného odb#ru za
minulý rok.
Výrobek jsme uvedli na trh a ten se prodejní sítí dostal až k zákazníkovi. Existují 2 zp%soby zajišt#ní
zp#tného odb#ru – povinná osoba si na své náklady zajistí zp#tný odb#r svých výrobk%, nebo tím, že písemnou
formou tuto povinnost p evede na své prodejce. A tak povinná osoba m%že svou povinnost splnit tím, že p i
prodeji výrobku v kupní smlouv# na výrobek uvede, že povinnost zp#tného odb#ru výrobku p enáší na tohoto
prodejce.
Tento systém by byl finan(n# nezvládnutelný, kdyby byl zp#tný odb#r rozm#ln#n do jednotlivých malých
prodejen. Proto jsou organizována sb#rná místa zp#tného odb#ru ve v#tších prodejních celcích nebo v místech,
kde se hromadí v#tší množství t#chto komodit (velké továrny apod.) Zde m%že zákazník použitý výrobek
bezplatn# odložit.
Nyní se podíváme na to z pohledu zákazníka. Já jako zákazník si koupím zá ivku, výbojku nebo kompakt a
mám n#kolik možností, co s tím výrobkem, až doslouží, mohu ud#lat:
1. Mohu jej zanechat ve m#st# v recykla(ním dvo e, kde se m#sto, jako p%vodce odpadu o n#j postará. Je
veden jako odpad.
2. P edá jej oprávn#né osob# pro nakládání s odpady (na základ# koncesní listiny) – p ijímá tento
nefunk(ní výrobek jako odpad.
3. Jediný zp%sob, kde se nejedná o odpad, je odevzdání nefunk(ního výrobku do systému zp#tného
odb#ru. To musí na dané prodejn# (i jiné budov# být viditeln# ozna(eno. Tam se tyto výrobky hromadí
až do té doby, kdy povinná osoba ekne, že je již nechce skladovat pro vlastní využití (i opravu a p edá
je jiné oprávn#né osob#, která zajistí jejich zneškodn#ní. Tím se z toho okamžit# stává odpad.
Provoz míst zp#tného odb#ru.
Místa zp#tného odb#ru jsou zpravidla umíst#na p i prodejních místech. Poda ilo se prosadit tzv. výrobkovou
variantu, takže na sb#rných místech pominula nutnost budovat za ízení a vybavení pro nakládání
s nebezpe(ným odpadem. Zde je na nefunk(ní sv#telné zdroje pohlíženo jako na výrobky. Musí však být
nerozbité a srovnány v obalech.
Naše firma RECYKLACE EKO-VUK a.s. jako provozovatel systému zp#tného odb#ru zajiš,uje pro
povinné osoby ur(ité (innosti, na které nemají oprávn#ní. Na vyzvání provádíme ze sb#rných míst odb#r
odpadu, nikoliv výrobk%, zajiš,ujeme zneškod-ování odpad%, jejich recyklaci, pomáháme s vedením výrobkové
a odpadové evidence, vybavujeme sb#rná místa pot ebnými prost edky a p edpisy, vydáváme potvrzení o
p evzetí odpadu apod.
Pokud byste pot ebovali poradit ohledn# zp#tného odb#ru, jsem Vám k dispozici. D#kuji za pozornost.

Ekonomický pohled na soustavu ve ejného osv#tlení
p. Kárník, SEVEn:
Na ve ejné osv#tlení je t eba brát stejná m# ítka jako na kteroukoli oblast podnikání. Ve ejné osv#tlení má tu
výhodu, že v dnešní spole(nosti již nem%že být zrušeno. M#sta jako vlastníci soustav VO pravideln# ro(n#
schvalují v rozpo(tu položku ve výši 1-3% na správu, provoz a údržbu soustavy VO. Výše této položky je
závislá na mí e opot ebení soustavy, její technické a estetické úrovni a na firm#, která zajiš,uje službu.
Míra opot ebení je u každé soustavy ovlivn#na stá ím jednotlivých za ízení, jejich technickou dokonalostí a
údržbou provád#nou v minulých letech. V m#stech, kde firma neodvádí kvalitní služby, opot ebení soustavy je
rychlejší.
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Náklady na správu, provoz a údržbu soustavy VO se mezi m#sty velmi liší. Výši náklad% ovliv-uje nejen
míra opot ebení, technická úrove- jednotlivých za ízení ale i organizace práce a technické prost edky firmy
poskytující službu.
Firmy, které poskytují služby, pracují bu/ s krátkodobou nebo s dlouhodobou smlouvou na správu, provoz
a údržbu soustavy. V mnoha menších m#stech provád#jí údržbu Technické služby m#sta, kterým je
financována pouze (ást provozních náklad% tj. správa, provoz a údržba bez úhrady náklad% za elekt inu. Tento
zp%sob vede k tomu, že Technické služby nemají zájem na snižování náklad% za elektrickou energii.
SEVEn, o.p.s. v rámci programu snižování energetické náro(nosti v oblasti osv#tlování ELI (Efficient
lighting iniciative) p ipravil pro pracovníky m#stských ú ad% manuál s názvem „ Ve ejné osv#tlení pro m#sta a
obce“ s cílem podat základní technické i ekonomické informace , aby pracovníci místních samospráv se
dokázali v problematice VO orientovat. Rozeslal je do 250 m#st a obcí. Po roce uspo ádal anketu a položil šest
základních otázek pracovník%m obecním ú ad%m. Z ankety vyplynulo, že nejv#tší zájem byl o kapitoly pasport
a plán osv#tlení, energetický management VO, p íprava financování rekonstrukce a technické prost edky.
Z hlediska náklad% na soustavu VO jsou kapitoly Provoz a údržba VO a Technicko-ekonomická hlediska
rekonstrukce VO mnohem významn#jší. Z ankety vyplynulo, že m#sta berou položku náklady na provoz VO
jako n#co o (em se nediskutuje. Technicko – ekonomická hlediska rekonstrukce VO ješt# m#sta nedocenila.
Náklady na provoz a investice spolu úzce souvisejí. Pracovník%m m#st však chyb#jí podklady k jejich další
práci.
Plán osv#tlení m#sta nemá v#tšina m#st v%bec vypracován a schválen. Pracovník%m m#st pak chybí údaje
pro projektanty p i zadávání nových investic.
Pasport - základní inventární seznam, není vypracován natož aktualizován, a tak chybí podklady
k plánování investic. To vede k tomu, že m#stské ú ady schvalují (astokrát investi(ní akce podle toho, jak
navrhnou projekt distribu(ní spole(nosti nebo podle pot eb plynoucích z havárií.
Porovnáním náklad% na provoz soustav VO v *R se ukázalo, že existují velké rozdíly mezi jednotlivými
m#sty.
M#sto s po(tem 17,7 tisíc obyvatel má osv#tlovací soustavu s 1392 svítidly s pr%m#rnou hodnotou výkonu
228W/svítidlo a ro(ními provozními náklady 2,8 mil. K(. Jiné m#sto s po(tem 14,5 tisíc obyvatel má 1557
svítidel s pr%m#rnou hodnotou výkonu 107W/svítidlo a se stejnými ro(ními náklady.

Soustava
Rekonstruovaná
Nerekonstruovaná

P!íkon
Náklad (K$/sv.rok)
(W/svítidlo) Elekt!ina Provoz
Celkem
107
663
1135
1798
228
1414
598
2011

Cena el. energie 1,55K(/kWh
Posouzením obou soustav jsme zjistili, že nerekonstruovaná soustava je provozována na hranici bezpe(nosti
provozu. P i tom m#sto vydává na elektrickou energii o cca 750 K(/sv.rok více než v rekonstruované soustav#.
Náklady na provoz a údržbu jsou polovi(ní než je v rekonstruované soustav#. Správa, provoz a údržba jsou
zna(n# podhodnocené. Pro m#sto s nerekonstruovanou soustavou to znamená, že bude muset v nejbližších
letech investovat velké (ástky do VO. Úspora celkových náklad% ve výši 200 K(/svítidlo. rok pom%že snížit
náklady na investice. Koncep(ním ešení soustavy a optimalizací provozních náklad% m%že být úspora ješt#
vyšší.
Investice do ve ejného osv#tlení zlepší osv#tlení, které bude odpovídat norm# *SN, zvýší estetickou úrovemobiliá e m#sta, sníží náklady za elekt inu, zvýší spolehlivost a bezpe(nost soustavy VO.

Svítidla s p epínatelným výkonem a poznámky k %innosti SRVO
p.Kaifosz, Promor:
Zcela náhodou jsem zjistil, že v Polsku je vyráb#no svítidlo, které je vybaveno netradi(ním stmíva(em. Toto
svítidlo mi bylo zap%j(eno pro studijní ú(ely. Jedná se o svítidlo OUSh-150 jehož výrobcem je polská fy ELGO
/ www.elgo.pl /. Po t ítýdenní provozní zkoušce, kdy svítidlo bylo instalováno p ed vrátnici naší firmy a bylo
bedliv# pozorováno vrátnými, m%žu íct, že pracuje tak, jak výrobce uvádí.
Jedná se o svítidlo moderní konstrukce, kdy sv#teln# (inná (ást je nerozebíratelná a výbojka je umíst#ná v
zadní p ístrojové (ástí, kde krom# objímky jsou umíst#ny veškeré p ed adníky v(etn# p epína(e výkonustmíva(e. Celá p ístrojová deska se velmi lehce vytáhne ze svítidla a p ípadné opravy a vým#ny jednotlivých
p ístroj% se lehce a snadno provedou mimo prostor svítidla.
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Ovšem nechci hovo it o svítidle. Oproti b#žným i špi(kovým svítidl%m je výše zmín#né svítidlo vybavené
tlumivkou s odbo(kou na vinutí. Toto vinutí je p epínáno za ízením které Poláci nazývají "sterownikiem".
Z ejm# se jedná o mikro(ip který ídí n#jaký spínací obvod. Mikro(ip pracuje jako astronomické hodiny, které
ve vyzna(enou dobu p epnou odbo(ku na tlumivce. *as, v kolik hodin se má odbo(ka p epnout i doba tohoto
p epnutí, musí se definovat p i objednávce svítidla.
Po namontování a p ipojení svítidla na sí, VO, za(íná mikro(ip vnímat moment zapnutí i vypnutí a tomuto
(asovému intervalu p izp%sobí p epnutí odbo(ky na tlumivce. Trvá to zhruba t í dny. Dojde-li v té dob# k
výpadku sít# nn, je mikro(ip lehce zmaten, ale po dvou dnech jíž op#t pracuje tak, jak má.
V té dob# je úspora výkonu i sv#telného toku výrazná. Neumím íct jaký má tento režim vliv na životnost
výbojky. Dle firemní literatury, se vyrábí tato svítidla s jmenovitým výkonem 150W a 250W a snížený výkon
na tlumivce je o cca 40%.
Chci Vás seznámit s ochranným od#vem, o kterém - za rok používání - m%žu prohlásit, že je vynikající. Ale
také hodn# drahý. Jedná se o bundu, která má zajímavé vlastnosti. Bunda je ušitá ze speciální látky která pracuje
jako membrána ve které je postavená lidská bu-ka k%že. Propouští vodu pouze jedním sm#rem. Sm#rem od t#la
ven. V d%sledku toho se (lov#k oble(ený do bundy nezapotí, protože veškeré páry vznikající na t#lesném
povrchu procházejí na povrch bundy. Naopak, déš, stéká po povrchu bundy, aniž by pronikl dovnit . Membrána
je všitá pod vrchní látku a ta se vyzna(uje velkou odolnosti proti v#tru.. Bunda má v límci skrytou kapuci, zipy
chrán#né lemem proti zatékání, švy jsou lepené.
Výrobcem této bundy je fy Alpisport z P íboru /www.alpisport.cz/. Když jsem tuto firmu p ednedávnem
navštívil, chválil jsem jejich výrobek s tím, že má jednu obrovskou vadu, a tou je cena. Bundy které jsem koupil
pro naše zam#stnance, stály cca 5000,-K(. Prosil jsem, aby provedli kalkulaci na bundu, která by byla lacin#jší,
a p itom stejn# dobrá, i když ne tak exkluzivní. Bylo mi sd#leno, že by takovou bundu šlo ušít za 3600,-K( /
v(etn# DPH / s tím, že by nem#la tolik kapes, nem#la by zipy v podpaždí a pod., a že by se sešla objednávka na
nejmén# 6ks z jednoho rozm#ru.
Domnívám se, že v rámci SRVO by tento požadavek nebyl problém splnit.
V naší firm# již nikdo nechce pracovat v jakékoliv teplušce (i prošiváku. Všichni oblékají tyto bundy v zim#
i v lét#. Já osobn# v této bund# chodím stále a velmi si ji pochvaluji. Nevím jak by se m#la ud#lat souhrnná
objednávka - bude -li zájem -, vedení SRVO však tento problém jist# vy eší.
A nyní n#co k Setkání. Zdá se, že i termín byl protentokrát mnohém p ízniv#jší. Ona totiž naprostá v#tšina
firem, které pracují rukod#lným zp%sobem a ne pouze p esouváním finan(ních tok%, má ke konci roku takový
šrumec, že odjet na dva dny je n#kdy nemožné. Naopak v lednu, kdy ješt# není po ádn# do (eho píchnout, je
dvoudenní nep ítomnost na firm# lehce p ehlédnutelná. P í této p íležitosti op#t poukazuji na fakt, že setkávat se
dvakrát ro(n# je zbyte(n# (asto a zbyte(n# draho. Vývoj života kolem nás již není tak p ekotný a plný novinek
jako po(átkem 90.let. S v#tšinou technických novinek se každoro(n# seznámíme na výstavách, pop ípad# z
odborného tisku. Zdá se mi rovn#ž, že bychom nemuseli vydávat ZPRAVODAJ. Odborné (lánky by mohly
vycházet v (asopisu SV7TLO a organiza(ní záležitosti by se mohly ší it e-mailem pop ípad# webovými
stránkami naší spole(nosti.
Již n#kolikrát jsem na naších "setkáních" poukazoval na to, že naše "setkání" nejsou žádné e(í u piva, ale že
to jsou ádné seminá e s p edem ur(eným programem a vzd#lávací tématikou z oblastí ve ejného osv#tlení.
Nyn#jší název - Setkání. nem%že být v%(i Finan(nímu ú adu prezentováno jinak, než práv# " e(i u piva". A
takovou (innost nelze dát do náklad% na udržení pop ípad# rozvoj (innosti firmy. Jakmile však budeme
"Setkání..." definovat pravým jménem tj. SEMINÁ5, potom lze se na tuto bohulibou (innost dívat jako na
(innost sloužící k rozvoji firmy a veškeré náklady spojené z touto (innosti lze odepsat z daní. Jsem si v#dom, že
kolosy typu Eltodo, Technické služby Brna, Liberce a pod, s obratem, o kterém se m%že normálním firmám
jenom zdát, pro tyto firmy náklady na Setkáni... jsou pouhý zanedbatelný prášek, zvlášt# když se tam dozví
strategické informace.
Žádám proto, aby p edsednictvo této exkluzivní Spole(nosti se nad tímto faktem zamyslelo a naše setkání v
Liberci bylo "setkáním" posledním.
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Prezentace firem
EN-Centrum – p.He man
Obchodní firms EN-CENTRUM, kterou již jist# mnozí z vás znají a její produkty využívají, má ve svém
sortimentu vyhledáva(ky kabel%, hleda(ky kabelových poruch a nov# za azuje i sortiment MEGELLO, což jsou
megmety a p ístroje zejména pro revizní (innost.
Firma zajiš,uje ke svým výrobk%m vedle prodeje i zaškolení, prezentaci tj. p edvedení za ízení u zákazníka
a na základ# jeho požadavk% vyhledání optimálního ešení.
Nabízíme vám spolupráci ve zmín#ných oblastech.

EZÚ - Ing. Jandura

HUF PLASTY - Ing. Huf
Firma HUF Plasty je výrobcem laminátových patic. Firma obnovila výrobu levného, jednoduchého typu
laminátových patic se zlepšenou antivandal úpravou a inovovaným typem spoj%.

JAKUB - Ing.Böhm
Firma Jakub p edstavuje velkoobchodní firmu, mající dnes již 17 pobo(ek po celé *R. V oblasti ve ejného
osv#tlení poskytujeme dodávky pro celou adu technických služeb mnoha m#st.
Jsme novým (lenem Spole(nosti pro rozvoj ve ejného osv#tlení a rádi bychom uvítali zlepšení komunikace
mezi námi a spot ebitelem a vidíme i p íležitost poskytnutí lepšího zákaznického servisu.
T#šíme se na vzájemnou spolupráci.
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Thorn Lighting CZ - Ing. Beneš
Firma Thorn Lighting CS, spol. s r. o. p edstavila v rámci firemní prezentace nové produkty z oblasti
ve ejného osv#tlení, nap íklad svítidlo Civic v krytí IP66 s možností elektronického p ed adníku nebo redukce
p íkonu v no(ních hodinách za velice zajímavou cenu a novou adu parkových svítidel Gamma, Rumba a
Tekno.

Artechnik Schréder - p. Landovský
Jsme (eské zastoupení firmy Schréder, která pat í k p edním sv#tovým výrobc%m svítidel pro ve ejné
osv#tlení. Firma Schréder má zastoupení ve 32 zemích sv#ta.K naším referencím v (eské republice pat í
nap íklad Tunel Brno, slavnostní osv#tlení Národního divadla v Praze a mnoho dalších. Z významných dodávek
do *R pat í ojedin#lá svítidla tunelová a svítidla typu Zebra pro dosv#tlení p echod% pro chodce, významnou
m#rou p ispívající ke zvýšení bezpe(nosti chodc% na komunikacích.
Firma Atlas Copko dodává náhradní zdroje pro dovybavení mnoha objekt%

Vnit ní záležitosti SRVO
P edseda Ing.Kotek : Výro%ní zpráva o %innosti SRVO
Vážené dámy a pánové, vážení hosté a (lenové SRVO,
máme za sebou rok 2002 a je tedy vhodná p íležitost k inventu e událostí uvedeného roku z pohledu
Spole(nosti pro rozvoj ve ejného osv#tlení.
Celý rok nám astronomové ko enili život svým zúženým a z hlediska osv#tlování neodborným pohledem na
problematiku sv#telného zne(išt#ní. Tato záležitost vyžaduje v#tší prostor a už jsem se jí v#noval
v samostatném p ísp#vku v hlavním bloku p ednášek, takže zde se jí nebudu podrobn#ji zabývat. Pouze
zd%razním podstatné skute(nosti.
Zákon o ovzduší platí, ale nemá zatím žádný vliv na osv#tlování. Ani po p ípadném schválení p íslušného
na ízení vlády se podle výkladu právník% legislativního odboru MŽP moc nezm#ní. Bude záležet na obcích,
jestli a jaké na ízení p ípadn# vydají. Bude-li vydáno na ízení obce, bude muset respektovat horní meze
požadavk%, uvedené v Na ízení vlády.
Z vlastních aktivit SRVO v roce 2002 bych rád p ipomn#l p edevším jarní setkání SRVO v Pardubicích 16.17.5.2002, zájezd do Frankfurtu nad Mohanem na veletrh Light + Building, uskute(n#ný ve dnech 15.17.4.2002 a vydávání Zpravodaje SRVO (vyšla celkem (ty i (ísla). P edsednictvo SRVO se sešlo dne
19.3.2002 v Praze kv%li p íprav# zájezdu na veletrh do Frankfurtu nad Mohanem, dne 16.5.2002 v Pardubicích,
kde byly projednány zm#ny ve složení p edsednictva SRVO a 28.11.2002 p edevším za ú(elem p ípravy tohoto
setkání SRVO. Spoustu (asu a trp#livosti vyžadovala (innost v rámci pracovní skupiny pro p ípravu
provád#cího p edpisu o sv#telném zne(išt#ní k zákonu o ochran# ovzduší a další aktivity, související
s problematikou sv#telného zne(išt#ní.
SRVO se dále odbornými p ednáškami nebo i organiza(n# podílelo nap . na následujících akcích:
Mezinárodní konference Sv#tlo 2002 (Brno, 11.-13.6.2002),
Kurz osv#tlovací techniky XXI (Morávka, 15.-16.10.2002),
8. ro(ník mezinárodní konference a výstavy Energie efektivn# (EEBW 2002, SEVEn, Praha, 5.7.11.2002).
Za zmínku jist# stojí i ú(ast na zasedání 4. divize CIE (Turín, 28.9.-2.10.2002), práce v redak(ní rad# a
publika(ní (innost v (asopise Sv#tlo, práce v technické normaliza(ní komisi (TNK) (. 76 Sv#tlo a osv#tlení a
TNK (. 51 Pozemní komunikace nebo zapojení do (innosti *eského národního komitétu CIE.
Ne vše se da ilo nejlépe. Dodnes nap íklad nemáme funk(ní internetové stránky SRVO, ale už snad brzo
budou k dispozici. Podzimní setkání SRVO, plánované na 28. a 29.11.2002, muselo být na poslední chvíli
odvoláno a znovu svoláno v novém termínu, což p edstavovalo množství práce navíc.
Podle r%stu po(tu (len% SRVO a ú(asti na setkáních SRVO však lze usoudit, že SRVO do zna(né míry
spl-uje p edstavy firem i jednotlivc%, jak by Spole(nost pro rozvoj ve ejného osv#tlení m#la fungovat.
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Hodnocení práce p edsednictva a dalších orgán% SRVO, nap . redak(ní rady Zpravodaje, však náleží p edevším
vám. Vaše nám#ty a konstruktivní p ipomínky p ivítáme a budeme se snažit je promítnout do další práce.
V záv#ru ješt# p ipomínám, že na podzim nás (eká valná hromada SRVO a s ní spojené volby (len%
p edsednictva a revizní komise. Rádi p ivítáme vaše návrhy osob, u nichž p edpokládáte, že by mohly zlepšit
práci zmín#ných orgán%, kterým d%v# ujete.
V pr%b#hu tohoto roku se o(ekává p ijetí evropské normy pro ve ejné osv#tlení. Jako (lenská zem#
Evropského výboru pro normalizaci (CEN) ji budeme muset b#hem šesti m#síc% po p ijetí zavést do naší
národní soustavy technických norem. Také budeme muset rozhodnout, jak v *R naložíme s technickou zprávou
CEN o osv#tlení tunel%, jež je rovn#ž v záv#re(ném stádiu schvalovacího ízení.
D#kuji za vaši pozornost a p eji všem pevné zdraví, jen samé úsp#chy a také co nejvíce užitku z tohoto
setkání.

Pozvánky na p íští setkání
Jaro 2003 - p.Hollý, Bellux s.r.o.

Bratislava 21. – 23. 5. 03

Dovoluji si vás pozvat na Jarní setkání naší spole(nosti do Bratislavy. Setkání by m#lo znovu navázat
spolupráci mezi (eskými a slovenskými firmami a subjekty, zbývajícími se problematikou ve ejného osv#tlení.
V Bratislav# jsme již setkání po ádali a v# ím, že i toto bude stejn# úsp#šné jako setkání minulé a p inese
vám mnoho zajímavých poznatk% a kontakt%.
T#ším se na shledanou.

Podzim 2003 – p.Kunert, Elektrosun s.r.o.

Nymburk 30.-31.10.03

Vážení p átelé,
i já bych Vás cht#l také srde(n# pozvat na podzimní setkání, které se bude konat ve dnech 30. a 31. íjna,
pod patronací spole(nosti Electrosun v p íjemném prost edí areálu *STV v Nymburce na Tyršáku. Pro ty kdo
Nymburk ješt# neznají, je to historické, patnáctitisícové m#sto uprost ed polabské nížiny s dominantami jako
jsou kostel sv. Jiljí, bývalé m#stské opevn#ní a historická vodárna.
V posledních letech m#sto železni(á % prochází mnoha investi(ními akcemi. Letos se za(ne s výstavbou
obchvatu m#sta, nov# se využívají pozemky bývalých pr%myslových závod%, a mnoho dalšího.
V# ím, že se Vám bude líbit návšt#va nymburského pivovaru, vodní elektrárny z roku 1923 ješt# s p%vodní
Kaplanovou turbínou a nádherný no(ní pohled z výškové budovy u(ilišt#, odkud uvidíte nejenom m#sto
samotné.
Bližší informace uve ejníme do konce p íštího týdne na našich stránkách www.electrosun.cz

Tajemník Ing. Luxa: Zásady p ihlášek na
tradi%n# nazývané „Setkání….“

Odborné seminá e SRVO,

Návrh, nazývat naše tradi(ní Jarní a Podzimní setkání p átel ve ejného osv#tlení Odbornými seminá i je pln#
akceptovatelný, nebo, i odborná úrove- si již pln# tento název zaslouží.
Ze zkušeností z minulých dvou setkání bych cht#l zd%raznit n#které zásady pro ú(ast na t#chto Odborných
seminá ích – setkáních a p ipomenout zásady poplatk% a jejich úpravy na základ# jednání p edsednictva.
Je pot#šitelné, že zájem o tyto akce SRVO neustále vzr%stá, rozr%stá se i (lenská základna. Ú(ast na
posledních t ech akcích byla nad 100 osob. P edstavuje to však vedle vzr%stu náklad% na zajiš,ování p íslušn#
kapacitních st edisek pro po ádání t#chto akcí a kapacitních ubytovacích za ízení i zvýšený objem práce všech
organizátor%.
Proto bych cht#l zd%raznit, že od p ihlášek na p íští Seminá – Setkání bude termín uzáv#rky p ihlášek
kone(ný a žádné další p ihlášky po tomto termínu nebudou akceptovány. Rozhodující bude datum odeslání.
Domnívám se, že v dnešní dob# internetu a fax% to již není problém. P ijede-li (len SRVO na Setkání bez ádné
p ihlášky, vystavuje se nebezpe(í, že pro n#ho nebude rezervace nocleh% (i místo v konferen(ním sále.

27

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Znovu p ipomínám zásadu, že za každého (lena, platícího plný (lenský p ísp#vek se bezplatn# mohou
ú(astnit 3 osoby, za každého dalšího (lena bude vybírám ú(astnický poplatek 1000.- K(, jak odsouhlasilo
p edsednictvo a je uvedeno v zápise.
V této souvislosti bych cht#l p ipomenout poplatky, platné v SRVO, tak jak byly schváleny na minulých
sch%zích p edsednictva a valných hromadách:
(lenské p ísp#vky
vstupní poplatky (zápisné)
ú(ast na setkání nad 3 osoby
Inzerce ve Zpravodaji SRVO

- plné
- plné

3000,- K(
1000,- K(
1000,- K(
- (len
500,- K(
- ne(len
4000,- K(
Vystavování a firemní prezentace na setkání SRVO
- (len
500,- K(
- ne(len
4000,- K(
Pevn# v# ím, že zásady p ihlášek p ijmete a pochopíte, že se tak d#je ve snaze více nekomplikovat práci
všem, kte í se na organizaci setkání podílejí a zp íjemnit vaši ú(ast na Seminá ích – Setkáních naší Spole(nosti..

Tajemník Ing.Luxa: *lenská základna, Zpravodaj
*lenská základna naší Spole(nosti se ut#šen# rozr%stá. Cht#l bych v našich adách p ivítat nové (leny, kte í
se p ihlásili od minulého Setkání. Jsou to firmy Isol Plastik, Jakub, Thorn Lighting CZ, Art Metal.V# íme, že
jejich ú(ast v SRVO p inese užitek jak t#mto firmám, tak i ostatním (len%m spole(nosti a celé (innosti SRVO.
Zpravodaj SRVO by m#l, jak již bylo mnohokrát e(eno, sloužit nejen jako sborník p ednášek a referát%
z našich Setkání, ale m#l by odrážet i vaše názory, problémy, m#l by sloužit k propagaci produkt% vašich firem
formou inzerce a zve ej-ování nových poznatk%. To se však bohužel d#je po ídku.
Nejsou-li p ísp#vky, nelze vydávat další Zpravodaje.
Lze jen v# it, že využijete t#chto p ipomenutých možností a vyzývám, zvlášt# nové (leny, aby uve ejnili
profilové (lánky svých firem, své názory a o(ekávání od (lenství ve Spole(nosti.
Cht#l bych ješt# p ipomenout:
V#tšina z vás ke svým referát%m využívá audiovizuální techniky. P episy t#chto p ísp#vk% ze zvukového
záznamu pak nedávají valný smysl a o(ekávám tedy zaslání p ísp#vk% v elektronické nebo tišt#né podob#
k otišt#ní ve Zpravodaji.
P ipomínám, že za takovéto p ísp#vky obdrží autor odm#nu po vypln#ní a zp#tném odeslání autorské
smlouvy.
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Vladimír Mucha
4. 5. 1945 – 6. 8. 2003

Pan Vladimír Mucha už není mezi námi. Zem&el po tragické nehod# ve v#ku 58 let v Hodonín#, ve m#st#,
v n#mž se narodil a v n#mž strávil prakticky celý sv)j pestrý život. Osudnou se mu stala dopravní nehoda p&i jízd# s
nákladní avií s mechanickou plošinou pro práci ve výškách.
Pan Mucha byl lov#kem, který m#l rád lidi, žil pro rodinu a cenil si p&átelství. Každý, kdo se s ním t&eba jen
letmo setkal, na n#j vzpomíná jako na lov#ka veselého a p&átelského. M#l velmi mnoho zájm) a jeho aktivity byly
velice r)znorodé. V#noval se um#ní (muzicíroval, maloval, fotografoval), ale i sportu (lyžoval), byl manuáln# velice
zru ný (když bylo pot&eba, stal se zedníkem, stola&em, soustružníkem, automechanikem, ale um#l i opravit hodinky
nebo vykovat krbové ná iní), byl vášnivým sb#ratelem starých v#cí, atd. Hodn# pro n#j znamenala hudba. Kdysi hrál
v bigbítové skupin# na saxofon, kytaru a bubny, pozd#ji v Hodonínské cimbálové muzice na klarinet.
Pan Mucha se vyu il elektriká&em a p&i zam#stnání dostudoval st&ední pr)myslovou školu. Pracoval mimo jiné
v Podniku výpo etní techniky a v Komunálních službách (v propagaci a v tiskárn#), ale hlavn# se více než dvacet let
v#noval ve&ejnému osv#tlení, jež mu p&irostlo k srdci. Ve ve&ejném osv#tlení nejprve pracoval jako zam#stnanec místních Technických služeb, po roce 1989 soukrom#, s malou p&estávkou, až do roku 2000. Pro ve&ejné osv#tlení dokonce
navrhl svítidlo s kruhovou zá&ivkou a pustil se i do jeho výroby. Byl mužem inu s mladým myšlením. Pochopiteln#
nemohl v roce 1991 chyb#t ani u zrodu Spole nosti pro rozvoj ve&ejného osv#tlení, v níž &adu let pracoval
v p&edsednictvu a pozd#ji v revizní komisi. Hodonín byl díky jemu místem mnohých setkání odborník) z oboru ve&ejného osv#tlení, &ada z nich zde nalezla vztah k cimbálové muzice a k moravskému vínu. Vždy jme za panem Muchou
rádi jezdili. Bude nám chyb#t. O tom, že je takových hodn#, sv#d ila i neobvykle po etná ú ast t#ch, kdo se s ním, p&es
extrémní vedra, p&išli ve st&edu 13. srpna naposledy rozlou it.
,est jeho památce.
Sv#tlo v# n# nech% mu svítí.

S využitím podklad# od Pavla Muchy (syna Vladimíra Muchy) zpracoval Ing. Jaroslav Kotek.
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Technický seminá' SRVO,
tradi)n+ nazývaný „Jarní setkání p'átel ve'ejného osv+tlení“

Bratislava, 22. –23. kv+tna 2003
Spole nost pro rozvoj ve&ejného osv#tlení sdružuje ve svých &adách již od po átku své innosti v dob# spole ného státu eské a slovenské
odborníky a firmy, zabývající se problematikou ve&ejného osv#tlení.
Je proto velice vítané, že na Bratislavském Setkání se mohla prohloubit ješt# více spolupráce dnes již mezi odborníky z ,eské a Slovenské
republiky a &ady len) SRVO rozší&ili další lenové ze Slovenska.
Mohli jsme se vzájemn# informovovat, vym#nit si poznatky o problematice a p&ístupu k jejímu &ešení v obou republikách a lze jen v#&it, že
tato spolupráce potrvá i nadále.
Zásluhu na organiza ním zajišt#ní a hladkém pr)b#hu celého setkání v hotelu Sorea m#l dlouholetý len SRVO pan Ing. Bernard Hollý
z bratislavské firmy Belux, který se ve spolupráci s Ing.Procíkem z firmy
Siemens podílel i na sestavení odborné ásti programu.
Význam akce podtrhal i p&ítomnost nám#stka primátora hl. m.SR
Bratislavy Ing. Karola Kolady, který se našeho jednání zú astnil a pozdravil
ú astníky a dalších významných p&estavitel) m#sta a m#stských ástí.
Jednání se tentokrát vedle len) SRVO zú astnila i &ada host) z &ad slovenských odborník), na prezen ní listin# bylo podepsáno 109 ú astník).
Bratislava m#la ješt# jeden primát: poprvé se zde naše setkání odehrálo pod názvem Technický seminá&. Na
výzvu len) a upozorn#ní odborník) z &ad pedagog), že tato tyto naše akce mají již vysoký odborný charakter a pln# si
zaslouží odborn#jší ozna ení budeme je již nadále nazývat Technickými seminá&i s tradi ním názvem Setkání.
Programem Setkání provázel a odbornou ást spolu s Ing. Hollým uvád#l Ing.Luxa, tajemník SRVO.
Po uvítacích slovech organiza ního garanta Ing. Hollého a projevu Ing. Kolady seznámil p&ítomné hosty p&edseda SRVO Ing. Kotek s posláním a inností Spole nosti pro rozvoj ve&ejného osv#tlení.
Odborný program byl sestaven tak, aby ukázal zajímavé poznatky, p&ístupy k &ešení a projekty v ,eské i slovenské republice.
P&ednesené referáty:
Ing. Procík, firma Siemens: Obnova a provoz VO v Bratislav#
Ing. Gašparovský TU Bratislava: Audity VO ve Slovenských m#stech
Doc. Smola, TU Bratislava: Slavnostní iluminace Bratislavy
p. Ryšán SMP: Správa a údržba VO v Pardubicích, Služby m#sta Pardubic
Ing. Quit, Ostravské komunikace: Nap#%ové pom#ry v rozvad# ích v Ostrav#
p. Kiss, DNA Slowakia: Elektronické zapalova e pro zdroje ve VO
Ing. Luxa (Ing. Látal), ELTODO EG a.s.: Ve&ejné osv#tlení – jak na to?
p. Pochman: Údržba VO v Žatci, soukromá firma
Ji&í Tesa&, ART METAL: Ve&ejné osv#tlení a obnova historických m#stských prostor)
Díky p&ednášejícím, kte&í p&edali nebo zaslali své p&ísp#vky v elektronické nebo tišt#né podob#, otiskujeme na
dalších stránkách úplné zn#ní p&ednášek v podob#, jak to naše reproduk ní technika umož.uje. N#které zaslané p&ísp#vky byly redak n# zkráceny.
Odborný program byl završen ve erní projíž0kou – exkurzí osv#tlenou Bratislavou s fundovaným výkladem
pán) Ing. Hollého a Ing. Procíka.
P&i íši vína, na kterou p&ítomné pozval jménem organizátor) Ing. Hollý pokra ovala neformální ást setkání.
P&edsednictvo SRVO, jist# i jménem všech zú astn#ných, ješt# jednou d#kuje ing. Hollému, Ing. Procíkovi a
všem dámám a pán)m, kte&í se podíleli na organizaci a hladkém pr)b#hu Bratislavského Seminá&e.
Nashledanou v Nymburce.
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Ing. Bernard Hollý, Belux s.r.o.: Úvodné privítacie slova organiza)ného
garanta .
Vážené dámy, vážení páni, kolegovia a kolegyne , priate(ky
a priatelia verejného Osvetlenia, vážení hostia , dovo(te aby som vás
všetkých tu prítomných, v mén# organizátorov , hostite(ov a spriaznených firiem i v mene svojom, o najsrde nejšie privítal v hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave.
Osobitne medzi nami, lenmi a sympatizantmi ,esko - slovenskej Spolo nosti pre rozvoj verejného osvetlenia vítam zástupcov samosprávnych orgánov mest , mestských asti a
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Menovite vítam námestníka primátora hlavného mesta pána Karola Koladu,
pána starostu MC Staré mesto pána ,iernika, pána starostu MC Petržalka p. Bajana, vedúcu oddelenia Cestného hospodárstva pani Uhliarikovú, správcu verejného osvetlenia v Bratislave p. Malinovského, riadite(a Pamingu p. Cyrila
Va.u. Naše pozvanie prijali zástupcovia našich partnerských združení, spolo nosti, v ktorých je organizovaná v SR
naša záujmová oblas% odborníkov verejného osvetlenia,
Vítam medzi nami zástupcov Slovenskej svete(noleclmickej spolo ností Doc. Smolu, Ing. 1uriša , Ing. Horvátha , zástupcov Združenia organizácii verejných prác - Ing.Beneša , Ing.Krchu. Nášho pracovného stretnutia sa zú ast.ujú tiež zástupcovia médií - Bratislavských novín a Obecných novín.
Toto bratislavské jarné stretnutie SRVO chce naviaza% na naše bratislavské stretnutie príed siedmymi rokmi.
A to hlavne po stránke programovej. Na jese. roku 1996 sme sa stretli v Bratislave práve v období vrcholiaceho tendra
na zabezpe enie Prestavby verejného osvetlenia v Bratislave. Pri našich stretnutiach na jarných a jesenných zasadnutiach , ktoré sa uskuto .ovali pravidelne v mestách ,R, po tomto bratislavskom stretnutí , sme najme spomínali na pamätnú návštevu vodného diela na Dunaji pri Gab íkove , kde jedným z našich vodáckych sprievodcov bol náš odborný
kolega Ing. Janošovi . Žia( musím dnes konštatova%, že sa tejto repríz bratislavského stretnutia SRVO nedožil a naše
rady opustil v nedožitých 65 rokoch. Bol predstavite(om lej vlny svete(nej techniky, ktorá v pôsobení verejného osvetlenia videla významný prvok životného prostredia, vytvárajúci ve erný obraz našich miest a obcí , ktorého sú as%ou sú
prvky verejného osvetlenia jako sú as% mestského mobiliáru. Jeho odkaz pre nastávajúcich odborníkov bol, že nieje
potrebné h(ada%.
Všecko len v návratnosti cez elektrickú energiu, ale najme v zlepšení životného prostredia, zvýšení turistického ruchu, zlepšovaní svete(nej a dopravnej pohody v našich mestách, o v kone nom dôsledku tiež prinesie žiadúci
ekonomický efekt.
,es% jeho pamiatke.
Teraz ešte nieko(ko slov k nášmu jarnému stretnutiu. Prosil by som tých ú astníkov, ktorí sa neprezentovali,
aby tak vykonali, a tiež tých, ktorí nie sú ubytovaní aby vo vhodnom ase tak u inili. Prezentácia i ubytovanie sú na
prízemí hotela. Rokovacím priestorom nášho jarného stretnutia je táto kongresová sála, výstavka vystavovate(ov sa
nachádza v pravom rohu tejto sály v pri(ahlom salóniku n tomto druhom poschodí Ve erné stretnutie pri pohári vína sa
uskuto ní v hotelovom bare na prízemí v priestore za recepciou hotiela . Parkovanie vozidiel - strážené .je zabezpe ené
na hlavnej ulici - Nábreží arm . ger. L. Svobodu . Pre prípadné d'a(šie potrebré informácie sa obracajte na našich poriadate(ov ozna ených visa kami „hosteska SRVO“ , „usporiadate( SRVO“.
Program nášho stretnutia v zásade je zhodný S tým , ktorý bol rozposlaný v rámci pozvánok.
To(ko z mojej strany.
1akujem za pozornos% , prajem Vám príjemný pobyt v Bratislave v tomto zariadení hotela Sorea.

Ing. Karol Kolada, nám. primátora hl. m. SR Bratislav : Úvodní projev
Vážený priatelia,
úvodom mi dovo(te aby som Vás v mene primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Durkovského
privítal v našom nieste, zaželal Vám v .om príjemný pobyt a plodné pracovné rokovanie. Do kompetencie námestníka
primátora pre dopravu, patrí aj starostlivos% o výstavbu a prevádzku verejného osvetlenie. Obzvláš% ma teší, že môžeme
našu prácu prezentova% pred širokým spektrom odborníkov v tejto oblasti.
Hlavné mesto SR Bratislava sa lení na 17 mestských astí, z ktorých každá si zabezpe uje as% správy majetku z vlastných zdrojov. Prevádzka a údržba verejného osvetlenia však patri medzi funkcie celomestského významu,
preto ju v plnom rozsahu zabezpe uje mesto.
Mesto má na tento ú el zriadené oddelenie cestného hospodárstva, ktoré zabezpe uje správu verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie, inštaláciu a prevádzku viano ného osvetlenia a v poslednom období inštaláciu a
prevádzku efektového osvetlenia niektorých významných objektov.
Mesto celkom spravuje
45 617 svetelných bodov,
RVO
713 ks
celkový výkon zariadení VO
4,95 MGW
4
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spotreba zariadení VO
20 635,6 MWh
V roku 2002 sme za elektrickú energiu zaplatili

mesa ne
4 450 242,- Sk
ro ne
53 402 904,- Sk
V roku 2003
mesa ne
7 495 548,- Sk
Mesto tak isto spravuje svetelne riadené križovatky v po te 113 ks, z toho sú 4 chodecké dopravné a 16 blikaov pre priechody pre chodcov.
V roku 1996 uzavrelo mesto Zmluvu o prevádzke verejného osvetlenia v Bratislave s firmou SIEMENS s.r.o.
Táto zmluva je výsledkom medzinárodného tendra a je platná do roku 2016. V prvých 5 rokoch trvania zmluvného
vz%ahu sa vykonala modernizácia 33 049 ks svetelných bodov a rekonštrukcia 12 568 ks svetelných bodov a 687 rozvádza ov. Pred uzavretím zmluvného vz%ahu bolo v Bratislave funk ných cca 60% svetelných bodov. Po nieko(kých
rokoch sa funk nos% zlepšila nato(ko, že v tejto dobe je funk ných 99,8% svetelných bodov. Z tohto h(adiska hodnotím
spoluprácu s naším zmluvným partnerom ako jednozna ne úspešnú. Ale podrobnejšie o tom bude zrejme informova%
zástupca firmy SIEMENS vo svojom plánovanom príspevku.
Stav verejného osvetlenia sa zlepšil nato(ko, že v sú asnosti systematicky pracujeme na realizácii efektového
osvetlenia niektorých významných objektov v Bratislave. V tomto snažení nás však dos% obmedzuje finan ná situácia
mesta.
Ešte raz vítajte a prajem Vám úspešné a ni ím nerušené pracovné rokovanie.

Odborná )ást
Obnova a provoz VO v Bratislav+
Ing Richard Procik SIEMENS s.r.o., ATD SV, verejné osvetlenie
Naša spolo nos% Siemens, s.r.o. je poverená v rámci celosvetovej spolo nosti Siemens realizáciou projektov
verejného osvetlenia v strednej a východnej Európe. Naše projekty obnovy verejného osvetlenia ponúkajú komplexné,
technicky optimálne, ekonomicky efektívne a estetické riešenia na obnovu osvetlenia Vášho mesta. Pri realizácii obnovy osvetlenia vychádza naša spolo nos% z najnovších poznatkov a skúseností, ktoré získala pri obnove verejných osvetlení iných miest.
Ako referen ný projekt, by sme si Vám dovolili predstavi% projekt Modernizácie a rekonštrukcie verejného
osvetlenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Tento projekt Verejného osvetlenia Bratislavy bol naplánovaný na obdobie 20-tich rokov, kde v priebehu prvých
piatich rokov bola zrealizovaná komplexná prestavba
jestvujúcich osvet(ovacích sústav na moderné osvetlenie európskeho štandardu. V rámci obnovy osvetlenia
boli vykonané zásahy na 42 000 svetelných miestach,
ktoré boli rozdelené do dvoch etáp. V prvej etape
(30 000 svetelných miest) moderniza ných prác pri
zariadeniach s vekom do 15 rokov boli vymenené svietidlá za svietidlá s lepšou ú innos%ou a svetelnotechnickými parametrami. Uvedená výmena osvet(ovacích
telies umožnila použitie moderných energeticky nenáro ných svetelných zdrojov. V druhej etape (12 000
svetelných miest) pri zariadeniach s vekom nad 15
rokov prebehli komplexné rekonštruk né práce, ktoré
zah3.ali vybudovanie nových osvet(ovacích sústav a
zemných káblových rozvodov.
Pri výstavbe nového osvetlenia v rámci rekonštrukcie mohla by% navrhnutá nová geometria osvet(ovacích sústav (rozostup a výška stožiarov), ktorá radikálne
zredukovala po et osvet(ovacích bodov na komunikáciách. V rámci projektu obnovy verejného osvetlenia boli vymenené aj všetky rozvádza e verejného osvetlenia a nasadený systém regulácie intenzity osvetlenia. Pomocou zariadenia
regulácie svetelného toku dochádzda k zníženiu svetelného toku v neskorých no ných hodinách a k úspore elektrickej
energie.
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Celý projekt bol koncipovany na princípe zníženia spotreby elektrickej energie o 35 % - 40 %
pri dosiahnutí funk nosti zariadenia nad 95 %.
Úspora elektrickej energie nebola dosiahnutá len
výmenou svietidiel za úspornejšie typy, ale aj
zmenou geometrie osvet(ovacích sústav, o znížilo potrebný po et svetelných bodov z 49 000 na
42 000 svetelných bodov. D5žka projektu na
obdobie 20 rokov je vypo ítaná z dôvodov návratnosti investície prostredníctvom zníženia
nákladov na elektrickú energiu a údržbu.
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Naša spolo nos% okrem technického riešenia zabezpe ila aj vstupnú investíciu na pokrytie nákladov obnovy
zariadenia verejného osvetlenia v prvých piatich rokoch prostredníctvom bankového domu. Táto investícia bude v
zna nej miere splácaná z úspory elektrickej energie dosiahnutou prestavbou zariadenia verejného osvetlenia a nasadením regula ných lenov svetelného toku.
Pre projekt obnovy zariadenia verejného osvetlenia v Bratislave boli ako technické svietidlá použité svietidlá
Siemens typovej rady SR, ktoré sa vyzna ujú progresívnou konštrukciou s optickou as%ou s fazetovým zrkadlom,
vysokým stup.om krytia optickej a elektrickej asti (IP65), ako aj beznástrojovou udžbou, ktorá umož.uje otvorenie a
výmenu svetelného zdroja a elektrovýzbroje bez použitia nástrojov priamo na stožiaroch verejného osvetlenia. To v
zna nej miere znižuje prevádzkové náklady potrebné na pravidelnú výmenu svetelných zdrojov. Táto úspora bude ešte
radikálnejšia po vyrovnaní miestnej ceny práce s cenou v západnej Európe. Svietidlá sú v antivandalskon vyhotovení,
vyrobené z recyklovate(ných materiálov.
V historických astiach mesta sú ako nadštandardné riešenia použité kópie historických svietidiel, v ktorých sú
zabudované moderné svetelné zdroje a elektrovýzbroje. Tieto svietidlá sp5.ajú všetky sú asné technické požiadavky a
zárove. rešpektujú dobový ráz svojho okolia.

Príklad historických svietidiel

V rámci zlepšenia estetického vzh(adu mesta boli pri obnove zariadenia verejného osvetlenia urobené slávnostné
a príležitostné nasvetlenia historických a architektonicky dôležitých budov a objektov, ím sa zlepšila turistická atraktívnos% celého mesta.
Celý projekt nepriniesol len zlepšenie estetického vzh(adu mesta a zníženie prevádzkových nákladov, ale aj rozvoj regionálnych aktivít a firiem prostredníctvom realizácie stavebných prác na zariadení verejného osvetlenia, ktoré
boli realizované miestnymi firmami. Naša spolo nos% ponúkla komplexny program obnovy verejného osvetlenia, ktorý
nezah3.a len investi nú stránku – modernizáciu a rekonštrukciu, ale aj dlhodobú prevádzku a údržbu za pevných
zmluvných podmienok.
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Audity verejného osvetlenia v slovenských mestách a obciach
Ing. Dionýz Gašparovský, PhD,Katedra elektroenergetiky FEI STU Bratislava
1. Úvod
Verejné osvetlenie na Slovensku je oblas%ou potenciálne zaujímavých rezerv v úsporách elektrickej energie.
Sú asný stav verejného osvetlenia je všeobecne zlý, o je dôsledkom dlhodobého nezáujmu o túto oblas% zo strany majite(ov i prevádzkovate(ov, nedostato nej údržby, no najmä nedostatku vo(ných finan ných prostriedkov.
Katedra elektroenergetiky FEI STU dlhodobo spolupracuje s viacerými subjektami na riešení obnovy verejného osvetlenia v celoslovenskom meradle približne od roku 1996. Hlavným cie(om aktivít je pozdvihnú% záujem
o oblas% verejného osvetlenia, prezentova% možnosti racionalizácie spotreby elektrickej energie na VO, ukáza% riešenia
pre možnú pozitívnu návratnos% potrebných investícií.
V rámci série projektov bola navrhnutá originálna „sklada ková metóda“ na rýchle a dostato ne hodnoverné
zhodnotenie stavu verejného osvetlenia s odhadom možných úspor energie. V sú asnosti prebieha predovšetkým práve
spracúvanie auditov verejného osvetlenia vo vybraných mestách a obciach s využitím sklada kovej metódy. Predbežný
audit by mal slúži% ako základný podklad pre rozhodovanie v mestských a obecných zastupite(stvách a pre vypísanie
prípadnej verejnej sú%aže. Na podporu zavádzania racionaliza ných opatrení bol navrhnutý a úspešne realizovaný projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia v Tren ianskych Tepliciach.
Tento lánok si kladie prinies% komplexný preh(ad záverov zo štatistického spracovania auditov, prezentova%
naj astejšie sa vyskytujúce javy v sústavách VO a uvies% niektoré aktuálne prístupy k riešeniu výpo tu úspor energie.
2. Výpo)et úspor nákladov na el. energiu pri dvojtarifnom meraní
Pri výpo te úspor sa uvažuje s ro nou prevádzkou verejného osvetlenia 4 000 hodín. Pokia( sa berie do úvahy
aj stmievanie, tento as sa delí v pomere 2 175 hodín pri plnej prevádzke a 1 825 hodín pri zníženej prevádzke.
Zrušením tarify pre verejné osvetlenie sa v rámci západoslovenského regiónu v pôsobnosti Západoslovenskej
energetiky poskytla možnos% využi% pre verejné osvetlenie kombinovanú tarifu C22, ktorá predstavuje aktuálne (od
1.1.2003) cenu 3,90 Sk/kWh vo VT a 1,70 Sk/kWh v NT bez DPH 14 %. Z h(adiska výpo tu úspor to predstavuje
komplikáciu, pretože po as roka sa verejné osvetlenie spína v rôznych asoch a podiel asti vo VT a NT sa tým tiež
mení.
1alšou podstatnou komplikáciou je fakt, že cena za elektrickú energiu sa odlišuje pre rôzne regióny, ím sa
akéko(vek porovnávanie medzi mestami a obcami, ako aj štatistické vyhodnotenie auditov s cie(om generalizácie poznatkov stáva ak nie nemožným, tak prinajmenšom zna ne s%aženým. Tak v pôsobnosti SSE existuje stále špeciálna
tarifa pre verejné osvetlenie C4 (pôvodne to bola tarifa C10) a jej cena je stanovená na 2,90 Sk/kWh. V pôsobnosti VSE
platí takisto samostatná tarifa C10 s cenou 2,90 Sk/kWh.
Už letmým porovnaním je zrejmé, že rozdiely sú významné. Pri cene 3,90 Sk/kWh by sa návratnosti stali ve(mi zaujímavými, avšak existencia nízkej tarify je z tohto poh(adu vlastne kontraproduktívna.
Pre ú ely odhadu úspor a návratností bolo na FEI STU vypo ítané nové rozdelenie asov prevádzky verejného
osvetlenia; metodika výpo tu bude podrobnejšie prezentovaná v 0alších publikáciách. Vychádzalo sa z normatívnych
požiadaviek na spínanie verejného osvetlenia a z výpo tu asu východu a západu slnka po as celého roka, jednotlivé
asové úseky sa potom sumarizovali. Uvedeným prístupom bolo ur ené nasledovné rozdelenie:
as svietenia:
3 900 h
as VT:
1 400 h
as NT:
2 500 h
as plnej prevádzky:
2 120 h
as pri smievaní:
1 780 h
Nako(ko sa prepínanie tarify zvä ša realizuje systémom HDO a je závislé od povelov z dispe ingu, pri výpote sa do úvahy brali štandardné povely prepnutia do NT o 22.00 a do VT o 6.00. Tento predpoklad možno považova%
za nominálny. Prax rozvodných závodov v programovaní povelov pre HDO bude ešte podrobená analýze a prípadne
môže vies% k miernej modifikácii vyššieuvedených vz%ahov.
Z rozdelenia vidie%, že z celkového asu predstavuje svietenie vo VT 36 % a v NT 64 %, teda asi 2/3 pripadá
na NT.
Prevádzka pri stmievaní pripadá celá na nízku tarifu. ,as% plnej prevádzky pripadá na NT a as% na VT. Celkom existujú teda tri režimy, ktoré treba do výpo tu úspor zahrnú% takto:
PP + VT:
1 400 h
PP + NT:
720 h
SP + NT:
1 780 h
Pre výpo et úspor možno použi% tento vzorec:
U e = CVT tVT ( PS − PN ) + C NT [ PS t NT − PN ( t PP − tVT + 0,73t SP ) ]

kde

CVT, CNT

- cena elektrickej energie vo vysokej a nízkej tarife
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PS, PN
- príkon starej a novej sústavy
tVT, tNT
- as vysokej a nízkej tarify
tPP, tSP
- as plnej a stmievanej prevádzky
Porovnaním cien v regiónoch vyplýva, že v prípade ZSE sú náklady na energiu rovné Ne = 9,71.P a v prípade
SSE a VSE sú rovné Ne = 11,31.P, kde P je inštalovaný príkon sústavy. Obdobne za P možno dosadi% úspory energie
(príkonu) Up a rovnakým pomerom vypo ítame úspory nákladov na energiu Ue. Teda dvojtarifné meranie v ZSE je vo i
jednotarifnému mimo ZSE horšie o približne 14 %.
Podobné rozdiely možno o akáva% v návratnostiach. Demonštrova% to možno na jednom z posledných auditov,
kde návratnos% pri plnom využití VT by bola 9 rokov, pri dvojtarifnom meraní 13 rokov a pri cene platnej pre SSE
a VSE by bola 11,5 rokov.
3. Kvantifikácia stavu verejného osvetlenia na Slovensku
Ku dnešnému d.u je spracovaných celkom 32 auditov verejného osvetlenia, a to v malých i vä ších obciach,
v malých i vä ších mestách. Pri danom po te je možné získa% už konkrétnejší preh(ad stavu a možností obnovy verejného osvetlenia. Pre komparatívne ú ely boli viaceré údaje vhodne prepo ítané – na obyvate(a, na RVO at0.
Zdrojová štruktúra (ZŠK a ZŠP) vyjadruje sú asné pomery v štruktúre svetelných zdrojov, o je najdôležitejším aspektom pre posúdenie racionaliza ných opatrení a má dominantný vplyv na odhad úspor energie. Dôležitá je
tak zdrojová štruktúra pod(a po tu kusov, ako aj pod(a príkonového zastúpenia. Celoslovenský priemer predstavuje
približne pomer 43 % ortu%ových a 45 % sodíkových výbojok, zvyšných 3 % pripadá na iné zdroje. Rozptyl je však
zna ný: od rovnomerného zastúpenia až po výhradné zastúpenie. Dôležité je tiež podotknú%, že v mnohých prípadoch
sú v sústave VO nasadené svetelné zdroje so zna ne predimenzovaným príkonom (250 – 400 W, alebo aj 125 – 150 W
na obslužných komunikáciách najnižích funk ných tried), kde možno predpoklada% úspory energie už len racionálnym
znížením príkonu zdroja. V posledných dvoch rokoch rastie mierne podiel kompaktných žiariviek.
Po)et odsvietených hodín (POH) sa získava z faktúr za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, pri om sa
vychádza zo spotreby elektrickej energie (pod(a RVO alebo súhrnne) a ve(kosti inštalovaného príkonu. Isté nepresnosti
v údajoch môžu by% spôsobené vypínaním asti sústavy VO, ím sa mení hodnota inštalovaného príkonu v priebehu
rastu spotreby. Po as auditu bola snaha eliminova% tieto nepresnosti dotazovaním na zmeny prevádzkovania VO
a vylú ením príslušných faktura ných periód. Faktúry za spotrebu elektrickej energie sa sledujú vždy dva roky dozadu
ku d.u dátumu auditu, vo všeobecnosti však zah3.ajú obdobie rokov 1998 – 2001. Po as dvoch rokov sa spravidla vyskytujú štyri faktura né obdobia. Z histogramu spotreby možno pravidelne sledova% trend násilného znižovania spotreby a týka sa to vä šiny analyzovaných miest / obcí. Zvy ajne sa spotreba znižuje vypínaním asti sústavy (vyto enie
poistiek v pätkách stožiarov), ale aj nasadením napr. kompaktých žiariviek do starých svietidiel ur ených pre výbojky.
Priemerne je POH asi 3 580 h, t.j. 90 % nominálnej hodnoty. Nie sú však zriedkavé ani hodnoty pod 2 500 h.
Po)et obyvate-ov na 1 svietidlo (POS) je údaj, ktorý približne mapuje adekvátnos% vybavenia obce verejným
osvetlením pri štandardnom type osídlenia. Priemerom z analyzovaných miest a obcí je 12 obyvate(ov na 1 svietidlo.
V ojedinelých prípadoch je podiel lepší, vo vä šine prípadov sa od priemeru postupne vz0aluje. Rozsah rozptylu je ±
40 % k priemeru. Údaj 12 obyvate(ov/svietidlo možno výhodne použi% pre okamžitý odhad po tu svetelných miest
(PSM) daného mesta alebo obce, pretože po et obyvate(ov je údaj dobre známy: PSM = PO/12.
Inštalovaný príkon na 1 km ulice (IPU) je údaj podobného charakteru ako POS, navyše je dobrým energetickým ukazovate(om hodpodárnosti verejného osvetlenia v zmysle vo(by zdrojovej štruktúry. Odchýlky od ideálneho
ukazovate(a možno nájs% v tom, že ulice nemožno chápa% unifikovane, ale treba uvažova% s existenciou funk ných
tried. Nižšia hodnota IPU pritom nemusí znamena% len dobrú hospodárnos%, ale môže by% naopak aj mierou nízkej hustoty svetelných miest. Preto údaj IPU treba vždy posudzova% vo vz%ahu k 0alším údajom, napr. k PRSM. Priemerne je
v sledovaných obciach inštalovaných 4 kW zdrojov na 1 km ulice. Dobre tomuto priemeru zodpovedá napr. Trnava,
Vrútky a Tren ianske Teplice.
Rrozostupy svetelných miest (PRSM) poukazujú jednak na hospodárnos% sústavy, ale aj na celkovú svetelnotechnickú stránku osvetlenia. Ve(ké rozostupy predstavujú jednozna ne nedostato né osvetlenie alebo ve(ký podiel
absolútne neosvetlených ulíc (typickým príkladom je Žilina, kde nie sú osvetlené hlavné %ahy). Príliš malé rozostupy
pri spriemerovaní sved ia naopak o predimenzovanosti osvetlenia. Ak uvážime možnú štruktúru jednotlivých funkných tried v jednotlivých typoch aglomerácií (malá obec, ve(ká obec, malé mesto, ve(ké mesto), ak 0alej uvážime
vhodnos% rozostupov pre jednotlivé typy geometrií a príkonov svetelných zdrojov, pri spriemerovaní možno za štandardné hodnoty rozostupov považova% 30 – 50 m.
Priemer získaný z auditov je cca 48 m a spadá do uvedeného rozsahu, ako aj vä šina jednotlivých prípadov.
Audity ukázali, že mnohé obce majú verejné osvetlenie skuto ne nedostato ne rozvrhnuté, o sa týka hlavne vonkajších
rozvodov. V prípade káblových rozvodov a oce(ových stožiarov (vä šinou v mestách) je situácia priaznivejšia, ve(akrát
sú však stožiare zbyto ne prehustené, pritom pri rozostupoch 20 – 25 m boli použité stožiare výšky 10 – 12 m.
Priemerný inštalovaný príkon na 1 RVO (PPR) je údaj dôležitý z h(adiska posúdenia topológie siete
a vy%aženia rozvádza ov VO. V istých prípadoch, najmä menších obciach alebo v prímestských od(ahlých oblastiach,
existuje nutnos% inštalovania RVO menšieho príkonu. Pri vä šom po te RVO však možno ich po et a výkony optimalizova% vzh(adom na spôsob ovládania, minimalizáciu strát, ale najmä minimalizáciu investi ných nákladov na výmenu
RVO. Typické RVO sú k dispozícii s výkonmi 8, 10, 15 kW. Za štandard možno považova% najmä prvé dve hodnoty.
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Priemer z auditov predstavuje 7,9 kW a je v dobrom súlade s týmto štandardom. Nízke hodnoty v menších obciach sú
pochopite(né.
Priemerný príkon jedného svetelného miesta (PPSM) je údaj, ktorý ve(mi ilustra ne napovedá o použitých
príkonoch svetelných zdrojov a výpovednú silu má najmä v spojení s percentuálnym vyjadrením zdrojovej štruktúry
(ZŠK aj ZŠP). V obciach by sa PPSM (pri optimálne navrhnutom VO, za sú asných technických možností) malo pohybova% v rozsahu 80 – 100 W, v mestách v rozsahu 90 – 120 W. Uvážme, že z modelových prepo tov v rámci sklada kovej metódy pre jednotlivé kategórie a funk né triedy vyplynulo, že použitie príkonov vä ších ako 150 W nie je pri
pravidelnej geometrii uli ného osvetlenia opodstatnené. Takto možno aj interpretova% údaje z auditov, ktorých priemerný príkon 173 W (a samozrejme aj jednotlivé prípady) sved í o mnohonásobnom predimenzovaní príkonu výbojok. Vzh(adom na chabú ú innos% existujúcich svietidiel však výsledný efekt i tak nie je želate(ný. V sústavách sú
ve(mi rozšírené ortu%ové aj sodíkové výbojky s príkonom 250 W a 400 W.
Percentuálne úspory energie pod-a prevodovej tabu-ky (UE tab) je odhad úspor energie pri náhrade svetelných zdrojov pod(a prevodovej tabu(ky tak, že redukcia príkonu ortu%ových výbojok pri výmene za sodíkové sa
uskuto .uje za podmienky približnej rovnosti svetelného toku. Všetky sodíkové výbojky 250 W a 400 W sa 0alej redukujú na 150 W, pretože vä ší príkon nemá pri osvetlení ulíc opodstatnenie. Takýto odhad úspor je zna ne zjednodušený, ako východisko pre prvotný odhad úspor je však vyhovujúci. Nezoh(ad.uje geometriu sústavy a vhodnos% vo(by
sú asných príkonov. V priemere sú úspory energie 40 % a zvy ajne je pásmo široké od 30 % do 50 %. Len výnimo ne
sú úspory menšie a to tam, kde boli vykonané ur ité opatrenia (napr. výmena všetkých svetelných zdrojov za sodíkové
– so zachovaním existujúcich svietidiel!). V každom prípade úspor vyšších ako 30 % možno hovori% o pozitívnych
možnostiach redukcie spotreby elektrickej energie, zatia( bez uváženia finan ných aspektov.
Teoreticky maximálne percentuálne úspory energie (UE max) predstavuje úspory energie za predpokladu,
že všetky existujúce výbojky ortu%ové i sodíkové sa nahradia výbojkami s príkonom 70 W, ktoré možno považova% za
minimálne. Prípadné existujúce sodíkové výbojky 50 W a kompaktné žiarivky 36 W sa ponechávajú, nepredpokladá sa
však nové nasadenie takýchto zdrojov. Možno tvrdi%, že reálne úspory sa budú pohybova% zaru ene v rozsahu UEtab
a UEmax, ur ite však budú vyššie ako UEtab vzh(adom na sú asné predimenzovanie príkony svetelných zdrojov. Pod(a
výsledkov auditov sú priemerné úspory UEmax 60 %. Teoretické úspory sú zvy ajne vyššie ako 50 % a nikdy nepresiahli hranicu 70 %.
Náklady na rekonštrukciu (NR) predstavujú odborný odhad nákladov na nové svetelné zdroje, svietidlá,
RVO, projekt, realizáciu, v prípade variantu so stmievaním aj nákladov na stmievacie zariadenia. Neuvažuje sa
s prípadnou opravou alebo výmenou vedení a stožiarov, pretože táto položka percentuálne neúmerne za%ažuje rozpo et
rekonštrukcie a takmer ni ím neprispieva k úsporám energie.
Náklady na rekonštrukciu v prepo)te na 1 obyvate-a (NR/PO): Priemerne v sledovaných obciach náklady
na rekonštrukciu dosahujú okolo 764 Sk/osobu, individuálne od cca 500 do cca 1 200 Sk/osobu, výnimo ne aj menej.
V rozptyle výsledkov %ažko možno nájs% uspokojivé vysvetlenie, nako(ko je dané mnohými faktormi, najmä sú asným
stavom. Údaje však dobre poukazujú na „nákladnos%“ celého projektu. Ak verejné osvetlenie daného rozsahu slúži vä šiemu po tu obyvate(ov, sú náklady prijate(nejšie. Priemerný údaj 750 Sk/os možno použi% pre orienta né a rýchle
odhady nákladov rekonštrukcie v 0alších obciach: NR = 750. PO.
Náklady na rekonštrukciu v prepo)te na 1 svetelné miesto (NR/PSM) dop5.a údaj NR/PO v obdobnom
zmysle. Poukazuje na nákladnos% rekonštrukcie vo vz%ahu k technickým prostriedkom. Treba si uvedomi%, že okrem
svetelných zdrojov a svietidiel sú v nákladoch vztiahnutých na svetelné miesto rozpo ítané aj náklady na RVO
a realizáciu projektu. Bez uvažovania nákladov na stožiare a vedenia možno považova% za dobré hodnoty okolo 10 000
Sk. Priemer z auditov predstavuje cca 9 000 Sk. V sledovaných prípadoch hodnoty nepresahujú 15 000 Sk.
S uvažovaním nákladov na nové stožiare (vrátane s tým spojených prác) treba uvažova% s nákladmi 30 až 40 tis. Sk na
jedno svetelné miesto.
Návratnos. investícií (N) je prakticky najdôležitejším faktorom pre posúdenie možností úspešnej realizácie
racionaliza ných opatrení. Uvažuje sa jednoduchá návratnos% ako podiel úspor a nákladov, bez uvažovania inflácie,
úrokov a pod. Pri uvažovaní životnosti sústavy verejného osvetlenia 20 rokov je pozitívna každá návratnos% do max. 10
rokov a prijate(ná návratnos% do max. 15 rokov. I ke0 o týchto íslach možno polemizova%, návratnos% pod 8 rokov je
skuto ne výnimo ná a sprevádza ich mnoho tu neuvedených faktorov. Treba si uvedomi%, že obnova verejného osvetlenia nie je samospásna záležitos%, ale technická nevyhnutnos%. A v takomto ponímaní by aj návratnos% prevyšujúca
dvadsa%ro nú hranicu mala by% považovaná za normálnu. Priemerná návratnos% pri variante bez stmievania predstavuje
12,8 rokov, pri variante so stmievaním je prirodzene o nie o nižšia (10,7 rokov). Uvedené ísla boli vztiahnuté na ceny
el. energie pred 1.1.2003.
Návratnos. investícií s uvážením reálneho )asu svietenia (N*POH%): Úspory energie a návratnos% boli vyíslené za aktuálnych podmienok, t.j. pri spotrebe energie danej skuto ne odsvieteným asom. Ak by vlastník VO bol
donútený svieti% plný prevádzkový as pri existujúcej nehospodárnej sústave, spotreba i náklady by významne stúpli.
Preto je zaujímavé sledova%, ako by sa návratnos% zlepšila s uvážením uvedeného faktu. V priemere nejde o významné
zníženie návratnosti, v individuálnych prípadoch však áno. Jedná sa však o málo presved ivý argument, pretože miestne úrady sa rýchlo nau ili škrti% rozpo et na verejné osvetlenie a porovnávanie s predchádzajúcim stavom sa nezdá
dostato ne ú inné. Priemer je 11,7 rokov bez stmievania a 10,3 rokov so stmievaním.
Percentuálne vyjadrenie úspor energie pri stmievaní k úsporám bez nasadenia stmievania (UES): Nie
vždy je z h(adiska úspor vhodné nasadi% stmievanie, ani porovnate(né návratnosti pre oba varianty nie sú naklonené
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stmievaniu. Pozitívne je už 20 % zrýchlenie návratnosti. V sledovaných obciach a mestách je to priemerne asi 28 %.
Rozptyl je však ve(ký a nemožno teda z údajov vyvodi% zovšeobec.ujúce závery. Ukazuje sa však, že existujú individuálne prípady, ke0 je nasadenie stmievania výslovne výhodné (zrýchlenie 50 – 70 %).
4. Preh-ad stavu verejného osvetlenia na Slovensku
Svietidlá a svetelné zdroje
Vo verejnom osvetlení sa ešte možno stretnú% aj s najstaršími svietidlami z po iatkov zavádzania verejného
osvetlenia, sú to svietidlá pre žiarovky s tienidlom. Vä šinou sú tieto svietidlá znefunk nené. Stále sa však možno stretnú% s obdobnými svietidlami s ortu%ovými výbojkami, ktoré sú v prevádzke. Svietidlá nemajú prakticky žiadnu optiku
a ich príspevok k osvetleniu komunikácie je mizivý.
Druhú generáciu tvoria svietidlá pre ortu%ové výbojky, ktoré boli inštalované v 60-tych až 70-tych rokoch, sú
0aleko (až štvornásobne!) za hranicou svojej životnosti. Ich optika je absolútne neú inná, spodný kryt chýba a svetelný
zdroj nie je chránený. Týchto svietidiel rôznych typov je v sústavách VO stále ve(ký po et, odhadom asi 30 až 40 %.

P'íklad zastaralého svítidla, osazeného namísto rtu.ové
výbojky žárovkou.

Najpo etnejšiu skupinu tvoria svietidlá tretej generácie
inštalované v 80-tych rokoch 20. storo ia, odhadom asi 50 až 60
%. Na osvetlenie uli ných komunikácií je to predovšetkým
svietidlo Ambassador pre sodíkové výbojky SHC 150, 250 a 400
W. Tieto svietidlá majú proklamovanú ú innos% 80%, avšak vo
vä šine prípadov je z pôvodnej ú innosti už len zlomok. Všetky
svietidlá z tohoto obdobia sú vzh(adom na vtedajšie materiálové
možnosti dnes jednak dávno za hranicou svojej životnosti. Možno
sa stretnú% aj s takýmito dobre udržiavanými svietidlami
s istenými krytmi a v dobrom stave, vä šinou sú však tieto svietidlá v dezolátnom stave, minimálne ich kryt je zna ne
zne istený a prepúš%a len malú as% svetelného toku zdrojov. Nako(ko na tieto svietidlá možno stále zakúpi% náhradné
diely, údržba svietidiel (tam, kde sa to vôbec robí) spo íva okrem istenia aj v oprave výmenou poškodených astí – ide
najmä o rozbité kryty. Údržbári sa však s%ažujú, že vzh(adom na úrove. vandalizmu sa tieto svietidlá opravujú znovu a
znovu. Pri snahe zníži% spotrebu sme sa dokonca stretli s prípadom, ke0 tieto svietidlá boli upravené pre použitie kompaktnej žiarivky.
Svietidlami ur enými pre osvetlenie peších komunikácií, parkov apod. sú svietidlá typov 446 05 15 (70) apod.
pre RVL-X 150, 250 W (pre bežnú komunikáciu sa používa mnemotechnické ozna enie „tanier“) a svietidlá typov 446
10 70 (mnemo „kocka“). Svietidlá „tanier“ sa však tiež používajú na osvetlenie motoristických komunikácií nižších
funk ných tried.
Typickou negatívnou vlastnos%ou svietidiel „tanier“ je rýchla korózia vrchného krytu, spodný kryt sa rýchlo
zanáša ne istotami. Vzh(adom na to, že sa tieto svietidlá osádzajú na nižších stojanových („parkových“) stožiaroch do
5 m, sú astým ter om vandalizmu, omu neodoláva najmä spodný kryt a neskôr aj vrchný kryt. Podobne to platí aj pre
svietidlá „kocka“.
Medzi modernejšie svietidlá domáceho výrobcu patrí hlavne Kurier s nominálnou ú innos%ou 75 %. Kryt má
tiež z PMMA a krytie má IP 54. K modernejším svietidlám možno radi% aj svietidlo Mira, ktoré sa však vyrába už
v spolupráci so zahrani nými firmami, je cenovo náro nejšie a je inštalované len ojedinele.
Svietidko Kurier
V poslednom ase sa prudko presadzuje nasadenie
svietidiel Attaché pre osvetlenie motoristických komunikácií.
Je to svietidlo pre kompaktnú žiarivku 36 alebo 72 W.
Vzh(adom na druh použitého svetelného zdroja, o vhodnosti
ktorého pre použitie vo verejnom osvetlení možno
polemizova%, sú tieto svietidlé prinajmenšom nevhodné pre
osvetlenie ulíc. I ke0 je toto svietidlo cenovo nenáro né, pre
splnenie normou daných požiadaviek by bolo potrebné vä ší
po et svietidiel ( o sa samozrejme nerobí) a použitie kompaktných žiariviek ako svetelných zdrojov nie je v súlade
s racionalizáciou osvetlenia, kde sa v prvom rade sleduje použitie maximálne ú inných zdrojov.
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Stožiare a výložníky
V obciach je dnes odhadom asi 80 až 100 % betónových stožiarov s vonkajšími rozvodmi nn siete, ktoré sú zárove. nosite(om sústavy verejného osvetlenia. Zvy ajne tu odporú ame vymie.a% výložníky, ktoré sú pravidelne zhrdzavené a asto netvoria vhodnú geometriu. Situácia s oce(ovými stožiarmi je horšia, pretože stožiare korodujú najmä
v mieste votknutia do zeme a výmena je finan ne náro ná. Zvy ajne však vä šinu stožiarov nie je nutné meni%.
V mestách sú oce(ové stožiare použité odhadom asi v 40 až 50 % svetelných miest. V posledných rokoch sa už osádzajú trvácnejšie stožiare pozinkované.
Problémom mnohých stožiarov je aj poškodená alebo vo(ne prístupná elektroinštalácia, ktorá ohrozuje život
a zdravie ob anov. Dvierka stožiarov sú ter om vandalizmu a obrana je ve(mi %ažká. Revízny technik len môže konštatova% neschopnos% bezpe nej prevádzky do doby odstránenia nedostatkov, žia(, nedostatky sa so železnou pravidelnos%ou obnovujú.
Vedenia a rozvodná sie.
Rozvodná sie% verejného osvetlenia úzko súvisí s použitými stožiarmi – na betónových stožiaroch sú inštalované holé vonkajšie vodi e a oce(ové stožiare sú napájané káblovými vedeniami. Vonkajšie vedenia sú (ahko prístupné
a nie sú s nimi vä šie problémy, perspektívne však odporú ame nasadenie závesných káblov, ktoré v sebe spájajú bezporuchovos% pri vetre, kompaktnos% a (ahkú údržbu, servis i výmenu.
Káblové vedenia boli inštalované spolu s výstavbou daných štvrtí alebo sídlisk, s ím súvisí aj ich vek a stav.
Asi polovica káblových vedení je starších ako 20 rokov a v podstate je už za hranicou životnosti. Aj novšie káble sú
však asto v zlom stave a súvisí to predovšetkým s bezoh(adným prevádzkovaním sústavy, ke0 sa pri poruche napr.
jednej fázy pripojila postihnutá as% sústavy na zvyšné fázy, tie sa pre%ažovali a postupne dochádzalo k 0alším poruchám. Aj prvotné poruchy súvisia s pre%ažovaním – rozširovaním sústavy a nasadzovaním vä ších príkonov oproti pôvodne projektovanému stavu.
Ve(ké nedostatky sú v topológii sústavy, ktorá je nepreh(adná, po mnohých zmenách a opravách vlastne aj neznáma. Od sietí chýba základná dokumentácia i projekt. Jediným podkladom býva revízna správa obsahujúca výsledky
meraní na vedeniach, na vek káblov možno usudzova% z farebného zna enia žíl, ktoré sa asom menilo.
Geometria sústavy
Geometria osvet(ovacej sústavy významne vplýva na parametre osvetlenia. Pokia( nebudeme uvažova%
s výmenou stožiarov, sme možnos%ami zmeny geometrie obmedzení. Vyššie stožiare však možno zníži% a výložníkom
možno upravi% smerovanie svietidla, navyše vä šina moderných svietidiel má možnos% nastavenia optiky. Hlavným
problémom teda zostávajú rozostupy svetelných miest. Pri sústavách s oce(ovými stožiarmi však boli v minulosti, naš%astie, rozostupy hustejšie ako je potrebné, prípadne sú akurátne. Pri betónových stožiaroch predstavujú ich vzájomné
vzdialenosti asi 25 – 30 m, o je zvä ša vyhovujúce. V sú asnosti sú však svietidlá osadené na každom druhom stožiari
(a niekde aj ove(a redšie), o predstavuje rozostup 50 – 60 m a to už je rovnomernos% osvetlenia malá.
Pri rekonštrukcii vždy odporú ame geometriu sústavy prehodnoti%. Hlavným cie(om však má by% zabezpe enie vyhovujúceho osvetlenia. Pri betónových stožiaroch tam, kde možno použi% závesnú výšku 5 m, odporú ame inštalovanie svietidiel pod vedenie rozvodnej siete, kde je k svietidlám (ahší prístup.
Rozvádza)e VO
Rozvádza e verejného osvetlenia sú vä šinou ešte pomerne zachovalé a schopné prevádzky, vek rozvádza ov
podobne ako vek káblov súvisí s vekom výstavby. Najvä ším problémom je korózia, ktorá napáda najmä spodok oce(ových skriniek, ale aj svorky prístrojov. Použité prístroje sú však technicky a morálne zastaralé, preto možno odporúa% ich výmenu. V rozvádza och sú vä šinou použité hlavné isti e (deióny) starších typov, navyše so zna ne predimenzovaným menovitým prúdom. V poliach sú použité závitové poistky, ich menovitý prúd opä% nezodpovedá isteným
úsekom o vedie koniec koncov k poruchám káblových vedení. Poistky reagujú nezriedka, aj preto sa v novších RVO
používajú už kompaktnejšie isti e.
Osvetlenie sa spína bu0 fotobunkou alebo asovým spína om SPHQ. S použitím fotobuniek, hoci je to jeden
z najlepších spôsobov ovládania no ného osvetlenia, sú v praxi problémy a komplikácie súvisiace s nastavením fotobuniek. Svetlo sa neželane odráža od okolitých predmetov a fotobunky sú tiež ter om vandalov. Nevýhodou asových
spína ov je nutnos% sezónnych zmien nastavenia. Vä šina RVO má možnos% manuálneho prepnutia režimu. ,asto sú
tiež podružné RVO ovládané impulzom z centrálneho rozvádza a. HDO je použité ve(mi zriedkavo. V poslednom ase
sa HDO prijíma e inštalujú do RVO za ú elom prepínania tarify, ovládanie osvetlenia však zostáva v pôvodnom riešení.
Vnútorné osvetlenie skrinky je málokedy funk né. Vnútro skriniek je nepreh(adné, na stave sa podpísali požiare, ale aj zásahy „opravárov“. Nezriedka sa preto možno stretnú% s pokáblovaním vnútornej inštalácie pod(a práve dostupnej materiálovej základne, zásadne s nevhodnými prierezmi a farebným zna ením káblov a pod.
Stmievanie osvetlenia zatia( nie je do sústav (nerekonštruovaných) cielene inštalované. V sústavách VO boli
zatia( len pokusy výrobcov a dodávate(ov stmievacích zariadení demonštrova% rýchle dosiahnutie úspor a rýchlu návratnos% investícií, takéto pokusy však zákonite museli stroskota%. Nasadenie stmievania totiž úzko súvisí a) so stavom
elektrickej siete (úbytky napätia znemož.ujú stmievanie, lebo výbojky zhasínajú), b) so zdrojovou štruktúrou v sústave
(pretože rôzne druhy a príkony výbojok majú rôzne napätie na výboji). Pri nasadení stmievania musí by% sie%
v absolútnom poriadku a zdrojová štruktúra by mala by% o najhomogénnejšia, o po rekonštrukcii už nie je problém.
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5. Záver
Za najvä ší problém vo verejnom osvetlení možno považova% finan né suchoty samospráv v efektnej kombinácii s neú innou legislatívou bez reštrik ných postihov. Ni dnes nebráni prevádzkovate(om verejného osvetlenia škrti% spotrebu elektrickej energie vypínaním osvetlenia – bu0 odpojením asti sústavy alebo vypínaním celého osvetlenia
v neskorých no ných hodinách. Že sa tým neodpustite(ne ohrozujú základné bezpe nostné princípy o sa týka pozemnej komunikácie aj kriminality, ani nehovoriac. Jedným z nástrojov na racionalizáciu spotreby energie je cenová politika, bez reštrikcíí sa však táto mí.a ú inkom. Zvyšovanie cien elektriny vedie nie k zracionálneniu, ale k vypínaniu
osvetlenia. Najmä kontroverzné úpravy cien elektriny sú na zamyslenie, pri zavedení možnosti dvojtarifného merania sa
zvýšili náklady na úpravu meracích miest a zariadení (na úkor dodávate(a elektriny, pri množstve odberných miest to
nie je zanedbate(ná položka), znížila sa motivácia k riešeniu nepriaznivej situácie v technickom stave osvet(ovacích
sústav, avšak odpojené úseky sa opätovne nesprevádzkovali.
Za pozitívne musíme považova% fakt, že rekonštrukciou osvetlenia dokážeme získa% pozitívnu návratnos%. Pritom sa asto zabúda na to, že nie za ú elom racionalizácie sa má rekonštrukcia vykona%, je to len ved(ajší kladný efekt.
Rekonštrukcia je jednoducho nevyhnutná a jej odsúvanie len zhoršuje aj tak zlý stav.
Riešenie problematiky verejného osvetlenia teda spo íva predovšetkým v možnosti financovania obnovy. Jedným z perspektívnych riešení sa ukazuje založenie rota ného fondu, na príprave ktorého sa pracuje. Zostáva dúfa%, že
sa podarí rozbehnú% také mechanizmy, ktoré pomôžu investova% do rozvoja verejného osvetlenia v celoplošnom meradle, aby nezostali plány len v teoretickej rovine.
Na záver uvádzame ešte preh(ad štatisticky získaných ukazovate(ov v tabu(kovej forme, ktoré nám už slúžia
pri vykonávaní predbežných auditov, ke0 zo známych údajov o po te obyvate(ov alebo po te svetelných miest i RVO
dokážeme okamžite vykona% odhad nákladov, iné ukazovatele vyhodnocujeme pri každom audite a dávajú nám tiež
dobrý obraz o hospodárnosti tej-ktorej sústavy.
Zdrojová štruktúra Hg/Na/iné:
Po et odsvietených hodín:
Po et obyvate(ov na 1 svietidlo:
Inštalovaný príkon na 1 km ulice:
Priemerné rozostupy svetelných miest:
Priemerný inštalovaný príkon na 1 RVO:
Priemerný príkon svetelného miesta:
Rozsah úspor energie:
Náklady rekonštrukcie na obyvate(a:
Náklady rekonštrukcie na svetelné miesto:
Návratnos% investícií:
Zrýchlenie návratnosti stmievaním:

43 / 54 / 3 %
3 580 h
12
4 kW
48 m
7,9 kW
173 W
30 – 60 %
764 Sk
9 000 Sk
12,8 rokov
28 %

Ur ite by bolo zaujímavé sledova%, akým spôsobom sa štatisticky priemerné údaje mohli zovšeobecni% na
sústavu VO celého Slovenska, ako sa postupné úpravy cien elektrickej energie prejavili na úsporách nákladov a návratnosti a pod. Tieto témy budú nápl.ou 0alších publikácií, najbližšie na konferencii Svetlo 2003.

Slavnostná iluminácia Bratislavy
Doc. Smola, Katedra elektroenergetiky FEI STU Bratislava
P&ednáška Doc. Smoly byla doprovázena &adou promítnutých barevných obrázk#, které velice výstižn( ilustrovaly slova p&ednášejícího a i ten, který Bratislavu zná pouze zb(žn( si mohl na jejich základ( vytvo&it obraz m(sta a
jeho iluminace.
Bohužel naše reproduk ní technika neumož*uje p&etisk barevných obrázk#.
Proto je otišt(no slovní zn(ní referátu. P&ednášejícímu se omlouváme a v(&íme, že toto omezení nezkreslí vyzn(ní.
Roz(ahlá urbanistická štruktúra hlavného mesta Slovenska leží na morfologicky prí%ažlivom mieste. Krajinný
terén zah3.ajúci kopcovitú krajinu aj rovinu s riekou, poskytuje viacero neopakujúcich sa poh(adov - obrazov, o ktorých môžeme poveda%, že spoluvytvárajú identitu tohoto mesta.
Pozorovania a vyhodnotenia ve erného osvetlenia vychádzali preto zo zámeru postupova% a dokumentova%
mesto od vonkajšej sídelnej scény (vonkajší obraz mesta) ku vnútromestskej scéne (vnútorný obraz mesta). Miesta
vzdialených poh(adov bolí voíené z hlavných dopravných línií.
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Vzh(adom na to, že ve erná scéna mesta sa po as noci mení, mapovanie zachycuje jej aktívnu dobu, cca od
20,00 - 24,00 hod.
Zhrnutie pozorovaní:
- Neusporiadanos% ve erného osvetlenia. Podstatná as% mesta po núc historickým jadrom až po Širšie centrum stráca charakter svojej urbanistickej štruktúry. Náhodilá preferencia vyznenia niektorých objektov
(nasvetlenie alebo umiestnenie reklamy), poukazuje na absenciu koncep ného postupu a jeho dodržiavania. Sú asná neusporiadaná situácia sa primárne prejavuje na hradnom kopci. Fasády hradu majú rôzne
farby svetla. Areálové hradby nie sú zo strany Dunaja nasvietené... Tento stav sa práve rieši v návrhu iluminácie hradného kopca

-

Ve erný priestorový obraz. Na viacerých terénnych vyvýšeninách sú umiestnené architektonické objekty (
Bôrik, Hradný kopec, Slavín, kostol P. M. Snežnej, ateliéry Koliba ...), ktoré cez de. umoc.ujú plastické
vnímanie terénnej morfológie mesta. Dominuje im vertikála televíznej veže. Objekty sú vnímané aj z
dia(kových prístupových ciest. Vo ve ernom obraze sa dnes táto priestorová plasticita stráca. Je na zvážení, nako(ko tento dojem prenies% aj do ve erného obrazu Bratislavy nasvetlením týchto objektov.

-

Ne itate(nos% historického jadra. Z viacerých frekventovaných stanovíš% sa v analýzach ukazuje, že v obraze centrálnej asti mesta vypadáva, respektíve úplne svetelne zaniká, práve vrstva historického jadra.
Toto prispieva k strate identity, k strate krásy ve erného obrazu, i k strate orientácie návštevníkov. Zárove. hrad a historické mesto pod ním, chápané ako dva symboly Bratislavy, nie sú opticky (a zárove. hierarchicky) previazané tak, ako ich vnímame cez de..

-

V sú asnosti iluminácia mesta funguje na postupnom vypínaní dominánt - parlament, Nový most a necháva vyniknú% len hrad. Tento bez nasvietenia Dómu a historického jadra, stojí nad " iernou dierou".

-

Nábrežie Dunaja z (avej i pravej strany sa javia ako prirodzené línie svetelných bodov. Tento pozitívny
jav treba podpori% a doplni%, zvláš% vo východnej asti mesta.

-

Identifikácia zón mesta nastáva až od centrálnej mestskej zóny smerom von. V celkovej panoráme osvetlenia smerom k okrajovým astiam mesta sa dobre identifikujú rôznym charakteristickým nasvietením
jednotlivé funk né plochy alebo línie ciest.

-

Svetlá bodových reflektorov ve(kých areálov zasahujú do hlavných vnímaných poh(adov. (Prístav, Slovnaft...) Vysokovýkonné svetlomety nie sú clonené, pravdepodobne i zbyto ne vysoko umiest.ované. Ich
výsledné pôsobenie v celomestskom obraze je nevyhovujúce: vnášajú všade dojem priemyselnej zóny,
spôsobujú oslnenie pre dopravu a zabra.ujú vníma% okolie pre pozorovate(a.

-

V okrajových polohách mesta možno íta% funk né zóny pod(a vzh(adu osvetlenia (bývanie v rodinných
domoch, bývanie v panelovej KBV, priemysel, zele.,....)
Lokálne nedostatky.

-

Sú asné osvetlenie má z hlavných vnímaných poh(adov na sídlo i v sídle viaceré nedostatky. Vä šina z
nich vzniká pravdepodobne individuálnym prístupom k návrhu osvetlenia, bez väzieb na okolie a bez
koncep nej idey.

-

Uvedieme len niektoré:
budova parlamentu má na exponovanej strane nábrežia nerovnomerný jas a farbu svetla, o znehodnocuje
architektúru objektu aj ve erný výraz hradného kopca

-

dnešný silný jas objektov v centre mesta ako je Carlton, strecha Tatracentra, ... významovo potlá ajú okolie. Vytvára sa tak "iná" sie% dôležitých a významných objektov ako je denná, tvorená historickým a spolo enským významom.

-

dopravné vyústenie mosta SNP na (avej strane Dunaja svetelne dominuje nad okolitými objektmi, podrobnejšie vi0 podklad . 3

-

nové doplnené verejného osvetlenia mosta SNP stožiarmi so sodíkovými výbojkami je v rozpore s istotou architektúry mosta a jeho primárneho osvetlenia, navrhovaného okrem úžitkovej funkcie aj pre estetický vnem. Most SNP bol vyhlásený za stavbu storo ia na území SR. Týmto zásahom (potrebným z h(adiska bezpe nosti premávky) stráca na svoj ej architektonicko-konštruk nej elegancii.

-

osvetlenie mestských hradieb zo západnej strany nezodpovedá ich charakteru fortifíka nej stavby

-

historické vežové dominanty nie sú osvetlené zo všetkých strán rovnakou intenzitou a farbou svetla (napr.
Michalská veža, veža Starej radnice ...).
pri vstupe do hlavného mesta z Rakúska (Berg), rušia vnímanie jedného z najcharakteristickejších poh(adov na hradný kopec ve(koplošné bilboardy. Výrazne ruší tento poh(ad silne vysvietená plochy po (avej
strane Viedenskej cesty .
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Vnútromestské prieh-ady.
Viaceré významné uli né prieh(ady centrálnej asti Bratislavy sú ukon ené poh(adom na mestskú alebo lokálnu dominantu. Tým, že niektoré dominanty nie sú nasvetlené vôbec, sa stráca ve er táto jej charakteristika. Naopak,
skôr vynikajú v celkovej svetelnej scéne vertikály priemyselných komínov.

Správa a údržba VO v Pardubicích,
p. Milan Ryšán , ved. st'. VO, Služby m+sta Pardubic
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych se, pro ty z Vás, kte&í m# neznají, v krátkosti p&edstavil. Jmenuji se Milan Ryšán, pracuji ve
Službách m#sta Pardubic a.s. jako vedoucí provozu VO. Naše akciová spole nost je vlastníkem souboru VO v Pardubicích od ledna roku 2002.
Organizáto&i dnešního setkání m# požádali, abych zde prezentoval poznatky a zkušenosti, které má naše a.s. s
p&evodem VO do vlastnictví. Necítím se být tím nejpovolan#jším, jenž má v této oblasti nejv#tší zkušenosti. Nicmén# si
vážím toho, že jsem byl osloven a pokusím se Vám p&iblížit zp)sob, který naše spole nost zvolila.
Chci se omluvit koleg)m z ,eské republiky za to, že budu opakovat n#která fakta, která jsem už uvedl p&ed
rokem na setkání SRVO v Pardubicích.
Služby m#sta Pardubic a. s. vznikly v roce 1997 jako nástupnická organizace Technických služeb a jsou ve
100% vlastnictví m#sta Pardubice. Jedním z provoz) spole nosti je i provoz VO, který m#l p)vodn# za úkol pouze
správu a údržbu VO.
Mnou &ízený provoz má v sou asnosti 17 zam#stnanc). Obhospoda&uje p&es 9 000 sv#telných bod), 104 rozvad# ) a 13 sv#telných k&ižovatek. Provádíme též investi ní výstavbu. V lo.ském roce inil obrat provozu p&es 33 mil.
korun, pro letošní rok p&edpokládáme nár)st na 38 milion).
První snahy o zm#nu správy nebo p&evod souboru VO z vlastnictví m#sta byly u in#ny již v roce 1998, další
pak následovaly se zhruba ro ními intervaly. Iniciátory t#chto snah byly elektromontážní firmy, z nichž n#které p)sobí
na r)zných místech ,eské republiky dodnes.
Naše spole nost reagovala na uvedené snahy v roce 1999, kdy jsme krom# inností souvisejících se správou
souboru VO za ali i s realizací nových investic a tím rozší&ili své pole p)sobnosti. Zde musím zd)raznit, že jsme se
museli a i dnes musíme zú ast.ovat výb#rových &ízení, v nichž soupe&íme se stavebními firmami, které již d&íve provád#ly výstavbu VO v našem m#st#. V této oblasti jsme vsadili na spolehlivost, kvalitu, samoz&ejm# cenu, ale i na znalosti o námi spravovaném za&ízení.
V roce 2000 jsme zpracovali tzv. „Koncepci údržby a postupné obnovy VO v Pardubicích“. Námi navržené
postupy byly schváleny Radou m#sta Pardubic a od ledna roku 2001 jsou tyto materiály závaznými pro naši innost.
Sou ástí již zmín#né koncepce je i plán preventivní údržby. Ten nám stanovuje p&esný harmonogram a objemy
prací na celý rok dop&edu. D&íve n#kdy zpochyb.ované innosti jsou p&esn# definovány, jak zp)sobem, množstvím, tak
i asem, kdy budou provád#ny, a proto má pov#&ený pracovník magistrátu možnost kdykoliv provést kontrolu. Možnost
kontroly významn# p&ispívá k d)v#&e a sou asn# zpr)hled.uje innosti, které jsou nutné k zajišt#ní provozuschopnosti
námi spravovaného za&ízení VO a SSZ.
Rok 2001 byl pro rozhodování m#sta, zda vložit soubor VO do našeho majetku, rozhodující. V tomto období
jsme se prakticky chovali jako vlastník. Naším p&ístupem jsme nakonec prokázali schopnost schválené zám#ry realizovat. A tak logickým vyúst#ním byl vklad souboru VO do majetku Služeb m#sta Pardubic v prosinci 2001. B#hem ty&letého úsilí jsme svými výsledky p&esv#d ili vedení m#sta Pardubic, že jsme schopni kvalitn# se starat o již existující
soubor, dále ho modernizovat a v p&ípad# pot&eby i rozši&ovat.
Díky schválené koncepci se i pom#rn# významn# zvýšil objem finan ních prost&edk), které m#sto platí za
námi poskytovanou službu svícení. Tato služba zahrnuje veškeré údržbové innosti, v etn# revizí, plánovanou obnovu a
elektrickou energii. Prost&ednictvím odpis) souboru získáváme zdroje na akce investi ního charakteru. Další prost&edky
získáváme i innostmi pro cizí subjekty, protože jsme své aktivity rozší&ili i mimo m#sto Pardubice a svými znalostmi a
zkušenostmi pomáháme i okolním obcím.
Zajímavým momentem byla zm#na nad&ízeného odboru m#sta. Do konce roku 2000 jsme pat&ili pod odbor
správy obecního majetku, nyní je naším partnerem odbor dopravy. Od tohoto kroku jsme si slibovali lepší spolupráci
p&i p&íprav# rekonstrukcí a výstavby nových ástí VO v sou innosti s rekonstrukcemi a výstavbou komunikací v našem
m#st#.
Otázka rekonstrukcí ve&ejného osv#tlení je samostatnou oblastí naší innosti, kde se zohled.ují pot&eby souboru, plánované rekonstrukce komunikací a jiné investi ní zám#ry m#sta. V letošním roce p&edpokládáme investice do
VO kolem 20 mil. korun.
Výstavba VO v našem m#st# byla masivn# provád#na v 70. letech minulého století. Toto za&ízení v sou asné
dob# technicky i moráln# dožívá a tak nás nyní eká nelehký úkol jeho obm#ny.
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V sou asné dob# jsou provád#ny rozsáhlé rekonstrukce. Od roku 2001 realizujeme vým#ny zastaralých svítidel
za nová s nižšími p&íkony. Spot&eba el. energie na jedno svítidlo stále klesá. Jsou provád#ny plošné vým#ny zdroj),
postupn# nahrazujeme nevyhovující rozvad# e novými. Soubor je spínán výhradn# signálem HDO.
M#sto Pardubice je rozd#leno do t&ech zón pro projektování VO:
a) Zóna památkové rezervace v té se k projektu vyjad&ují památká&i, hlavní architekt m#sta a vlastník souboru VO
b) Rozší&ená zóna památkové rezervace – zde se k projektu vyjad&uje hlavní architekt m#sta a vlastník souboru VO
c) Ostatní k projektu se vyjad&uje vlastník souboru VO
Tento zp)sob schvalování projekt) pro výstavbu VO nám jako vlastníkovi zaru uje, že bez našeho souhlasu
nebude námi zvolený sortiment dále rozši&ován o zastaralá i jinak nevhodná svítidla.
Dalším krokem koncep ního p&ístupu je zpracování a vydání materiálu s názvem „Zásady výstavby ve&ejného
osv#tlení v Pardubicích“. Tato p&íru ka slouží projektant)m k jednotnému postupu p&i projektování VO a sjednocuje
požadavky kladené na zhotovitele ástí VO v našem m#st#.
Nep&ísluší mi hodnotit, který z mn# známých zp)sob) provozování souboru VO je nejlepší, zda:
1. VO v majetku m#sta a správce z&ízený m#stem , který jen spravuje soubor
2. VO v majetku m#sta a p&enesená správa na samostatnou právnickou osobu
3. VO v majetku právnické osoby 100% vlastn#né m#stem
Na záv#r si však neodpustím vyjmenovat hlavní klady t&etí alternativy, která byla použita v Pardubicích.
Je to zejména zjednodušení finan ních tok). Použití finan ních zdroj) není vázáno na vy erpání v kalendá&ním roce. Rekonstrukce, modernizace a výstavba nového VO je levn#jší. P&i technickém zhodnocení nebo tvorb# nového
dlouhodobého majetku, nem)že být do jeho hodnoty zahrnován zisk. Oproti m#stu, které neprovádí odpisy je modernizace souboru VO financována i z vytvo&ených odpis). Další významnou úsporu tvo&í DPH u nov# vytvo&eného majetku, v tomto p&ípad# totiž nevzniká da. na výstupu.
Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že námi zvolený model podstatn# zefektiv.uje innosti související s
danou problematikou. Mnohem pružn#ji reagujeme na pot&eby m#sta, je realizováno více investic, které souvisí s danou
koncepcí. Vzniklé úspory je možné op#t vkládat do ve&ejného osv#tlení a tím zvyšovat jeho funk ní a estetickou hodnotu.
D#kuji Vám za pozornost a v p&ípad# Vašich dotaz) se rád pokusím, na n# odpov#d#t.

Nap+.ové pom+ry v rozvad+)ích v Ostrav+
Ing. Rostislav Quit, Ostravské komunikace
Dobrý den, jmenuji se Rostislav Quitt a pracuji jako energetik VO v Ostravských komunikacích, které mají ve&ejné osv#tlení v Ostrav# ve správ#.
V pr)b#hu akce „snižování hodnot hlavních jisti )“, kterou jsme z&ejm# absolvovali všichni, jsem si uv#domil,
že mi chybí základní informace o pom#rech a vzájemném ovliv.ování energetické sít# a VO, v konkrétním míst#, tj.
v Ostrav#. Oslovili jsme proto prof. Sokanského z elektrotechnické fakulty naší VŠB, který m# požádal o p&ednesení
díl í informace, protože se sám nemohl zú astnit a p&ednést sv)j p&ísp#vek ( ímž ho omlouvám).
V zadání jsme požadovali vyhodnocení t#chto vliv):
vzdálenost rozvad# e VO od trafostanice (v sou asnosti však ješt# nemáme všechny p&ívodní kabely
zmapovány, protože v d&ív#jší dob# se &ešilo VO v r)zných akcích Z apod., p&ívodní kabely se &ádn# nezakreslovaly ani
neevidovaly, nebylo jasné, komu p&ípojky pat&í atd. – my sami jsme je do správy nep&evzali)
prost&edí (sídlišt#, okolí velkých podnik), hlavní silni ní tahy, výpadovky,vilové tvrti, vesnické prost&edí okrajových ástí - volné vedení…)
dny v týdnu (jsou-li rozdílné pom#ry ve dnech pracovních a volných v daném míst#)
efektivnost regulátor) nap#tí
Z technických údaj) m#&ení snad jen tolik: m#&ení na jednom míst# probíhalo po dobu jednoho týdne, záznam
byl provád#n v 30 sekundových intervalech, jinak o m#&ící aparatu&e a vyhodnocovacím programu vám ne&eknu nic
bližšího, toto je zcela záležitostí vysoké školy.
Po provedení cca 40 m#&ení jsem došel k t#mto záv#r)m:
Obecn# se dá &íci, že pr)m#rná hodnota nap#tí v Ostrav# je vyšší než jmenovitá v cca 90% p&ípad).
P&i sledování maximálních hodnot nap#tí bylo zaznamenáno p&ekro ení plusové odchylky tém#& v 60% p&ípad) (maximální hodnota je 248,6V).
Vliv VO na energetickou sí% se neprokázal ani p&i náb#hu výkonov# nejv#tšího rozvad# e.
Co se týká hodnot proud), potvrdila se zna ná nerovnom#rnost zatížení v jednotlivých fázích.
Dosažení mén# než 20% rozdílu mezi nejvíce a nejmén# zatíženou fází se jeví v sou asné dob# za sou asného
stavu VO jako tém#& neuskute nitelný úkol.
15
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O dalších záv#rech, které jsem si utvo&il p&i posuzování výsledk) se musím ješt# ujistit z dalšího pr)b#hu m#&ení.
Obr.1 Pr)b#hy proud) a nap#tí na RVO

Obr.2 Týdenní pr)b#hy proud) a nap#tí na RVO
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Údržba ve'ejného osv+tlení soukromou firmou v Žatci
p. Jaroslav Pochman, firma J. Pochman, Žatec
P&edem mi dovolte pod#kovat po&adatel)m tohoto setkáni za úsilí, které vynaložili, aby se naše setkáni uskute nilo. Poslední setkání Spole nosti pro rozvoj ve&ejného osv#tleni, které se konalo v Bratislav#, na mé zanechalo velký dojem, zvlášt# prohlídka vodního díla Gab íkovo - Nagymaros. Po n#kolika letech má Bratislava další prvenství,
protože se dnes koná první setkání SRVO pod názvem Odborný technický seminá&. Již v minulých referátech jsem se
zmi.oval, co se poda&ilo realizovat na ve&ejném osv#tlení v Žatci a místních obcích, ale o tom hovo&it nechci. Referát
bych v#noval správ# a provozu ve&ejného osv#tlení, které provádí ve svých m#stech velké a st&ední spole nosti, Technické služby a soukromé firmy.
U velkých kolos) v ,R starající se o správu, provoz a údržbu ve&ejného osv#tlení, není problémem najít úseky
jako technický, výrobní, obchodní, ekonomický a provozní, které vedou manaže&i se svým týmem. Tyto spole nosti
mají více sv#telných míst, p&ízniv#jší finan ní zázemí a v#tší možnosti realizovat své cíle na ve&ejném osv#tlení. U
mést a obcí s ubývajícím po tem obyvatel a sv#telných míst jsou sou asné p&ístupy k ve&ejnému osv#tlení rozdílné a
závisí rovn#ž na finan ních možnostech a schopnosti sv#telných odborník) p&esv#d it zástupce m#st a obcí o postupu
p&i vyhodnocení problematiky ve&ejného osv#tlení.
Moje firma provádí provoz a údržbu od roku 1991 a od roku 1995 i správu ve&ejného osv#tlení na základ# n#kolika výb#rových &ízení ve m#st# Zatec, který má 21000 obyvatel a 2423 sv#telných míst. Soukromá firma musí správu, provoz a údržbu ve&ejného osv#tlení zajistit sama, ale v#&te tomu, že na to sama není.
Mn# osobn# hodn# pomáhají setkání spole nosti SRVO a r)zné druhy výstav, kde jsem získal kontakty za ú elem nákupu, zhotovení projekt) složit#jšího charakteru (osv#tlování historických budov), sv#telných výpo t), zavedeni
regulace atd. Nechci nikoho jmenoval, protože bych ur it# na n#koho zapomn#l. Takže i v menším m#st# máme úsporné rozvad# e, sodíková svítidla, historická svítidla, váno ní výzdobu, osv#tlení památek (radnice, kostel, morový sloup,
hradby, osv#tlení podloubí). S architektem m#sta jsme si mysleli, že osv#tlení památek je posta ující, že již žádné
osv#tlovat nebudeme, ale pravda je jiná. Již dnes je p&ipravena studie pro nasv#tlení soch, dalšího morového sloupu a
osv#tleni p)dorysu kostela na satelitních nám#stích v historické ,ásti m#sta. D)kazem pokra ování je jíž provedené
nasv#tlení obrovského pivního sudu na p&íjezdové komunikaci p&ed hlavním nám#stím, který je nasv#tlen ze ,ty& stran
zemními svítidly. Tím se také zvýraz.uje, že Zatec je m#sto chmele a piva.
V letošním roce se z hlediska bezpe nosti chodc) v našem m#st# provede osv#tlení šesti p&echod) pro chodce
(celkov# jich bude osm). P&i osv#tleni prvních p&echod) v našem m#st# jsem se v praxi ov#&il, že &idi i lépe chodce
rozpoznají a p&edem p&izp)sobí rychlost jízdy. Zárove. bude letos provedena rekonstrukce nám#stí v etn# nového ve&ejného osv#tleni. N#kte&í z vás stávající osv#tlení vid#li p&i no ní prohlídce v rámci setkání SRVO v Žatci.
Jsem p&esv#d en na základ# svých zkušeností, že i soukromá firma m)že provád#t správu, provoz, údržbu a
realizovat investice na dobré úrovni s pomocí jiných firem.
Z hlediska provozu ve&ejného osv#tlení bych se cht#l zmínit o sv#telném zne išt#ní, které bude možná v platnosti na základ# na&ízení vlády od 1.1.2004. V#tšina z vás, kte&í pracujete již delší dobu na ve&ejném osv#tlení m#st a
obcí, máte zkušenosti z minulého režimu, kdy osv#tlení bylo provád#no na základ# limit), které byly snižovány o 50 %
i více. Z toho potom vznikly neosv#tlená m#sta a obce, ili tma a polotma. Vím, že prob#hla &ada rozbor), p&ipomínek,
uskute nila se &ada jednáni jako nesouhlas s návrhem astronom). Tento nesouhlas byl uvád#n v odborných asopisech,
rozhlasu a televizi. Také vím, že byla z&ízena komise, která se snažila usm#r.ovat obsah návrhu. Byl bych nerad, aby
schválením na&ízení vlády se nám m#sta a obce pono&ily do temnoty.
Na záv#r bych cht#l podat podn#t pro p&edsednictvo spole nosti, aby do podzimního odborného technického
seminá&e byla vypracována jednoduchá pravidla pro orgány obce pro zpracování na&ízení ohledn# sv#telného zne išt#ní. Tato pravidla by dostaly spole nosti a firmy, které udržuji ve&ejné osv#tlení v dané obci v rámci spole nosti SRVO.
Údajn# má záležet na obcích, co bude p&ipadne na&ízeni obsahovat.

Porovnanie vplyvu konven)ných a elektronických predradníkov vo svietidlách
osvet-ovacích sústav VO na napájeciu sie..
Miloš KISS, DNA Slovakia s.r.o
Margita ŠEF#ÍKOVÁ, Technická univerzita v Košiciach, Jozef MADANSKÝ, VÚJE Trnava, Jozef ONDERA,
Technická univerzita v Košiciach
Vä šina svietidiel s vysokotlakými výbojovými sodíkovými je vybavená konven nými predradnými prístrojmi
obsahujúmi elektronický zapa(ova , ktorý zabezpe í spo(ahlivé zapálenie elektrického výboja svetelného zdroja. 1alšími prvkami konven ného predradníka sú tlmivka pre stabilizáciu elektrického výboja a kompenza ný kondenzátor pre
odber elektrického výkonu výbojovým svetelným zdrojom s ú iníkom 7 = 0,95. V sú asnosti sa výrobcovia svietidiel
a elektrických príslušenstiev zamerali na tvorbu elektronických predradných prístrojov, ktoré rozširujú funkcie konven ných predradných prístrojov s cie(om 0alšej racionalizácie spotreby a kvality odberu elektrickej energie vysokotlakými výbojovými svetelnými zdrojmi so zabezpe ením kvality osvetlenia vnútorných a vonkajších priestranstiev
pod(a potrieb užívate(a. Jedným z viacerých vyvinutých a vyvíjaných elektronických predradných prístrojov je aj elek17

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

tronický predradný prístroj vyvinutý a na0alej vyvíjaný a zdokona(ovaný elektronický predradný prístroj Ecolum fy
Apein zo Španielska, ktorý sa objavil na trhu osvet(ovacej techniky. V tomto príspevku by sme chceli uvies% porovnanie vlastností tohto elektronického predradného prístroja s vlastnos%ami konven ných predradných prístrojov
a s cie(om vytvárania svietidiel už s elektronickými predradnými prístrojmi a využívanými v osvet(ovacích sústavach
pre osvetlenie vnútorných a vonkajších priestranstiev.
Vä šina svietidiel osvet(ovacích sústav VO je osadená vysokotlakými sodíkovými výbojovými svetelnými
zdrojmi, ktoré pre svoju funkciu výroby svetla potrebujú a využívajú konven né predradné prístroje. Konven ný predradný prístroj obsahuje elektronický zapa(ova , tlmivku a kompenza ný kondenzátor. Konven ný predradný prístroj vo
svietidlách osvet(ovacích sústav VO spôsobuje :
- zvýšenie spotreby elektrickej energie asi o 12 %
- zmenu odberu príkonu, prúdu, faktoru výkonu a poskytovaného svetelného toku so zmenou napájacieho
napätia
- stroboskopický efekt spôsobený skuto nos%ou, že elektrický prúd te úci výbojovým svetelným zdrojom sa
mení frekvencoiu 50 Hz
- zvýšenie odberu elektrického prúdu, vytvorenie vyšších harmonických prúdov a ich prenos do napájacejsiete pri zapálení výbojového svetelného zdroja
- vyšší odber prúdu a príkonu pri normálnej prevádzke výbojového svetelného zdroja
- skrátenie životnosti výbojových svetelných zdrojov
Tieto nepriaznivé javy uskuto .ujúce sa pri použití konven ných predradných prístrojov sa snažia výrobcovia
tak svietidiel ako aj elektrických príslušenstiev svietidiel odstra.ova% a to využitím vhodne riešených elektronických
obvodov spojených do jedného kompaktného celku s multifunk ným pôsobením tak na svetelný zdroj ako aj na napájaciu sie%. Na trhu osvet(ovacej techniky sa v poslednom období objavil elektronický predradný prístroj pre vysokotlaké
sodíkové a ortu%ové výbojové svetelné zdroje Ecolum fy Apein Španielsko, ktorý ma nasledujúce vlastnosti:
- zmenou napájacieho napätia nenastáva zmena odberu elektrického prúdu, odberu príkonu, zmena ú iníku
a zmena poskytovaného svetelného toku
- zapálenie elektrického výboja sa uskuto .uje s optimalizovaným riadením elektrického prúdu te úceho
výbojovým svetelným zdrojom z minimálnej hodnoty na maximálnu hodnotu
- elektronický predradný prístroj prakticky nezvyšuje spotrebu elektrickej energie v obvodu zapojeného výbojového svetelného zdroja
- odber elektrického prúdu pri všetkých innostiach výbojového svetelného zdroja má sínusový priebeh
a neuskuto .uje sa prenos vyšších harmonických do napájacej siete
- výbojový svetelný zdroj je napájaný z elektronického predradného prístroja elektrickým prúdom
s frekvenciou 30 až 50 kHz, takže sa úplne odstrání efekt kmitania svetla a stroboskopický efekt
- zabezpe uje automatické odpojenie svetelného zdroja od napájacej siete v prípade poruchy výbojového
svetelného zdroja
- zabezpe uje možnos% nastavenie asu pre prechod výbojového svetelného zdroja do úsporného režimu so
sníženou spotrebou elektrickej energie, zníženým odberom elektrického prúdu a sníženým poskytovaným
svetelným tokom, pritom as nastavenia prechodu výbojového svetelného zdroja uskuto .uje výrobca
elektronického predradného prístroja na základe požiadavky užívate(a a v sú asnosti sa pracuje na vývoji
íslicového 0ia(kového ovládania zapálenia výbojových svetelných zdrojov a ich prechod do úsporného
režimu pod(a potrieb užívate(ov a prevádzkovate(ov osvet(ovacích sústav VO
- stály svetelný tok výbojového svetelného zdroja po as jeho životnosti
- pred5žuje životnos% svetelných zdrojov asi o 25 % vzh(adom na skuto nos% napájania výbojového svetelného zdroja elektrickým prúdom s frekvenciou okolo 30 až 50 kHz
- predradný prístroj sa vyhotovuje s krytím IP 40 pre zabudovanie do svietidla alebo s krytím IP 65 pre umiestnenie predradného prístroja mimo priestoru svietidla
V tab. 1. uvádzame výrobcom poskytované informácie o elektronických predradných prístrojoch Ecolum s ich
technickými údajmi.
Tab.1.Technické parametre elektronických predradných prístrojov Ecolum
Typ výrobku
EC2-70/DI
EC2-100/DI
EC2-150/DI
EC2-80/DI
EC2-125/DI
Typ výbojky
Vysokotlaká sodíková
Vysokotlaká ortu%ová
Príkon výbojky P
Menovité napätie U
Napájecí U
Ú iník 7
Menovitý prúd I

70 W

100 W

8 0,96
0,31 A

190-253 V
8 0,97
0,44 A
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150 W

80 W

50/60 Hz
8 0,98
0,66 A

190-340 V
8 0,96
0,35 A

125 W
230 V
50/60 Hz
8 0,97
0,54 A

Cel. prík. 1.úrove.
2.úrove.
Max.prev.teplota T
Rozsah teplôt T

70±2 W 100±2 W 50±2 150±3 W 75±3
W
W
35±2 W
+ 75°C
-20... + 60°C

80±2 W 40±2
W

+ 80°C
-20...+ 50°C

Stupe. krytia
Doba funkcie 1. úrovne

125±2 W
62,5±2 W
+ 75°C
-20... + 60°C
IP 40
4 hod.

V nasledujúcej asti príspevku uvedieme namerané svetelnotechnické a elektrické ukazovatele vysokotlakých
sodíkových výbojok v zapojení s konven ným a elektronickým predradným prístrojom. Merania sa uskuto .ovali
v laboratórnych podmienkach Laboratória svetelnej techniky Katedry elektroenergetiky FEI TU v Košiciach.
Meranie svetelno – technických a elektrických ukazovate(ov vysokotlakových sodíkových výbojok v zapojení
s konven ným a elektrickým predradným prístrojom, technických a elektrických ukazovate(ov sodíkových výbojok
vysokého tlaku v zapojení s konven ným predradným prístrojom sa uskuto nilo pod(a schémy merania obr.1 a
s elektronickým predradným prístrojom pod(a schémy merania obr.2.
Merané svetelné zdroje :
- Vysokotlaková sodíková výbojka – Ge Lucalox 150 W
- SON PIA 150 W
- NAV T SUPER 150 W
Použité meracie zariadenia:
- V1 - Avomet PU 501 deprézsky ≅ 2,5 tr.presnosti 4 V. . 5560016
-

V2 - Unimer 33 deprézsky ≅ 2,5 tr. presnosti 3, 20 000 ohm/V, V. . BU 0403

-

V3 - Unimer 33 deprézsky ≅ 2,5 tr. presnosti 3, 20 000 ohm/V, V. . BU 0403
W - Wattmeter ~ 0,5ferodynamický tr. presn.2, 120 V,12 000 ohm, V. .100 003
Fotometrický integrátor φ = 1,3 m
Luxmeter digitálny TES 1334
EZ7 - záznamník napätí a prúdov
ST - stabilizovaný zdroj napätia 0- 250 V
TL – tlmivka – Sapim 230 V, 50 Hz, 1,8 A, cos ϕ =0,42, tw 130

-

C – kompenza ný kondenzátor – Icar Ecofil, 20µF ± 10%, -40°C- +80 °C
Z – elektronický zapa(ova – Ignitron SP 23, HPS 70 TS 100 – 400 W, Imax = 4,6 A, 3,5 -4,5 kV, 100
pF

obr.1. Schéma merania s konven ným predradníkom

obr.2. Schéma merania s elektronickým predradníkom
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EC2 – 150/DI – elektronický predradník ECOLUM EC2 – 150/DI, Un 230 V (190- 253) Vac 50/60 Hz, 230
(190 – 340)V Vdc, Pn150 W, λ8 0,98, In 0,66 A, tc 80°C max, ta -20 - + 50°C
Meraním získané svetelno- technické a elektrické ukazovatele sodíkovej vysokotlakovej výbojky Ge Lucalox
150 W sú uvedené v tab. 1 v zapojení s konven ným predradníkom (KP) a v tab. 2 v zapojení s elektronickým predradníkom (EP). Závislosti prúdov, príkonov a svetelných tokov na zmene napájacieho napätia sú znázornené na obr.3,
obr.4 a obr.5 s možnos%ou ich porovnania pri zapojení s konven ným a s elektronickým predradníkom. Z uvedených
závislostí vyplýva, že zmenou napájacieho napätia sa pri zapojení s elektronickým predradníkom nemení odber prúdu I,
nemení odber príkonu P a nemení svetelný tok Φ vysokotlakovej sodíkovej výbojky Ge Lucalox 150 W. Pri zapojení s
konven ným predradníkom sa zmenou napájacieho napätia sledované vyššie uvedené ukazovatele menia.
Tab.1. Svetelno – technické a elektrické ukazovatele vysoktlakovej sodíkovej výbojky Ge lucalox 150 W v
zapojení s konven ným predradníkom
U1 (V)
I (A)
P (W)
Φ(lm)

190
0,75

200
0,8

210
0,87

220
0,93

230
1,02

240
1,08

140
9821,8

154
11088,5

174
13034,5

194
14833,3

220 +)
17000

234
18285,1

0,98
0,96
0,95
0,948
0,937
0,902
λ
+) – pozn. red.: podle firemní literatury je vzr#st p&íkonu p&i použití konven ních p ed&adník# 15 – 25 % podle p&íkonu
zdroje
Tab.2. Svetelno – technické a elektrické ukazovatele vysoktlakovej sodíkovej výbojky Ge Lucalox 150 W v zapojení s elektronickým predradníkom
U1 (V)
I (A)
P (W)

190
0,725
150

200
0,68
150

210
0,64
150

220
0,61
150

230
0,6
150

240
0,59
150

Φ(lm)

16950,6

16967,1

16993,8

17000

17000

17008,2

λ

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Zm ena odberu príkonu na napájacom napätí

250

P(W)

200
150
100
50
0
190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
U(V)

konven ný predradník

elektronický predradník

obr.3.
Z uvedenej závislosti zmeny odberu príkonu P vysokotlakovou sodíkovou výbojkou Ge Lucalox 150W je
zrejmé, že pri percentuálnom zvýšení napájacieho napätia o 5 % vzrastie odber príkonu zmieneným svetelným zdrojom
v zapojení s konven ným predradníkom o 6 %, pri znížení napätia o 5 % poklesne odber príkonu o 12 %. Straty na
konven nom predradníku sú vysoké až 46 % pri menovitom napájacom napätí U = 230 V.
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I(A)

Zm ena odberu prúdu na napájacom napätí

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
U(V)
konven ný predradník

elektronický predradník

obr.4.
Zmenou napájacieho napätia sa mení odber prúdu I pri zapojení s konven ným alebo elektronickým predradníkom. Vzrastom napätia odber prúdu pri konve nom predradníkom rastie, pri elektronickom predradníku mierne klesá.
Percentálne zmeny sú nasledujúce zvýšením napätia o 5 % vzrastie odber prúdu pri zapojení s konven ným predradnímkom o 22 %, pri zapojení s elektronickým predradníkom klesne o 2 %.
Zm ena svetelného toku pri zm ene napájacieho napätia

20000
Fí (lm)

15000
10000
5000
0
190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
U(V)
konven ný predradník

elektronický predradník

obr.5.
Zmenou napájacieho napätia sa svetelný tok / pri zapojení výbojky s elektronickým predradníkom nemení je
konštantný. Pri zapojení s konven ným predradníkom vzrastom napájacieho napätia o 5 % svetelný tok vzrastie o 8 %,
poklesom napájacieho napätia o 5 % svetelný tok poklesne o 13%. Podobné výsledky sa získali aj u 0alších sledovaných svetelných zdrojov SON PIA 150 W, NAV T SUPER 150W.
Sledovanie priebehu prúdu pri zapálení výbojových svetelných zdrojov
V tejto asti príspevku uvedieme sledovanie priebehu prúdu pri zapálení výbojového svetelného zdroja v zapojení s konven ným a s elektronickým predradníkom. Sledovali sa priebehy prúdov pri zapálení vysokotlakých sodíkových výbojových svetelných zdrojov Ge Lecolux 150 W, SON PIA 150 W a NAV T SUPER 150 W. Zaznamenali sa
u nich podobné priebehy a v tomto príspevku uvedieme len priebeh prúdov pri zapálení výbojky Ge Lecolux 150 W.
Záznam sa uskuto .oval záznamníkom napätia a prúdov EZ 7 pri napájacom napätí Un =230 V. Priebeh prúdov u vysokotlakého sodíkového výbojového svetelného zdroja Ge Lucalox 150 W je znázornený na obr.6.
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Priebeh prúdu pri zapálení výbojového svetelného zdroja

1,2
1
I(A)

0,8
0,6
0,4
0,2

7

6
6,
3

5,
3

5

4,
3

4

3,
3

3

2
2,
3

1,
3

1

0,
3

0

0

t(min)
elektronický predradník

konven ný predradník

obr.6.
Zo znázorneného priebehu odoberaného prúdu I z napájacej siete pri zapálení výbojového svetelného zdroja
Ge Lucalox 150 W vyplýva, že pri zapojení s konven ným predradníkom dochádza po pripojení na napájaciu sie% k
zvýšenému odberu prúdu I a po nieko(kých minutách sa odber elektrického prúdu I ustáli na hodnote okolo 0,86 A. Pri
zapojení s elektronickým predradníkom po pripojení na napájaciu sie% prúd I odoberaný výbojovým svetelným zdrojom
sa plynule a optimalizovane zvyšuje a po nieko(kých minutách sa ustáli na hodnote okolo 0,66 A.
Sledovanie frekvencie odoberaného prúdu výbojovým svetelným zdrojom
V tejto asti práce sme sa zamerali na sledovanie frekvencie odoberaného prúdu In a napätia Un z napájacej siete a odoberaného prúdu Ivýb a napätia Uvýb výbojovým svetelným zdrojom z elektronického predradníka Ecolum. Sledovanie sme uskuto nili pamä%ovým osciloskopom Hameg s možnos%ou záznamu do pripojeného PC, v ktorom sa nachádzal software Signalanalyzer 3.62 pre automatický záznam a vyhodnotenie sledovania priebehov prúdov a napätí.
Toto sledovanie sme uskuto nili na pracovisku Katedry elektrických pohonov a mechatroniky FEI TU Košice. Výsledky , ktoré sme pri tejto innosti získali, uvádzame v tvare osciloskopického záznamu na obr. 7 zo strany napájacej siete
a obr. 8 zo strany odberu výbojovým svetelným zdrojom Ge Lucalox 150 W pri konštantnom napájacom napätí Un =
230 V.

obr. 7.
Na obr.7 je znázornený priebeh odoberaného prúdu In a napätia Un elektronickým predradníkom Ecolum EC2
–150/DI z napájacej siete. Ako môžme vidie%, priebeh prúdu a napätia je sínusový bez zkreslenia a odoberaný prúd a
napätie majú frekvenciu napájacej siete 50,3 Hz. Na obr. 8 je znázornený priebeh prúdu Ivýb a napätia Uvýb , ktoré odoberá výbojový svetelný zdroj z elektronického predradníka po nieko(kých minútach pripojenia na napájaciu
sie%.Priebeh odoberaného prúdu Ivýb a napätia Uvýb výbojovým svetelným zdrojom Ge Lucalox 150 W má pílovitý priebeh s frekvenciou 45,7 kHz a poustálení elektrického výboja ( asi 7 minútach) sa priebeh približuje k sínusovému priebehu napätia a prúdu s konštantnou amplitúdou prúdu a napätia.
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obr.8.
Výbojový svetelný zdroj je napájaný prúdom frekvencie 45,7 kHz, ktorá zvyšuje životnos% výbojového svetelného zdroja asi o 25 % a úplne je pri použití elektronického predradníka odstránené nepriaznivé kmitanie svetla, ktoré
sa vyskytuje pri zapojeniach vysokotlakových výbojových svetelných zdrojov s konven nými predradníkmi.
Týmto príspevkom sme chceli poukáza% na priaznivý vplyv osvet(ovacích sústav VO vybavených svietidlami
s elektronickými predradníkmi, ktoré odstránia nepriaznivé vplyvy konven ných predradníkov. Zníži sa nárazový odberový prúd I po pripojení osvet(ovacej sústavy VO na distribu nú sie%, zníži sa odber elektrického príkonu P
a elektrického prúdu I osvet(ovacími sústavami VO pri normálnej prevádzke, znížia sa straty 0P na kábelových rozvodoch osvet(ovacích sústav VO, odstránia sa nepriaznivé prenosy vyšších harmonických po pripojení osvet(ovacích VO
na distribu nú napájaciu sie%, zabezpe í sa stabilné osvetlenie osvet(ovacími sústavami aj v prípade premenlivého napätia U napájacej siete, nie je nutné nasadzova% elektronické zariadenie pre odfiltrovanie vyšších harmonických pravádzky spotrebi ov ako sú osvet(ovacie sústavy VO a pred5ži sa životnos% svetelných zdrojov svietidiel osvet(ovacích
sústav VO. Prevádzka osvet(ovacích sústav VO bude hospodárna a kvalitná vzh(adom na vytváranie svetelného prostredia a v budúcnosti aj s možnos%ou 0ia(kového riadenia osvetlenia pod(a potrieb užívate(ov a prevádzkovate(ov
osvet(ovacích sústav VO. Smer vývoja svietidiel s vybavením elektronickými predradníkmi je správny, v sú asnosti
však finan ne nákladný, ale dosahované kvalitatívne ukazovatele osvet(ovacích sústav, hlavne ich hospodárnejšie prevádzkovanie, vynahradia investi né náklady pri tvorbe osvet(ovacích sústav VO. V tomto príspevku sme uviedli len
výsledky získané v laboratórnych podmienkach, ale prevádzkovatelia osvet(ovacích sústav VO v Haví&ove
a v Hlohovci už majú aj viac ako jednoro né praktické skúsenosti s osvet(ovacími sústavami VO, ktorých svietidlá sú
už vybavené elektronickými predradníkmi Ecolum, s priaznivými výsledkami. Aj 0alší výrobcovia svietidiel
a elektrických príslušenstiev svietidiel pre VO vyvíjajú elektronické predradníky pre vysokotlakové výbojové svetelné
zdroje, ale tie sme nemali k dispozícii, ke0 sme túto problematiku riešili a z toho dôvodu ich nevieme posúdi%. Získali
sa výsledky aj so svetelnými zdrojmi NAV T SUPER 150 W fy Osram a SON PIA 150 W fy Philips, ktoré už v tomto
príspevku neuvádzame.

Ve'ejné osv+tlení – jak na to?
Ing. F. Luxa, Ing. J. Látal, ELTODO EG a.s.
Dovolte, abych omluvil p)vodn# ohlášeného p&ednášejícího, obchodního &editele EKTODO EG, a.s. Ing. Jaroslava Látala, který se ze závažných d)vod) nem)že dnešního seminá&e zú astnit.
V tomto p&ísp#vku bych vás cht#l stru n# seznámit s jedním z možných zp)sob) správy, údržby a také rozvoje
ve&ejného osv#tlení, provád#né v souladu s platnými normami a v souladu s trendem úspory náklad) na elektrickou
energii není jak po technické, tak po finan ní stránce jednoduchou záležitostí, zejména ve fázi investic.
Jak z toho ven? Nabízí se zdánliv# jednoduché &ešení, kterým je tzv. „P'enesená správa ve'ejného osv+tlení“ (PSVO).
O co vlastn# jde?
Princip p&enesené správy ve&ejného osv#tlení spo ívá v dlouhodobém p&enesení b&emene komplexní pé e
(v etn# zabezpe ování nákupu elektrické energie) o ve&ejné osv#tlení, jež z)stává v majetku obce, na kvalifikovaného
smluvního partnera formou dlouhodobého smluvního vztahu. Kontrolní mechanizmy z)stávají obcím.
Princip lze jednoduše shrnout: svítit tam, kde je to pot&eba, svítit tolik, kolik je pot&eba a svítit tehdy, kdy je
to pot&eba.
Jedním z d)ležitých úkol) p&i aplikaci P&enesené správy ve&ejného osv#tlení je co nejrychlejší snížení energetické náro nosti sv#&eného za&ízení a dosažení minimalizace náklad) na údržbu. Zásadní roli p&itom hraje volba
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svítidel, které snižují energetickou náro nost osv#tlovací soustavy p&i zachování hladiny osv#tlenosti podle p&íslušných norem. Svítidla by m#la mít vysoký stupe. krytí IP proti zne išt#ní optického systému, vysokou sv#telnou ú innost a stupe. využití sv#telného toku zdroj), konstrukci umož.ující snadnou a rychlou údržbu a dlouhodobou stálost
vlastností. Samoz&ejmostí je využití vhodných sv#telných zdroj).
Finan ní prost&edky, zejména na nutnou po áte ní vým#nu svítidel a další investice, zabezpe uje v modelu
PSVO smluvní partner a poskytuje tak v podstat# obci úv#r, jenž se umo&uje formou stálých paušálních m#sí ních
splátek.
V ,eské republice není mnoho možností jak a s kým P&enesenou spávu ve&ejného osv#tlení „po&ídit“. N#kte&í
distributo&i el. energie nabízejí obcím odkup soustavy VO, ale tím se m#sto zbavuje svého majetku a obcím se vytrácí
možnost kontrolních mechanizm) v této, pro n# ze zákona povinné, innosti. Model PSVO je uplat.ován podle
smlouvy nap&. i pro hlavní m#sto Prahu, kde soustava ítá 136 000 sv#telných míst a 1445 zapínacích míst. K tomuto
projektu se postupn# p&ipojují další m#sta v ,R, ale i na Slovensku. , nap&. Košice s 15 000 sv#telnými místy.
M#sta, která k projektu p&istupují zaujalo již ov#&ené zvyšování kvality ve&ejného osv#tlení, snížení po tu nesvítících sv#t. míst pod 2% (v Praze dosaženo 0,4%), snížení energetické náro nosti a snižování ostatních provozních
náklad). Vedle operativní údržby VO k tomuto p&ispívá i d)sledné provád#ní preventivní údržby a další technicko organiza ní opat&ení. Samoz&ejmostí je provoz dispe inku a údržby ty&iadvacet hodin denn# 365 dn) v roce.
Jedním z úkol) ve&ejného osv#tlení je i zvýšení bezpe nosti všech ú astník) dopravy, tedy i osob na p&echodech. Význam osv#tlení pro bezpe nost dopravy byl prokázán mnoha studiemi. No ní dopravní nehody, kdy zraková
schopnost i soust&ed#nost jsou podstatn# sníženy, jsou co do následk) zpravidla závažn#jší než za dne.
Zkrátka, potvrzuje se platnost obecné zásady bezpe nosti silni ního provozu: vid#t a být vid#n!
Jednou z možností, jak zvýšit bezpe nost chodc) na p&echodech ve ve erních a no ních hodinách, je p&isv#tlení p&echod). Jedná se o zvýrazn#ní exponovaných p&echod) sv#tlem bílé barvy zpravidla halogenidových výbojek,
vyšší intenzitou a sm#rovým charakterem osv#tlení tak, že chodec je osv#tlen ze sm#ru jízdy vozidla a je ve velkém
pozitivním kontrastu na tmavším pozadí. Použitím odlišné barvy a intenzity osv#tlení je dosaženo toho, že p&echod je
zvýrazn#n a nesplývá s b#žným uli ním osv#tlením. K tomu je využito svítidel se speciální sm#rovou charakteristikou. Velice d)ležitou roli zde hraje výpo et osv#tlení a následná instalace svítidla vždy ve sm#ru nájezdu vozidla na
p&echod.
K tomuto systému lze pro zvýšení bezpe nosti chodc) na p&echodech doplnit i další komponenty, vyvinuté
pro tento ú el ve skupin# spole ností ELTODO. Jednotlivé bloky a komponenty produkt) lze libovoln# kombinovat
tak, aby bylo dosaženo maximálního ú inku podle místních podmínek a byly spln#ny požadavky zadavatele. Nap&.
kombinace st&ídav# blikajících symbol), použitím zna ky IP 6 p&echod pro chodce zd)razn#nou LED diodami, radar
varující p&ekro ení povolené rychlosti a další.. Vstup chodce na p&echod je možno indikovat sv#telnou závorou (infraerveným idlem) a komunikaci pro ob# strany p&echodu zajistit bezdrátovým komunikátorem. Tyto zabezpe ovací
systémy nalézají uplatn#ní zvlášt# na exponovaných p&echodech p&es víceproudou komunikaci.
Z psychologického hlediska práv# zm#na vnímání vyzna ené situace zvýší &idi ovu pozornost.
Skupina spole ností ELTODO do níž pat&í na Slovensku spole nost Energovod Osvetlenie je p&esv#d ena,
že t#mito produkty v oblasti VO a zasahujícími i do oblasti zabezpe ení p&echod) pro chodce p&isp#je ke spokojenosti
ob an) a zvýšení jejich bezpe nosti.
D#kuji za pozornost, a podrobnostech si m)žeme pohovo&it p&i kuloárové diskuzi.

Ve'ejné osv+tlení a obnova historických m+stských prostor1.
Ing. Ji'í Tesa' , technický 'editel ART METAL CZ s.r.o.
Základní pravidla pro obnovu a rekonstrukci ve'ejného osv+tlení v historických zónách m+st a obcí.
Spole ensko ekonomické prom#ny po roce 1989 postavily v#tšinu samospráv p&ed nelehkou úlohu obnovy historických zón. V minulosti p&edstavovalo historické m#sto pevnou a logickou strukturu vzniklou seskupením jednotek
stmeleným funk ním &ádem, který byl zárove. výtvarným zákonem.Výtvarný výraz závisel na sociálním, hospodá&ském, církevním a politickém život# tak, že m#sta byla skute ným odrazem života obyvatel.
Ve&ejné osv#tlení bylo z&izováno již od st&edov#ku. Jedno z nejstarších v Praze je U zelené žáby. Svítidla byla
umís%ována na k&ížení ulic, ale také u zdroj) vody. Dnes již bohužel v#tšinou zmizely zajímavé kombinace pump, kašen a svítidel, oblíbené v 19. století. P&i obnov# historických m#stských zón zam#&ených na jejich urbanistický interiér
je nutné vycházet z poznání kultury. Sou asné požadavky památkové správy je zachování historické autenticity
v m#stských zónách, konzervace všech hodnotných dochovaných ástí jejich interiéru a chyb#jící prvky doplnit metodou slohové rekonstrukce, respektive náznakové rekonstrukce na základ# historických dokument). Úsp#šná rekonstrukce historických center spo ívá v asné a uvážené rekonstrukci inženýrských sítí, rekonstrukce komunikací, odstavných ploch, p#ších zón, rekonstrukce ve&ejného osv#tlení, pop&ípad# z&ízení slavnostního osv#tlení a dopln#ní celé
&ešené ásti o prvky tzv. m#stského mobiliá&e. M#stský mobiliá& p&edstavuje celou škálu prvk) dopl.ujících interiér
m#sta, zajiš%uje r)zné funkce a mnohdy plní i r)zné estetické úlohy. Podobn# jako mobiliá& v interiéru bytu nemá ani
m#stský mobiliá& obvykle definitivní charakter, ale zárove. je nutno po ítat s tím ,že r)zné prvky budou m#sto dotvá&et
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po n#kolik let a n#které zde mohou zakotvit natrvalo – kašny, prvky osv#tlení a podobn#. N#které prvky m#stského
mobiliá&e se mohou stát natolik známé, že jsou posléze spojovány s místem svého p)vodního použití a stávají se jakýmsi neodd#litelným prvkem – nap&íklad londýnské telefonní budky, pražské lucerny atd.
M#stský mobiliá& tedy není b#žn# faktorem, který ur uje kvalitu prost&edí n#jakého lidského sídla, ale jde nepochybn# o initel, který m)že korunovat charakter prost&edí, m)že být jeho nenápadným funk ním dopl.kem, ale také
i rušivým a hyzdicím prvkem. Zejména historická centra m#st a ucelené památkové soubory jsou velmi citlivá na bezohlednou instalaci nevhodných prvk). Neuváženým použitím cizorodých tvar) a materiál) m)že dojít k narušení genia
loci ur eného prostoru, jeho devalvaci, k pocit)m dezorientace, ztráty d)v#ry, bezpe nosti a roz arování.
Prvky s konkrétní funkcí a výtvarn# zpracovaným designem plní obvykle základní nezbytnou funkci a zárove.
se svým ztvárn#ním výtvarn# podílejí na vzhledu m#sta a áste n# dopl.ují nebo narušují jeho charakter.Typickým
prvkem jsou lampy ve&ejného osv#tlení. P&i volb# t#chto prvk) jsou pochopiteln# d)ležitým faktorem správné funk ní
parametry a další podmínky provozní zp)sobilosti - tj. odolnost proti poškození, opravitelnost, provád#ní údržby atd.
K symbióze s historickým m#stem obvykle bez problém) dochází nap&. p&i využití tvaroslovných prvk) navržených v
19. století nebo v období první republiky. U prvk) navržených v druhé polovin# 20. století dochází k ur itému tápání a
hledání výrazu, které v usazeném prost&edí historické architektury p)sobí rušiv#. Zdá se logické, že by dopl.ky tohoto
prost&edí m#ly být v souzn#ním s prostorem, který je tak pevn# definovaný a nesnažit se na principu kontrastu upoutat
pozornost na sebe.
Tento p&ístup harmonizace a pod&ízení se danému prost&edí není t&eba chápat jako n#jaký ústupek nebo projev
neschopnosti své doby, ale naopak vyšší stupe. chápání hodnot prost&edí a velkou zralost v rozhodování. Sou asný
život si do nejtemn#jšího zákoutí historického m#sta najde svoji cestu a jsou tedy zbyte n# pronášeny hloupé fráze o
budování skanzen). Ani jedno historické a památkové chrán#né m#sto u nás zdaleka nep&ipomíná vypreparovaný exponát, ale jsou díky své harmonické struktu&e nenarušené t#kavým vkusem posledního století obvykle vyhledávaným místem, otogenickým a ukazovaným.
Na základ# shrnutých poznatk) a požadavk) jednotlivých orgán) státní správy není jednoduché osadit vhodný
typ lampy ve&ejného osv#tlení do daného parteru v souladu s platnými normami ,SN a navrženou EN ,SN pro osv#tlování komunikací a p#ších zón. V sou asné dob# je dostate ná nabídka r)zných typ) historického osv#tlení, ale ne v
každém m#st# se poda&ilo osadit historický parter vhodným typem ve&ejného osv#tlení .
Rádi bychom Vám popsali postup jedné zda&ilé spolupráce z realizace kompletní rekonstrukce nám+stí Svobody m+sta Frýdek Místek a historické zóny.
Základem každé dobré spolupráce je slad#ní požadavk) architekta, památkové správy, m#stského ú&adu a
správce sít# ve&ejného osv#tlení. V roce 1999 byla naše firma vyzvána ke spolupráci na dodávce ve&ejného osv#tlení a
m#stského mobiliá&e pro danou lokalitu nám#stí a jeho p&ilehlé komunikace. První návrh vycházel z požadavku
ing.arch.Hradila autora projektu rekonstrukce nám#stí. Po zpracování vizuální studie celkového &ešení vstoupil do jednání ú&ad památkové pé e který podrobil ve&ejné osv#tlení kritice a požádal naší firmu zdali je možné vyrobit lampy
ve&ejného osv#tlení dle jejich požadavku. Po prozkoumání požadavku památká&), investora a architekta byl vyroben
požadovaný typ svítidla. P&i výrob# tohoto svítidla bylo nutno dále p&ihlédnout k požadavk)m provozovatele sít# ve&ejného osv#tlení v etn# platných norem ,SN. Dalším požadavkem architekta a investora bylo p&edložení výpo tu osv#tlení dané plochy v souladu s požadavkem rozmíst#ní svítidel na nám#stí. Po sd#lení, že požadované výpo ty provádíme zdarma, jsme byli požádáni o vypracování komplexní studie osv#tlení historické zóny m#sta Místek. Dalším z
požadavk) správce sít# osv#tlení, bylo doložení výsledk) m#&ení intenzity osv#tlení po realizaci. Tuto innost provádí
rovn#ž naše firma v rámci služeb zdarma .
Pro uvedenou realizaci byl vybrán typ svítidla LIBRA 70 W v r)zných variantách provedení.
V parteru nám#sti byli použity varianty sestav sv#telných bod) ozna ených ST1/12 2* 70 W, ST1/10 4*70W,
NA 11/1*70 W, v loubí byli umíst#ny lampy NA 35 1*20 W zav#šené na &et#zu.
Technické parametry použitých sv#telných bod):
Svítidlo LIBRA: krytí IP 55, celková výška 910 mm, pr)m#r D1 = 480 mm, D2 = 200 mm, Konstrukce svítidla je vyrobena z AL slitin, kryt svítidla je irý z materiálu PC o tl. 5 mm. Možnost osazení zdroj) pro rtu%ové výbojky
80 - 125 W, sodíkové a halogenové výbojky 70 - 150 W. Certifikát ES, .1020736.
Stožár ST1: Maximální výška 5 m, minimální 3 m. Konstrukce stožáru je kombinací ocelových žárov# zinkovaných trub stup.ovitého provedení. Jednotlivé p&echody stup.) jsou p&ekryty ozdobnými Al díly. Stožár je paticový,
patice je p&ipevn#na na základový rám 150*150*1000 mm. Upevn#ní stožáru na základový rám je provedeno ty&mi
matkami M 16. Povrchová úprava je provedena zinkováním , reaktivním a vrchním dekorativním nát#rem.
Ramena lampy: Jsou vyrobena z AL slitin v kombinacích pro 2, 3 ,4 ,5 svítidel. Povrchová úprava je provedena reaktivním a vrchním dekorativním nát#rem.
Popis nové soustavy V.O. a výsledek m+'ení
Nám#stí Svobody: použitá rohová soustava VO. Sv#telné body jsou umíst#ny dle projektové dokumentace. P&i zadání
se po ítalo s dosv#tlením st&edu nám#stí pomocí osv#tlení sochy. Uvedený zám#r nebyl realizován, což zap&í inilo snížení intenzity osv#tlení &ádov# o 20 %. Projektem byl stanoven požadovaný stupe. osv#tlení VI (nemotoristické komunikace pro p#ší). Po provedeném m#&ení je na ploše nám#stí pr)m#r EM (lx) 12,4. Prostor nám#stí vyhovuje dle ,SN.
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Podloubí Nám#stí Svobody: použitá st&edová soustava V.O. Sv#telné body jsou umíst#ny dle projektové dokumentace. Projektem stanoven požadovaný stupe9 osv#tlení VI. Po provedeném m#&ení je v prostoru loubí pr)m#r EM (lx) 19,8. Prostor loubí nám#stí vyhovuje dle ,SN.
V sou asné dob# jsou zrealizovány další akce, jako osv#tlení historické zóny m#sta nap&. Farní nám#stí a
propojovací komunikace a instalace m#stského mobilá&e.
Naše polská partnerská firma ART METAL s.j. ve spolupráci s ART METAL CZ s.r.o., díky své d)slednosti,
erpáním poznatk) od výrobc) osv#tlení z dob minulých, návrhem na nové typy svítidel na základ# podklad) získaných jednáním s památkovými ústavy z celé Evropy a uplat.ováním nových technologií, získala v roce 2001 za ucelený soubor historických lamp ve&ejného osv#tlení a m#stského mobiliá&e titul "Firma roku 2001 v oboru Ve&ejného
osv#tlení". Výrobky s logem " ART METAL" zdobí mnohé m#sta celé Evropy. V ,eské republice jsou v ucelených
souborech instalovány v již zmín#ném m#st# Frýdek Místek, Boskovicích, Ji ín#, Po átkách, Sokolov#, Beroun#, Prachaticích, Znojm#. Dále na hradech Kost, Klášterní Hradistko v Olomouci atd.

Firemní prezentace
Jak je na našich Technických seminá&ích tradicí, p&edstavují p&ihlášené firmy své výrobky a produkty
v krátkých firemních preztentacích podle požadavk) zaslaných v p&ihláškách. Na tomto seminá&i vystoupily tyto firmy:
ATLAS COPCO a ARTECHnIK SCHRÉDER
p.Landovský
EN CENTRUM
p.He#man
HUF Plasty
p. Huf
LIGHT-SPEKTRUM
p. Ku era
TECHNICKÉ SÍT# BRNO
p. Tóth
ELV Produkt
p. Guttman
Na doprovodné výstavce se mohli ú astníci seznámit s produkty nebo informa ními materiály t#chto a dalších
firem a se zástupci prodiskutovat p&íslušnou problematiku.
Na p&íštích Seminá&ích budou firemní prezentace na základ( p&ipomínek prezentujících zahrnuty v první asti
programu

Vnit'ní záležitosti SRVO:
Svolání Valné hromady Spole)nosti pro rozvoj ve'ejného osv+tlení
P'edseda SRVO Ing. Jaroslav Kotek
svolává v souladu se stanovami

Valnou hromadu SRVO
která se uskute)ní v rámci podzimního setkání v Nymburce dne 30. 10. 2003
Program valné hromady, navazující na odbornou )ást seminá'e, bude p'edb+žn+ obsahovat p'edevším
následujícím body:
1.
2.
3.
4.

Diskusi o další náplni )innosti a práci p'edsednictva
Diskusi k úprav+ stanov SRVO
Diskusi k úprav+ výše )lenských p'ísp+vk1 v souvislosti s rozší'ením )lenské základny
Volby p'edsednictva SRVO a revizní komise SRVO

Vaše nám+ty k t+mto bod1m budou vítány už v p'edstihu, p'edevším návrhy Vašich kandidát1 pro práci
v p'edsednictvu a revizní komisi.
Sm+'ujte je, prosím, na p'edsedu SRVO, aby mohly být v)as projednány a p'ipraveny pro jednání Valné hromady.
Kontakty: E- mail: kotekj@srvo.cz, kotekj@eltodo.cz, mobil: 606 632 786, tel.: 2 6134 3769
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Pozvání na Technický seminá' - Jarní setkání 2004
Technický seminá& – Jarní setkaní SRVO 2003 se bude konat na jižní Morav# v Lednici v hotelu MY ve dnech
22.-23. 4. 2004.
Hostitelem a organiza ním garantem bude Ing.Libor Polanský, firma SIKU.

Tajemník SRVO Ing. František Luxa: #lenská základna a Zpravodaj
V termínu konání Seminá&e v Bratislav# ítá lenská základna Spole nosti pro rozvoj ve&ejného osv#tlení celkem 135 len) z ,eské i Slovenské republiky. Rozši&ování lenské základny sv#d í o tom, že innost SRVO je smysluplná.
Vítáme v &adách SRVO tyto nové leny:
AMI spol. s r.o.
ORGECO spol. s r.o.
HAGARD HAL a.s. Nitra
LIDOKOV TRADE s.r.o.
DNA CENTRAL EUROPE s.r.o.
LIGHT Spektrum, s.r.o.
V#&íme, že jejich ú ast v SRVO p&inese užitek jak t#mto firmám, tak i ostatním len)m spole nosti a celé innosti SRVO a že jejich ú ast na tomto setkání umožnila u init si obrázek o tom, co se odehrává v rámci odborných seminá&)..
Bylo by užite né, aby noví lenové na p&íštích setkáních seznámili lenskou základnu se svými produkty, nazna ily, co o ekávají od lenství v SRVO a jist# se aktivn# ú astní innosti. Uvítáme i p&ísp#vky do Zpravodaje.
Bohužel, p&i prov#rce placení lenských p&ísp#vk) hospodá&ka SRVO zjistila, že n#kolik len) nemá zaplacené lenské p&ísp#vky za minulý rok, resp. i za minulých n#kolik rok). Tito lenové budou, v souladu se stanovami Spole nosti, dopisem vyzváni k úhrad# dlužné ástky a pokud tak neu iní do ur eného termínu, jejich lenství zanikne.
Ješt# se chci zmínit o Zpravodaji:
Tento ob asník by m#l, vedle své funkce sborník) p&ednášek z technických seminá&), sloužit i jako informa ní
bulletin pro všechny leny. Mnozí z vás se vyslovili, že jej používají i jako studijní materiál, nebo jako materiál pro
podporu jednání s dalšími subjekty. Proto by bylo užite né, aby vaše názory a nám#ty nebo materiály, které by mohly
zajímat širší okruh zaslali na adresu redakce Zpravodaje k uve&ejn#ní.
Prosba k p&ednášejícím: V#tšina z vás ke svým referát)m využívá audiovizuální techniky. P&episy t#chto p&ísp#vk) ze zvukového záznamu pak nedávají valný smysl a o ekávám tedy zaslání p&ísp#vk) v elektronické nebo tišt#né
podob# k otišt#ní ve Zpravodaji.
P&ipomínám, že za takovéto p&ísp#vky obdrží autor odm#nu po vypln#ní autorské smlouvy.
S Ing. Hollým jsme se dohodli, že Zpravodaj bude k dispozici i pro další zájemce ze Slovenské republiky, distribuci zajistí Ing. Hollý a pro ne leny bude k dispozici za poplatek.
Ješt# bych cht#l, zvlášt# pro nové leny p&ipomenout, že innost SRVO je možno sledovat i na www. srvo.
Webmasterem je Ing. Ji&í Horák. Na n#ho, prosím, sm#rujte své p&ipomínky k náplni web stránek spole nosti, další
materiály a máte zde možnost pr)b#žn# aktualizovat vaše kontaktní údaje.
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Valná hromada SRVO, Nymburk 30. 10. 2003
Volba komisí
Ing. Kotek, p#edseda SRVO: Zpráva o %innosti Spole%nosti pro rozvoj ve#ejného osv tlení (SRVO) od
minulé valné hromady
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Volby p#edsednictva SRVO a revizní komise SRVO na další funk%ní období
Zápis o pr'b hu a výsledcích voleb – Valná hromada SRVO, Nymburk 30.10.2003
Usnesení z valné hromady SRVO 30.10.2003 Nymburk
Volba p#edsedy a dalších funkcioná#' SRVO na další funk%ní období

Slovo redakce Zpravodaje SRVO
Zpravodaj SRVO . 3/2003, vyšlo únor 2003
Redak ní rada: Ing. Luxa – šéfredaktor (mobil: 602 200 756, e-mail: luxaf@eltodo.cz), Ing. Horák, Ing. Kotek
Lektor:
Ing. Polan
Adresa redakce a sekretariátu: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,. tel.: 261343712, fax: 261341705
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Pf 2004
Vše nejlepší v osobním život , hodn úsp ch% v pracovních
výsledcích, zdraví, klid, nadhled a vyrovnanost po celý rok 2004

všem #len%m a p íznivc%m p eje
redakce Zpravodaje
p edsednictvo SRVO
Nejnov(jší teorie o vzniku sv(tla !!!!
Po léta se nám tvrdilo, že žárovky vyza ují sv(tlo. Poslední výzkumy však ukázaly, že je tomu jinak. Žárovky
nevyza ují sv(tlo, ale zato pohlcují tmu. Proto se jim správn( má íkat pohlcova#e tmy. Teorie pohlcova#% tmy
dokazuje, že tma má hmotnost a je t(žší a rychlejší než sv(tlo. Základem teorie pohlcova#% tmy je tvrzení, že žárovky
pohlcují tmu. Vezm(me si pohlcova# tmy ve vašem pokoji. Jist( potvrdíte, že v jeho blízkosti je mén( tmy než kdekoli
jinde.
*ím v(tší pohlcova#, tím více tmy dokáže pohltit. Pohlcova#e na parkovišti mají mnohem v(tší kapacitu než
pohlcova# ve vašem pokoji. Stejn( jako všechny v(ci má pohlcova# tmy jen omezenou životnost. Jakmile se tmou
naplní, nemá kam další tmu pohlcovat. To se projeví tmavou skvrnou, která je v plném pohlcova#i jasn( viditelná.
Tma, kterou pohlcova#e pohltí, jde pak dráty do energetických závod%, které ji likvidují, obvykle za pomoci fosilních
paliv.
Primitivním pohlcova#em tmy je i sví#ka. Nová sví#ka má knot bílý. Po prvním použití zjistíte, že v d%sledku
pohlcené tmy knot z#ernal. Dáte-li do blízkosti fungující sví#ky tužku, z#erná také. Je to proto, že kolem ní proudila
tma do sví#ky. Nevýhodou t(chto primitivních pohlcova#% tmy je jejich omezený dosah. Existují i p enosné
pohlcova#e tmy. V nich má žárovka p íliš malý objem, a musí se do její blízkosti proto instalovat odkladišt( tmy,
lidov( zvané baterie. Jakmile se odkladišt( zaplní, musí se vyprázdnit nebo vym(nit; potom m%že pohlcova# op(t
fungovat.
Tma má hmotnost. Ta se projevuje t ením p i p echodu tmy do pohlcova#e a toto t ení pohlcova# zah ívá.
Proto není radno dotýkat se pohlcova#e v #innosti. Ješt( v(tší problémy jsou u sví#ky: hmota tmy do ní musí
proniknout pevným knotem místo pr%hledného skla. Tím se uvol,uje ješt( více tepla a není proto vhodné sahat ani
na fungující sví#ku. Zah ívání pracujícího pohlcova#e je pochopitelné. Stla#ujete-li plyn, zah ívá se - a stejn( se
zah ívá i tma stla#ovaná do drát% žárovky.
Tma je t(žší než sv(tlo. Plavete-li t(sn( pod hladinou, vidíte kolem dostatek sv(tla. Pono ujete-li se hloub(ji
a hloub(ji, všimnete si, že je kolem stále v(tší tma. Ve velké hloubce je tma úplná. To je proto, že t(žší tma klesá ke
dnu a leh#í sv(tlo z%stává naho e. Proto se také sv(tlo a lehký v angli#tin( ekne stejn(.
Zbývá ješt( dokázat, že tma je rychlejší než sv(tlo. Postavíte-li se v osv(tlené místnosti p ed zav enou sk í, a
otev ete pomalu dve e, uvidíte sv(tlo pomalu pronikat dovnit . Tma je však tak rychlá, že ji nikdy neuvidíte prchat ze
sk ín( ven. Až tedy p íšt( uvidíte žárovku, nezapome,te, že to není sv(telný zdroj, ale naopak pohlcova# tmy.
Tma se sbírá žárovkami, pomoci složité sít( vedení se transportuje do elektráren. Tam se ze tmy vyrábí
#erné uhlí, které se za obrovských nakladu zakopává v Ostrav( do hlubinných dol%.............

2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Technický seminá# SRVO,
tradi%n nazývaný „Podzimní setkání p#átel ve#ejného osv tlení“

Nymburk, 30. – 31. 10. 2003
Spole nost pro rozvoj ve#ejného osv%tlení uspo#ádala další
z pravidelných Technických seminá#', tradi n% nazývaný „Podzimní
setkání p#átel ve#ejného osv%tlení“ ve dnech 30.-31.10.2003
v Nymburce v prostorách hotelu COP. Organiza ním garantem a
hostitelem byla firma ELECTROSUN.
Na Technický seminá# navazovala Valné hromada SRVO,
vrcholný orgán této organizace.
Na prezen ní listinu se podepsalo 85 osob, len'
Spole nosti i host'. Za MÚ pozdravil p#ítomné Ing. Janda, vedoucí
odboru správy majetku a ve svém p#ísp%vku dále seznámil p#ítomné
se stavem VO v Nymburce a organizací správy a údržby.
V bloku odborných p#ednášek zazn%ly tyto referáty:
Ing. Janda, MÚ Nymburk: Správa VO v Nymburce
p. Kunert, Elektrosun: Organiza ní garant setkání firma Elektrosun
Ing. Kotek, SRVO: Novinky ve sv%telném zne išt%ní
p. Šuk, Elektrosun: Instalace slavnostního osv%tlení .
Ing. Trpišovský, Tyco Electric: Bezpe nost soustav VO
Ing. Hrn í#, Recyklace Ekovuk: Zp%tný sb%r nefunk ních výrobk'
VO
Ji#í Výborný, DNA Central Europe: *ízení ve#ejného osv%tlení
p. Kunert, Elektrosun: Poznatky o VO ze zabajkalské oblasti Ruska
Doprovodnou sou ástí Technického seminá#e byla výstava výrobc' z oblasti ve#ejné osv%tlení a firemní
prezentace . p#ihlášených zástupc' firem.
Valná hromada projednávala záležitosti vnit#ního života Spole nosti, prob%hly volby nového p#edsednictva a
bylo iniciováno vytvo#ení pracovních skupin pro jednotlivé díl í úkoly, vyplývající z innosti Spole nosti.
Spole nost, ítající k datu konání Seminá#e 131 len' z ,eské i Slovenské republiky se ukazuje jako
smysluplný orgán mající své oprávn%né místo v oblasti ve#ejného osv%tlení a výsledky její innosti jsou sm%rovány i na
oblast legislativy nap#. spolupráce p#i tvorb% Zákona o ovzduší – ustanovení týkající se sv%telného zne išt%ní a neustálé
napravování demagogických desinformací n%kterých nadmíru iniciativních jedinc' k této otázce.
Práce spole nosti by v budoucnu m%la být více sm%rována sm%rem k obcím a region'm. K tomuto ú elu byla
vytvo#ena pracovní skupina pro spolupráci s m%sta a obcemi.
Další z pracovních skupin se bude zabývat bezpe ností v oblasti ve#ejného osv%tlení.
Náplní innosti další pracovní skupiny bude snaha o zvýšení prestiže SRVO, která by m%la být vnímána,
vzhledem k odbornému potenciálu svých len', jako nedílný partner mnoha subjekt', vstupujících do jednání v oblasti
ve#ejného osv%tlení.
Všechny ustavené pracovní skupiny mají své vedoucí a je na dalších lenech Spole nosti, jak se do práce
t%chto skupin zapojí. Výsledky práce skupin by m%ly být ku prosp%chu všem, innost bude koordinována
p#edsednictvem a výsledky budou prezentovány.
Na záv%r jednání prob%hly volby p#edsednictva a revizní komise, které potvrdily kandidáty navržené
p#edsednictvem. Tím byl vy erpán program jednání a nové p#edsednictvo se sešlo na první ustavující sch'zi, kde byli
jednotliví lenové nového p#edsednictva zvoleni a uvedeni do funkcí.
Sou ástí Seminá#e byla i prohlídka uli ního a slavnostního osv%tlení Nymburka s fundovaným výkladem
pracovník' hostitelské firmy nejen k osv%tlení, ale i k historii královského m%sta Nymburka.
Po prohlídce Nymburka z výšky, z terasy hotelu, se skupina pod vedením a odborným výkladem našich
garant' pana Šuka a pana Kunerta vydala na velmi zajímavou exkurzi, i spíše procházku osv%tlenými ulicemi m%sta s
nasvícenými dominantami, jako historickou budovou gymnázia, kostely, m%stskými hradbami, morovým sloupem aj.
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Zajímavostí je též použití kompaktních zá#ivek v kulových svítidlech na osv%tlení v%tšiny vedlejších ulic.
Procházka kon ila na nám%stí, v jeho blízkosti v restauraci Panorama byl p#ipraven velmi bohatý raut a setkání
pokra ovalo svou neformální ástí.
Pod%kování za dobrý pr'b%h a celkov% p#íjemnou atmosféru Technického seminá#e a Valné hromady pat#í
organiza nímu garantu, firm% Electrosun, která ú astníky pozvala na ve erní raut, jmenovit% p. Ji#ímu Šukovi a p.
Radkovi Kunertovi, kte#í p#i organiza ním zajišt%ní, které narazilo na celou #adu nep#edpokládaných potíží, odvedli
velký kus práce a um%ní improvizace, takže pro nezasv%ceného ú astníka vše probíhalo hladce a p#íjemn%.
Pod%kování pat#í i všem spolupracovník'm, kte#í se hladkém pr'b%hu podíleli.
Pro zájemce byly uspo#ádány exkurse do historické elektrárny nebo Nymburského Hrabalovsko-Post#ižinského
pivovaru. 0 ob% exkurze byla mezi ú astníky zna ný zájem.
A jak hodnotit tento seminá#? Domnívám se, že ve skromných podmínkách vlastn% u .ovského za#ízení bylo díky
organizátor'm dosaženo maximální kvality, pohody a myslím i spokojenosti.
V odborné ásti odezn%la #ada zajímavých p#ísp%vk' Valná hromada prob%hla v konstruktivní atmosfé#e s volbou
p#edsednictva a zejména je t#eba vyzdvihnout vznik pracovních skupin. V%#ím, že výsledky jejich innosti budou
p#ínosem pro celou Spole nost.

Úvodní slovo
Ing. Janda, M stský ú#ad Nymburk, ved. odboru správy majetku
Dobrý den, vážené dámy a pánové.
Dovolte mi, abych vás jménem pana starosty a pana místostarosty m%sta Nymburka pozdravil a omluvil jejich
nep#ítomnost pro pracovní zaneprázdn%ní.
Byl bych velice rád, aby se jednání v našem m%st% da#ilo a abyste shledali i d'vody, které by vás k nám op%t
p#ivedly.
Dovolte, abych #ekl n%kolik slov k tématu vašeho jednání, k tématu ve#ejné osv%tlení. M%sto Nymburk má
kolem 15 000 obyvatel. V sou asné dob% máme instalováno 1800 sv%telných bod'. Zhruba tvrtina z celkového po tu
jsou silni ní svítidla, zbytek, vzhledem k charakteru zástavby by se dal #adit do kategorie parkových svítidel. V%tšina
svítidel je starých, produkce Elektrosvit, postupn% jsou nahrazována modern%jšími svítidly. V sou asné dob% je
instalováno 9 typ' svítidel. Veškerou soustavu udržují Technické služby m%sta Nymburk, které jsou p#ísp%vkovou
organizací m%sta. V rámci možností se snažíme provád%t pr'b%žnou inovaci, zejména vym%.ujeme kabely, které mají
již sv'j život za sebou.
V programu máte i ve erní prohlídku m%sta a v%#ím, že i u nás uvidíte místa, za která se nemusíme styd%t.
Vedle „klasického“ osv%tlení uvidíte i prvky slavnostního osv%tlení. I v této oblasti se snažíme , aby se m%sto
zviditelnilo a podtrhlo své památky. Základní estetický vjem no ního osv%tlení je panorama m%stských hradeb. Na
realizaci n%kterých objekt' slavnostn% nasvícených se podílela i firma, která je spolugarantem dnešního zasedání. Je to
nap#íklad morový sloup na nám%stí, gymnasium, které letos slavilo 100 let od založení a bylo v dob% výstavby
nejkrásn%jší školní budovou na území Rakouska Uherska a pro úplnost: naše m%sto dbá i na p#íležitostnou iluminaci,
nap#íklad váno ní osv%tlení. To je ovšem pouze jakási t#ešni ka na dortu.
Podstata je zachovat a modernizovat ve#ejné osv%tlené pro pocit bezpe í obyvatel. O to se snažíme a v%#íme,
že naše ú ast na podobných setkáních i nám napomohou, aby obnova byla provád%na ekonomicky, abychom snížili
spot#ebu elektrické energie a aby se snížily náklady na údržbu na prostou vým%nu výbojek. K tomu nám pomohou i
nové v%domosti.
Dovolil bych si pop#át vám mnoho zdaru ve vašem jednání a aby vaše návšt%va našeho m%sta nebyla poslední,
protože i u nás jsou památky, které stojí za zhlédnutí.
D%kuji za pozvání a nesmírn% si vážím práce všech organizátor', kte#í stáli za uspo#ádáním tohoto seminá#e.
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Spole%nost Elektrosun a její aktivity ve slavnostním osv tlení
p. Ji#í Šuk, Electrosun
Dámy a pánové, dovolte mi,
abych na úvod svého p#ísp%vku krátce
p#edstavil spole nost ELECTROSUN.
Spole nost ELECTROSUN se zabývá vším, co souvisí s elektrickým osv%tlováním. Naše innosti se však dají rozd%lit
zhruba do t#í základních skupin:
- projekce
- dodávky
- realizace
ELECTROSUN se zabývá p#edevším projekty venkovního - ve#ejného osv%tlení. Vedle toho se v%nujeme také
projektování vnit#ních rozvod' v budovách, p#ípojkám a podobn%. Projektování ve#ejného osv%tlení však p#evažuje. V
posledním roce jsme v nejbližším okolí Nymburka projektovali ve#ejné osv%tlení nap#íklad v Opo nici, M%stci Králové
a ve Velenici. Také jsme se podíleli na zpracování projekt' v Nymburce, v Bobnicích, Sadské a v Milovicích. Nejvíce
zakázek na projekty ve#ejné osv%tlení pak zpracováváme v západních ,echách.
ELECTROSUN dodává veškerou osv%tlovací techniku od všech významných výrobc' a dovozc'. Op%t
p#evažují dodávky materiálu pro ve#ejné osv%tlení, p#edevším stožár' a výložník'. ELECTROSUN také vyrábí svítidla
pro ve#ejné osv%tlení a sv%tlomety pro slavnostní osv%tlení.
Realizacemi staveb se ELECTROSUN zabývá v menší mí#e. Z okolí
Nymburka v posledním roce mohu p#ipomenout nap#íklad výstavbu ve#ejného
osv%tlení v Bobnicích, rekonstrukci v Sánech nebo instalaci slavnostního osv%tlení
nymburského Gymnázia. Nejvýznamn%jší letošní realizací chebské pobo ky pak
byla výstavba ve#ejného osv%tlení v ulici v Hájích.
Kolegou Luxou jsem byl vyzván, abych pohovo#il o Realizaci
slavnostního osv%tlení netradi ními technikami. Ty zmín%né netradi ní techniky,
které m%l František na mysli, tedy montáže s použitím horolezecké techniky, se
týkají vlastn% jen oby ejných elektroinstala ních prací.
Proto bych rád #ekl pár slov o procesu vzniku slavnostního osv%tlení v
našem podání. Nemyslím že bych tu #ekl n%jaká sv%toborná moudra; spíš bych
celý referát pojal jako rekapitulaci r'zných post#eh'. V%tšinu toho, o em budu
hovo#it znáte a asto i používáte.
V textu jsou uvedeny ilustra ní obrázky z našich realizací:
- Slavnostní osv%tlení gymnasia v Nymburce
- Slavnostní osv%tlení morového sloupu na nám%stí v Nymburce.
- Slavnostní osv%tlení kostela ve Mcelích
Na ernobílých kopiích bohužel nem'že být z#etelná volba barvy
sv%telných zdroj', popsaná v textu.
Takže první, co je nutné provést pro realizaci slavnostního osv%tlení,
je vytipování všech možných míst, kde lze umístit sv%tlomety. ,ím víc, tím
lépe. Z d'vod' ekonomických se snažíme využívat p#edevším stávající
stožáry ve#ejného osv%tlení, p#ípadn% energetické stožáry s vedením ve#ejného
osv%tlení. Jak jsem #íkal, ím více potenciálních bod' tím lépe, protože hned
ve druhé fázi za neme vybírat ty body které opravdu použijeme. M'že se nám
totiž najednou stát, že i to množství p'vodn% vytipovaných bod' se projeví
jako nedostate né a budeme muset p#idat jeden nebo více nových sv%telných
bod'. Jako p#íklad uvádím prozatím nezrealizované osv%tlení nymburské
vodárny. Z 9 vytipovaných míst pro osazení sv%tlomet' se nám nakonec
ukázaly jako vhodné práv% t#i, ze kterých pokryjeme rota n% symetrický
objekt vodárny ze všech stran.
Aby osv%tlení objekt' bylo co nejefektivn%jší a zárove. p'sobilo
p#irozen% (s použitím co nejmenšího množství sv%telných bod'), snažíme se
objekty s pravoúhlými p'dorysy osv%tlovat z úhlop#í ek. P#itom platí, že
ideální úhlop#í ka není optimální, protože tím sousední st%ny získají stejný
jas, ztratí se hrana a snižuje se vjem plasticity objektu.
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,asto ale rádi vezmeme zavd%k práv% tou ideální úhlop#í kou, pokud nechceme investora nechat zaplatit
nový stožár. P#íklad je plánované osv%tlení kostelní v%že v K#inci.
Druhým krokem je návrh typu sv%tlomet'. Sv%tlomety ur ené pro slavnostní osv%tlení se zpravidla vyráb%jí v
jednotném designu s možností volby z více typ' optik a v ucelené p#íkonové #ad%. Nap#íklad u sv%tlomet' ZEUS které
používáme si m'žeme vybrat ze ty# druh' optik (bodová; dva typy ši#okozá#icích a asymetrická) a ze t#í p#íkon' (150,
250 a 400W).
Takže sv%tlomet ZEUS je k dispozici p#i jednotném vn%jším designu ve 12 typech. Jak vidíte, je z eho
vybírat. Volba optiky sv%tlometu se odvíjí od velikosti osv%tlované plochy a od vzdálenosti sv%tlometu od
osv%tlovaného objektu. Osv%tlujeme li tedy nap#íklad velkou plochu z malé vzdálenosti, používáme širokozá#ící
sv%tlomety. P#i velmi malých odstupech od osv%tlovaných ploch pak používáme dokonce sv%tlomety s asymetrickou
optikou. Naopak p#i osv%tlování z v%tších vzdáleností používáme sv%tlomety bodové. Jako p#íklad si m'žeme uvést
chebský kostel svatého Františka, kde je z relativn% t%sné blízkosti použit asymetrický sv%tlomet 150W a pro osv%tlení
v%ží je použito ty# dvojic bodových sv%tlomet' až ze 100 metrových vzdáleností.
Pro ur ení typ' a p#íkon' sv%tlomet' jsou nám užite nou pom'ckou firemní výpo etní programy jednotlivých
výrobc'. Tyto programy zpravidla mají výstupní údaje v luxech. Proto je dobré si uv%domit, že pro nás není až tak
d'ležitý údaj o osv%tlenosti v luxech, ale spíše nás zajímá dosažení ur itého požadovaného jasu. Jinými slovy: pro
dosažení stejného jasu na tmavé ploše pot#ebujeme v%tší hladinu osv%tlenosti, než pro dosažení téhož jasu na ploše
sv%tlé.
Další d'ležitou veli inou, která nás v návrhu osv%tlovací soustavy zajímá je rovnom%rnost osv%tlení
respektive jasu osv%tlovaných ploch. Tento problém je nutno #ešit p#edevším u velkých souvislých osv%tlovaných
ploch.
S kontrolou rovnom%rnosti nám op%t mohou pomoct firemní výpo etní programy. A nebo je tu ješt% jedna
možnost - simulace osv%tlovací soustavy na polygonu. To je naše nejoblíben%jší metoda - je nejnázorn%jší a p#edevším
nejrychlejší. Jako polygon posta í firemní dv'r a jakákoliv dostate n% vysoká budova. My máme to št%stí, že máme
poblíž provozovny tém%# 30 m vysoké silo, p#ed kterým je více než 100 metrový prostor. Takže simulace tém%#
jakkoliv složité soustavy je pro nás p#i dostate né zásob% reflektor' otázkou p'l hodiny.
Volbu barvy sv%telného zdroje provádíme na základ% dvou kritérií.
Prvním kritériem je barva osv%tlovaného povrchu. Zde bych si dovolil
nejprve p#ipomenout trochu teorie - co je to vlastn% barevnost povrchu? Tedy
barevnost povrchu m'žeme definovat jako schopnost povrchu odrážet sv%tlo
ur ité vlnové délky; nebo jako neschopnost odrážet vlnové délky ostatní.
Proto, chceme li osv%tlit žlutou fasádu nebo st#echu z pálených
tašek, je výhodné použít oby ejnou sodíkovou výbojku s náhradní teplotou
chromati nosti 2000°K, jejíž sv%tlo má zvýrazn%né ervené a žluté složky na
úkor složek zelených, modrých a fialových. Naopak pro osv%tlení kostelní
st#echy pokryté m%d%nkou je výhodná halogenidová výbojka WDL (3000 3200°K), NDL (4000 - 4200°K) nebo N(3600 - 3800°K) i D(5200 6000°K), u kterých jsou vlnové délky odpovídající studeným ástem
barevného sv%tla (zelená, modrá fialová) v rovnováze s vlnovými délkami
teplých odstín' nebojsou dokonce studené délky zvýrazn%ny. P#íkladem je
dvojbarevné osv%tlení kostela v Sadské - st#echa je osv%tlená sodíkem, st%ny
halogenidovou výbojkou WDL. Dalším kritériem pro volbu barvy sv%telného
zdroje je využití s tzv.vzdušné perspektivy. Vzdušná perspektiva se b%žn%
uplat.uje ve výtvarném um%ní - nap#íklad v krajinomalb%. Princip vzdušné
perspektivy spo ívá v tom, že teplejší barvy vystupují do pop#edí a studené
barvy naopak ustupují do pozadí. Takže na obrazech m'žeme b%žn% spat#it, že vzdálené objekty (hory; lesy) mají do
své skute né barvy p#imíchán odstín modré i fialové, aniž by to p'sobilo rušiv%.
Stejným zp'sobem jsme i my zvolili pro zvýrazn%ní p#edního plánu Dražického hradu sv%tlo sodíkových
výbojek obsahující vlnové délky odpovídající teplé ásti barevného spektra. Naproti tomu sýpku v pozadí, která sice
nemá architektonicky s hradem nic spole ného, krom toho že je vystav%ná z materiálu, ze kterého byl p'vodn%
postaven hrad, ale zákazník její osv%tlení požadoval, jsme odsunuli do zadního plánu tak, že jsme pro její osv%tlení
použili halogenidové výbojky odstínu D, v jejichž sv%tle jsou vlnové délky odpovídající teplým tón'm potla eny a
naopak je zvýrazn%na ást spektra od zelené do fialové.
Posledním úkonem p#í osv%tlování památek je se#ízení osv%tlovací soustavy. Toto se#ízení se provádí zásadn%
v noci. U složitých staveb, které je možno pozorovat i z v%tší dálky provádíme se#izování osv%tlovací soustavy za
pomoci mobilních telefon'. Pozorovatel z odstupu v podstat% koriguje práci technika, který provádí se#ízení sv%tlomet'
tak, aby bylo dosaženo optimální rovnom%rnosti. U zemních sv%tlomet' záv%re ná fáze - tedy se#izování - odpadá,
nebo0 se#izovat tyto sv%tlomety není jak. Proto u tohoto zp'sobu osv%tlování velice záleží na p#esné práci sv%telného
technika již ve fázi zpracování projektu, protože práv% tato fáze je poslední, ve které lze kone ný výsledek ovlivnit.
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Novinky ve sv telném zne%išt ní
Ing. Jaroslav Kotek, p#edseda SRVO
Jak je to s ú inností zákona . 86/2002 Sb., o ochran% ovzduší a o zm%n% dalších zákon' (zákona o ochran%
ovzduší) a jak se k rušivému sv%tlu staví dokon ovaná evropská norma pro ve#ejné osv%tlení (EN 132 01 Road
lighting) a pro osv%tlování venkovních pracoviš0 (EN 12464-2)
1. Zákon %. 86/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zm n dalších zákon' (zákona o ochran ovzduší)
Byl schválen Poslaneckou sn%movnou Parlamentu (PSP) dne 14. února 2002
- nabyl ú innosti dnem 1. ervna 2002
- jedná se o další legislativní zmetek se zásadními rozpory a nedostatky
- nemá žádné p ímé dopady na zp%sob osv(tlování, protože neexistuje zákonem požadované na ízení vlády ke
„sv(telnému zne#išt(ní“
- usnesením vlády ,R . 292/2003 ze dne 26. 3. 2003 bylo rozhodnuto o novele zákona o ovzduší v pasážích,
zabývajících se „sv%telným zne išt%ním“
- vládní návrh novely Zákona je projednáván PSP (sn%movní tisk . 359)
2. Návrh novely zákona už byl schválen PSP *R a senátem, zbývá podpis prezidenta.
Zm ny zákona 86/2002 související s rušivým sv tlem dané novelou …./2004

P'vodní zn ní zákona

Novela
§ 1 P#edm%t úpravy

(1) Tento zákon stanoví
d) opat#ení ke snižování sv%telného zne išt%ní ovzduší.
Zrušeno
§ 2 Základní pojmy
(1) Pro ú ely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozumí
Zm na
r) sv#telným zne išt#ním viditelné zá%ení um#lých zdroj'
sv#tla, které m'že obt#žovat osoby nebo zví%ata,
zp'sobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat n#které
innosti a vychází z umíst#ní t#chto zdroj' ve vn#jším
ovzduší nebo ze zdroj' sv#tla, jejichž zá%ení je do vn#jšího
ovzduší ú elov# sm#rováno.

r) 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
(10) P#i innostech v místech a prostorech stanovených Zrušeno
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.
(12) Provád%cí právní p#edpis stanoví místa a prostory, kde Zrušeno
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. ...
§ 40 Sankce
Zm na
(10) Pokutu ve výši od 500 do 150 000 K uloží orgán obce (10) Pokutu ve výši od 500 do 150 000 K uloží orgán
osob%, která poruší alespo. jednu z povinností uloženou podle obce osob%, která poruší alespo. jednu z povinností
§ 3 odst. 5 nebo 10.
uloženou podle § 3 odst. 5. nebo 10.
§ 50 Obce
(1) Orgán obce v p#enesené p'sobnosti
k) vydává na#ízení, jímž m'že na svém území stanovit Zrušeno
opat#ení podle § 3 odst. 10 ke snižování nebo p#edcházení
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výskytu sv%telného zne išt%ní ovzduší.
(2) Orgán obce v p#enesené p'sobnosti kontroluje
Zm na
d) dodržování povinností podle § 3 odst. 5 a 10 a za jejich
porušení ukládá pokuty.

d) dodržování povinností podle § 3 odst. 5 a 10 a za jejich
porušení ukládá pokuty.

§ 55 Zmocn%ní k vydání provád%cích právních p#edpis'
Zm na
(1) Vláda vydá na#ízení k provedení § 3 odst. 12, § 4 odst.
12, § 5 odst. 12 a § 6 odst. 9 a § 7 odst. 11.

(1) Vláda vydá na#ízení k provedení § 3 odst. 12, § 4 odst. 12,
§ 5 odst. 12 a § 6 odst. 9 a § 7 odst. 11.

Dopl,uje se odstavec 3
(3) Obec m'že obecn# závaznou vyhláškou zakázat
promítání sv#telných reklam a efekt' na oblohu a zakázat
používání laserové techniky p%i kulturních akcích.
3. .ešení problematiky rušivého sv tla v návrhu evropské normy EN 132 01 Road lighting
- požadavek minimalizace ú#ink% sv(tla vyza ovaného do sm(r%, kde není nezbytné nebo kde je nežádoucí
-

minimalizace obt%žování instalacemi uli ního osv%tlení p#i dálkových pohledech p#es otev#enou krajinu
minimalizace dot%rného sv%tla vnikajících do nemovitostí a sv%tla vyza#ovaného nad vodorovnou rovinu
jako m%#ítka pro hodnocení obt%žujícího sv%tla je možno použít t#íd svítivosti (p'vodn% ur ených k posuzování
stupn% omezujícího osln%ní osv%tlovacími soustavami

4. T#ídy svítivosti podle EN 132 01 použitelné pro hodnocení omezení obt žujícího sv tla

5. .ešení problematiky rušivého sv tla v návrhu evropské normy EN 12464-2 Lighting of work places –
Part 2: Outdoor work places
Pro zavedená pásma E1, E2, E3 a E4 se uvádí nejv%tší dovolené hodnoty rušivého sv%tla zp'sobeného soustavami
venkovního osv%tlení:
E1

E2

E3

E4

0

5

15

25

p#ed policejní hodinou
po policejní hodin%
p#ed policejní hodinou

2
1
2,5

5
1
7,5

10
2
10

25
5
25

po policejní hodin%
p#ed policejní hodinou
po policejní hodin%

0
1
0

0,5
5
10

1,0
10
60

2,5
25
150

Podíl sv%telného toku do horního
poloprostoru (%)
Vnikání sv%tla do oken (lx)
Svítivost zdroj' sv%tla (kcd)
2

Jas budov (cd/m )
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Bezpe%nostní hlediska v sítích ve#ejného osv tlení
Ing. Bajer, Ing. Trpišovský, Tyco Electric
Podle podklad% Dr.-Ing. Bernhard Pfeiffera, redak#n( upraveno
Zajišt%ní osv%tlení ve#ejných prostranství je jedním z d'ležitých úkol' obecní samosprávy. Na jedné stran%
obyvatelé žádají bezpe né ulice, dob#e osv%tlené pro dopravu a chodce, což je v
mnoha zemích podpo#eno zákonem zajiš0ujícím stanovenou úrove. bezpe nosti.
Na druhé stran% jsou náklady na ve#ejné osv%tlení asto pokládány za p#íliš vysoké.
Od doby, kdy je možné náklady na elektrickou energii považovat za fixní,
se organizace provozující osv%tlení snaží uspo#it na materiálu a údržb%. P#itom
neberou v úvahu, že to m'že snížit bezpe nost - jak p#i montáži samotné, tak i
b%hem stárnutí materiálu, vlivem vandalismu nebo v p#ípad% krádeží.
Dokonce i za b%žných okolností jsou provozní podmínky pro sou ásti
ve#ejného osv%tlení náro né: denní zm%ny teploty, vlhkosti, zatížení v%trem a
vibracemi vyvolanými dopravou. Uvedené vlivy samy o sob% nebo velmi asto i v
kombinaci p'sobí na sou ásti ve#ejného osv%tlení p#i stárnutí všech jeho prvk':
stožár', svítidel, sv%telných zdroj', kabel', p#ed#adník' a jejich p#ipojení.
Zásadou návrhu ve#ejného osv%tlení je omezení vlivu jedné poruchy na co
nejnižší míru. Použití levných sou ástí nemusí nezbytn% vést k ekonomicky
efektivní síti. Z tohoto d'vodu by m%ly prvky používané v síti spl.ovat ur ité
normy, které jsou mezinárodn% nebo alespo. národn% stanoveny.
Výb%r správného výrobku je proto prvním krokem k vytvo#ení bezpe né a
spolehlivé osv%tlovací sít%.
Stožáry osv%tlení by m%ly být voleny podle #ady EN 40 ff. Tento soubor
norem zahrnuje rozm%ry a technické standardy i pro r'zné materiály stožár'.
Pro svítidla je podobným standardem EN 60598. Svítidla, která vyhovují této norm% mohou být opat#ena
zna kou ENEC, jež je ud%lována jednou z 25 evropských nezávislých zkušeben (pro další informace viz
www.enec.com). Protokoly ze zkoušek uvád%jí, že výrobky odpovídají sou asnému stavu vývoje z hlediska
elektrických, tepelných a mechanických vlastností.
Stejn% d'ležitá jako svítidla jsou pro spolehlivost sítí ve#ejného osv%tlení p#ipojovací prvky: kabely, spojky,
svorkovnice, pojistkové rozvodnice atd.
K zajišt%ní bezporuchového provozu sít% by všechny sou ásti m%ly být schopny snést podmínky prost#edí, ve
kterém jsou provozovány. Kovové prvky je nezbytné chránit proti korozi, svorkovnice by m%ly vydržet elektrické
cyklické zat%žování, izola ní materiály by m%ly být odolné proti svodovým proud'm a zárove. samozhášivé. Pojistky
a svorkovnice by m%ly být uzav#eny v pouzdrech s minimálním krytím IP43 pro zajišt%ní ochrany svorek a izola ních
prvk' proti vlhkosti a ne istot%.
Nej%ast jší p#í%iny poruch a možnosti prevence:
Zkratový proud
P#i zkratovém proudu v prvku (sv%telný zdroj, p#ed#adník, kabel) je nezbytné p#í iny poruchy vymezit co
nejblíže k místu závady. To lze zajistit umíst%ním pojistek co nejblíže k místu defektu. Každý osv%tlovací stožár je
t#eba vybavit alespo. jednou pojistkou, která p#eruší proud v p#ípad% zkratu v osv%tlovacím bod%, p#i emž zbytek
v%tve m'že fungovat dál bez p#erušení. V zájmu dosažení tohoto požadavku je rovn%ž t#eba dodržovat pravidla
selektivity. Vezme-li se v úvahu stárnutí pojistek, je nutné udržovat rozdíl velikostí proud' alespo. na dvou stupních.
Nap#íklad ve sk#íni je kabel chrán%n pojistkou 25 A, maximální pojistka v osv%tlovacím stožáru m'že být 10 A. To
zajiš0uje funkci p#erušení obvodu zmín%nou pojistkou, p#i emž funkce pojistky 25 A jistící kabel je nedot ena.
Pro zabezpe ení osazení pojistky s odpovídající hodnotou proudu i b%hem údržby je nezbytné používat v
pojistkových spodcích vymezovací kroužky.
Tyto kroužky omezují proudy použitých pojistek na ur enou maximální velikost.
Pojistky D01 a DII s vymezovacími kroužky
Spojení fáze-zem
Tyto poruchy mohou vznikat z d'vod':
vadného svítidla i za#ízení (mezi živými ástmi a stožárem),
vadného kabelu ve stožáru (mezi živými ástmi a stožárem),
pr'chodu svodového proudu zp'sobeného vlhkostí.
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Tyto poruchy zavlékají nebezpe ná dotyková nap%tí na sloup, kde m'že dojít ke zran%ní chodc',
personálu provád%jícího údržbu, nebo dokonce hrajících si d%tí, jestliže stožár není správn% uzemn%n. Problémem je, že
ve v%tšin% p#ípad' protékající proud není tak velký, aby vybavil pojistku. Nebezpe nost spojení fáze-zem m'že být
minimalizována použitím za#ízení bezpe nostní t#ídy II (dvojitá izolace nebo zvýšená izolace): svítidla t#ídy II,
propojení svítidel pomocí kabel' (bez použití jedno žilových vodi '),
pojistkové rozvodnice t#ídy II.
Správné uzemn%ní osv%tlovacího stožáru p#ímé nebo pomocí tzv. PE-vodi e sít% minimalizuje riziko výskytu
nebezpe ného dotykového nap%tí na stožáru v p#ípad% spojení fáze-zem.
Má-li stožár vstup pro kabel podle EN 40, pr'chodky kabel' mohou sloužit jako “t#etí” izolace pro kabely a
zamezit poškození plášt% kabelu b%hem montáže a blízkých stavebních prací.

Ilustra%ní obrázky: p#íklady výrobk' Tyco Electronics, p#ipojovací sk#ínky do stožár' ve#ejného osv%tlení, spl.ující
nejp#ísn%jší bezpe nostní požadavky na výrobek
“Ztráta“ kryt' (dví#ek), vandalismus
N%kdy se dví#ka stožár' “ztrácejí” nebo jsou poškozena a tzv. uzam ené elektrické provozní prostory již nikdy
více nejsou tím, ím by m%ly být. Nepou ení lidé mají p#ístup ke konektor'm, svorkovnicím nebo pojistkám, když
nejsou zakryty izola ním krytem.
Provozovatelé sítí ve#ejného osv%tlení se nemusí obávat t%chto skute ností, pokud používají výrobky typov%
zkoušené, které jsou vyrobeny zejména pro použití v sítích ve#ejného osv%tlení se všemi prvky dále uvedenými:
- pouzdro je vyrobeno z vysokopevnostních samozhášivých plast' s krytím alespo. IP 43;
- kryty mohou být odejmuty pouze s použitím ná#adí;
- b%hem údržby (vým%na pojistek) jsou všechny ásti pod nap%tím navíc opat#eny alespo. krytím IP 2X.
Tyto kryty mohou být rovn%ž sejmuty pouze pomocí ná#adí. Provedení dvojité izolace dává za#ízení
bezpe nostní t#ídu II (IEC 60536);
- izola ní ásti odolné proti svodovým proud'm (požadavky normy IEC 60439-1 by m%ly být dodržovány,
což obnáší povrchové vzdálenosti, velikosti mezer a kvalitu materiál' závisející na p#edpokládané t#íd%
zne išt%ní);
- kovové ásti s protikorozní ochranou;
- pojistkové spodky používající vymezovací kroužky (IEC 60269-3);
- svorkovnice vhodné pro p#íslušné pr'm%ry jader žil podzemních kabel', typov% zkoušené pomocí
elektrického cyklického zat%žování.
P#ipojovací sk#í.ky ve#ejného osv%tlení GURO jsou výrobní #adou Tyco Electronics, Divize silnoproud, která
využívá své více než padesátileté zkušenosti v této oblasti k trvalému vývoji vedoucímu ke zlepšení bezpe nosti a
usnadn%ní použití t%chto výrobk'. Výrobky GURO pokrývají široký rozsah pro instalaci v osv%tlovacích stožárech i ve
venkovním prost#edí na pr'#ezech kabel' od 1,5 mm1 do 50 mm1, s rozdílnými systémy pojistek nebo miniaturních
jisti '. Dokonce jsou k dispozici sk#í.ky s dodate ným prostorem pro proudové chráni e nebo asovací moduly. Více
než p%t milión' p#ipojovacích sk#ín%k GURO bylo uvedeno do provozu k zajišt%ní bezpe ného a spolehlivého osv%tlení
ve#ejných prostranství.
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Spole n% s kabelovým p#íslušenstvím, svorkami pro venkovní vedení a omezova i p#ep%tí Tyco
Electronics, Divize silnoproud, nabízí široký rozsah elektrických za#ízení pro venkovní použití i pro instalaci ve
ve#ejném osv%tlení.
Více informací m'žete získat na adrese: Tyco Electronics Czech s.r.o., Divize silnoproud, Limuzská 8, 100 00
Praha 10, telefon 272 011 103, fax 272 700 811, e-mail EN-CZ@tycoelectronics.com.

Systém zp tného odb ru použitých sv telných zdroj'
Ing. Bohumil Hrn%í# , Recyklace Ekovuk
Spole nost RECYKLACE EKOVUK, a.s., zajiš0uje jako provozovatel systém zp%tného odb%ru pro dovozce a
výrobce sv%telné techniky, zejména Philips ,eská republika , s.r.o., OSRAM, spol. s r.o., GE Lighting, s.r.o. a
Sylvania Lighting International. Jedná se zejména o zp%tný odb%r výrobk' sv%telné techniky obsahujících rtu0, jako
jsou zá#ivky, výbojky a kompaktní (úsporné) zá#ivky.
Systém zp tného odb ru
Do konce roku 2002 byl systém provozován p#evážn% v „odpadové variant “, to znamená, že ve sb%rných
místech, z#izovaných p#evážn% u distributor' výrobk' sv%telné techniky, byly odebírány od zákazník' (p'vodc'
odpadu) nefunk ní výrobky jako nebezpe né odpady, kód 20 01 21. Pro nakládání s t%mito nebezpe nými odpady byla
sb%rná místa vybavena p#íslušnými Rozhodnutími o souhlasu k nakládání s nebezpe nými odpady, technickými a
sana ními prost#edky.
Provozovatel systému, jako oprávn%ná osoba pro nakládání s nebezpe nými odpady, odebíral nefunk ní
sv%telné zdroje ze sb%rných míst a tyto odpady zpracoval v za#ízení Recykla ní stanice do formy druhotných surovin.
P#íjem a výdej odpadu byl ve sb%rných místech evidován formou Eviden ních list' pro p#epravu nebezpe ných
odpad'.
Od 1.1.2003 je systém zp%tného odb%ru provozován v tzv. „výrobkové variant “. To znamená, že sb%rná
místa jsou p#ejmenována na místa zp%tného odb%ru (MZO) a distributo#i sv%telné techniky odebírají od koncových
zákazník' (spot#ebitel') použité výrobky. O jejich p#íjmu vystaví na vyžádání spot#ebiteli potvrzení za ú elem
p#ípadné kontroly.
Provozovatel odebere na vyzvání povinné osoby tyto použité výrobky z MZO jako nebezpe né odpady
s obsahem rtuti, kód 20 01 21. P#íslušné MZO je uvedeno v Eviden ním listu pro p#epravu nebezpe ného odpadu jako
místo nakládky. Provozovatel systému je p'vodcem i p#íjemcem odpadu a povinné osoby, ani jejich prodejci, p#i
zp%tném odb%ru použitých výrobk' s odpady nenakládají.
Dosažené výsledky
V roce 2002 bylo v provozu 111 sb%rných míst, ze kterých se odebralo a v Recykla ní stanici zpracovalo do
druhotných surovin celkem 228 tun odpadu, z toho cca 80% zá#ivek a 20% výbojek.
K 30.6.2003 byl celkový po et smluvn% zajišt%ných MZO 117 a další se z#izují podle pot#eby rovnom%rn% po
celém území ,eské republiky. Na zpracování v Recykla ní stanici bylo odebráno ze systému zp%tného odb%ru 131 tun
odpadu, zastoupení zá#ivek a výbojek se p#itom významn%ji nem%nilo.
Pr'b%h zp%tného odb%ru zá#ivek a výbojek v prvním pololetí letošního roku je schematicky znázorn%n na obr.
.1.
Obr.1 Zp%tný odb%r zá#ivek a výbojek v prvním poletí roku 2003
Koncový
zákazník

odpad

použitý
výrobek

Maloobchod

Provozovatel
systému
10%
Upravený
odpad

MZO

odpad 131 tun

90%
Materiálové
využití

11

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Výrobce
Dovozce

opravený
výrobek

!"#$%&'$( )#%&

JKLMN O P QRRO

Nová legislativa
Zp%tný odb%r použitých zá#ivek a výbojek probíhá v souladu se zákonem o odpadech íslo 185/2001 Sb. a
jeho provád%cími p#edpisy.
Dne 27.ledna 2003 byla p#ijata Sm%rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních
elektrických a elektronických za#ízeních (OEEZ=WEEE) a v sou asné dob% probíhají p#ípravné práce na implementaci
této sm%rnice do naší legislativy.
Hlavním cílem sm%rnice je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických za#ízení, up#ednostn%ní
využití odpadu p#ed jeho odstran%ním a zlepšení environmentálního chování všech subjekt' zapojených do životního
cyklu elektrických a elektronických za#ízení. Seznam za#ízení, na které se sm%rnice vztahuje, obsahuje i „Osv%tlovací
za#ízení“, zahrnující krom% osv%tlovacích t%les všechny vysoce ú inné sv%telné zdroje, tj. zá#ivky, kompaktní zá#ivky,
výbojky a nízkotlaké sodíkové lampy.
Hlavní požadavky sm%rnice, které se p#ímo dotýkají osv%tlovací techniky jsou
−
,lenské státy zajistí, že do 13.8 2005 budou z#ízeny systémy, které umožní distributor'm a kone ným
zákazník'm bezplatn% vracet WEEE ze soukromých domácností.
−

,lenské státy zajistí, aby nejpozd%ji do 31.12.2006 byla dosažena míra odd%leného sb%ru v pr'm%ru nejmén% ty#
kilogram' WEEE ze soukromých domácností na osobu a rok.

−

,lenské státy zajistí, aby výrobci nebo t#etí strany jednající jejich jménem z#ídily systémy zajiš0ující zpracování
WEEE používající nejlepší dostupné techniky zpracování, využití a recyklace.

−

,lenské státy zajistí do 31.12.2006, aby výrobci splnili následující cíl: pro výbojky dosáhne míra op%tovného
použití a recyklace sou ástí, materiál' a látek minimáln% 80% hmotnosti výbojek.

−

,lenské státy zajistí, aby do 31.8.2005 výrobci zajistili alespo. financování sb%ru, zpracování, využití a
environmentáln% šetrného odstran%ní WEEE ze soukromých domácností uložených ve sb%rných za#ízeních.

−

,lenské státy zajistí, aby ode dne 13.8.2005 výrobci zajistili financování náklad' na sb%r, zpracování, využití a
environmentáln% šetrné odstran%ní WEEE od uživatel' jiných než soukromých domácností pro výrobky uvedené
na trh po 13.8.2005.

−

Pro WEEE výrobk' uvedených na trh p#ed 13.8.2005 (historický odpad) musí být financování náklad' na
nakládání s t%mito odpady také zajišt%no výrobci.
V Evrop% bylo založeno sdružení systém' zp%tného odb%ru, WEEE realiza%ní forum, které tvo#í osm
organizací ze šesti stát' EU. Z prezentace výsledk' tohoto sdružení vyplývá, že sv%telnými zdroji se zabývá zatím
pouze jedna z t%chto firem. Její celkové náklady na nakládání s odpady sv%telného za#ízení, v etn% osv%tlovacích t%les,
iní 0,88 EUR/kg. Množství odpad' sv%telného za#ízení z celkového sebraného množství WEEE v rámci tohoto
sdružení iní 0,53 kg/ obyvatel/rok.
Všichni významní výrobci sv%telných zdroj' v Evrop% jsou leny Federace evropských výrobc' sv telné
techniky, ELC. Tato organizace nyní vydala rozsáhlý materiál diskutující požadavky nové WEEE sm%rnice a její
dopady pro oblast sv%telných zdroj'.
Jako jeden z hlavních problém' hodnotí ELC fakt, že nová legislativa negativn% zasahuje energeticky šetrné
zdroje. ELC se obává, že vysoké náklady na zp%tný odb%r odpad' sv%telných zdroj' povede zákazníky k odklon%ní od
t%chto k životnímu prost#edí šetrných výrobk' a dojde k zvýšení používání klasických žárovek, na které se povinnost
zp%tného odb%ru nevztahuje.
Koncepce systému na nejbližší období
Systém zp%tného odb%ru zá#ivek a výbojek je zajiš0ován povinnými osobami jako individuální. Pokra uje
z#izování nových MZO v prodejním #et%zci p#íslušného distributora až ke koncovému zákazníkovi a pro lepší
dostupnost se p#ipravuje napojení na komunální systémy obcí. Nespornou výhodou stávajícího systému je velmi
podrobná a pr'hledná evidence odebraných zdroj' a tím finan ní náklady spojené s provozem systému každé povinné
osoby.
Postupn% dochází k prolínání systém' jednotlivých povinných osob, zejména tím, jak p#ibývá po et nov%
z#ízených míst zp%tného odb%ru. Je tedy možné uvažovat o sjednocení jednotlivých systém' a založení nového
subjektu na pln%ní povinnosti zp%tného odb%ru v rámci kolektivního systému.
Podle dostupných materiál' z EU však individuální systémy nejsou zavrženy, naopak se s nimi v nové
legislativ% a koncepcích po ítá. Proto ani naše legislativa, ani koncepce zp%tného odb%ru by nem%ly individuální
#ešení zatracovat a rozhodnutí, jak ve zp%tném odb%ru použitých výrobk' sv%telné techniky pokra ovat, je t#eba nechat
na povinných osobách.
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Poznatky o VO ze zabajkalské oblasti Ruska
p. Radek Kunert, Electrosun:
Letos v lét% jsem se s kamarády rozhodl, že navštívíme okolí jezera Bajkal v Rusku. Vzali jsme bágly, nasedli
do vlaku a vyjeli p#es Polsko, Litvu a Lotyško do velké ruské zem% na cestu dlouhou osm tisíc km. Ve vlaku jsme
strávili 16 dn', zbytek v p#ekrásné p#írod% a 4 dny ve m%stech. I p#esto jsem si sta il ud%lat jistý obrázek o tamním
ve#ejném osv%tlení a p#ivezl si n%které poznatky, o které se chci s vámi pod%lit.
V prvé #ad% je t#eba si uv%domit, že stav VO je závislý na pen%zích, peníze na ekonomice a politice regionu ,
m%sta a vlastn% státu. Také priority v investicích se podepisují na stavu VO.
Ale co jsem vlastn% vid%l. Své poznatky jsem si ut#ídil do n%kolika blok':
1. VO na venkov%
2. VO v Moskv%
3. Interiéry
Ad 1) Elekt#ina v Rusku dorazila na venkov% i do nejzapadlejších obcí (alespo. v oblastech, kde jsme se pohybovali).
Stožáry VO jsou vesm%s d#ev%né, ale v tamních klimatických a hospodá#ských podmínkách je to asi jediné #ešení.
Svítidla jsou osazena rtu0ovými výbojkami a vesm%s bez kryt'. Výbojky v%tšinou p#íkonu 250 W a sv%telná místa
umíst%na tak, že slouží spíše k orientaci než k osv%tlení komunikací. Ale najdou se i výjimky.

Ad 2) Už p#i pohledu z jedoucího vlaku m% udivilo, že nad m%sty nevidím nám všem známý sv%telný smog. P#i bližší
prohlídce jsem zjistil že v Rusku se svítí velice úsporn%. Ne že by se používaly zdroje nízkých p#íkon', spíše naopak.
Nap#íklad osv%tlení jednoho sídlišt%: uprost#ed shluku panelák', mezi plechovými garážemi se hrd% ty í osmimetrový
sloup se 400 W rtu0ovou výbojkou bez jakéhokoliv krytu, který spolehliv% plní svoji funkci, totiž osln%ní..
Naprostý opak k menším m%st'm je Moskva. I když m% design svítidel moc neuchvátil, rovnom%rnost osv%tlení spl.ují
dokonale. Svítidla jsou asto umíst%na na p#ev%ech nebo na ocelových stožárech. Nap#íklad v okolí Kremlu jsou
ocelové stožáry s ozdobnými litinovými paticemi. A v Rusku, je-li n%co ozdobné, pak je to veliké. Patice byla složena
ze ty# kus' a na výšku m%la více než dva metry. Opravdu bych ji necht%l montovat dohromady.
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Ad 3) Pokud jsem mluvil o interiérech, m%l jsem na mysli konkrétn% moskevské Metro. Velké sály a nekone né
chodby v centru, zpravidla se zdobeným stropem a st%nami, jsou osv%tleny velice zajímav%. V%tšina stanic v centru je
osv%tlena sálovými lustry, vyzbrojenými n%kde žárovkami, ale hojn% i kompaktními zá#ivkami. Díky tmavým st%nám
však prostory budí dojem pološera a tam, kde by m%lo být osv%tleno, totiž na eskalátorech a podlaze je p#íjemné p#ítmí.

Celkový dojem? Osv%tlení v Rusku m% oslnilo.

Firemní prezentace
V bloku firemních prezentací vystoupil za firmu EN – CENTRUM pan He#man a seznámil p#ítomné
s produkty spole nosti. Ú astnící m%li možnost seznámit se s produkty této a mnoha dalších firem na doprovodné
výstavce v p#edsálí kongresového sálu.
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Valná hromada SRVO
Podle platných Stanov spole nosti, které jsou v p'vodním zn%ní uve#ejn%né na www. srvo, svolal p#edseda
Ing. Jaroslav Kotek v termínu tohoto seminá#e Valnou hromadu, vrcholný orgán Spole nosti.
Na programu byla zpráva o innosti, volby p#edsednictva na další funk ní období, návrh na úpravu stanov,
vytvo#ení pracovních skupin k aktuální problematice, diskuse k innosti.

Volba komisí
P#edseda mandátové komise a návrhové komise:
byl navržen a hlasováním valnou hromadou schválen Ing. Ji#í Horák.

P#edseda volební komise
byl navržen a hlasováním valnou hromadou schválen p. Radek Kunert.

Ing. Kotek, p#edseda SRVO:
Zpráva o %innosti Spole%nosti pro rozvoj ve#ejného osv tlení (SRVO) od minulé
valné hromady
Vážení p#átelé, vážené dámy, vážení pánové,
a0 se nám to líbí nebo ne, od minulé valné hromady, která se uskute nila v Žatci pod patronací pana
Pochmana z firmy Ve#ejné osv%tlení Pochman ve dnech 12. a 13. 10. 2000, už uplynuly t#i roky.
Dovolím si vám zde p#ipomenout, kde všude jsme se pod hlavi kou SRVO od té doby sešli. V roce 2001
prob%hla Setkání SRVO v Kobylí (24. – 25. 5. 2001, garant – Vysto Kobylí – pánové Müller a Sláma) a D% ín% (25. –
26. 10. 2001, garant – Technické služby D% ín – pan Pr'cha). V roce 2002 se Jarní setkání uskute nilo v Pardubicích
(16. – 17. 5. 2002, garant – Služby m%sta Pardubic – Ing. Tomková a pan Ryšán). Plánované Podzimní setkání
v Liberci muselo být p#eloženo až na leden následujícího roku (23. – 24. 1. 2003, garant - Technické služby m%sta
Liberce – pan Benda). Letos na ja#e bylo Setkání uspo#ádáno v Bratislav% (22. – 23. 5. 2003, garant – firma Belux Ing. Hollý). Zásluhu na tom, že SRVO nyní zasedá zde v Nymburce mají pánové Šuk a Kunert z firmy Electrosun.
Rád využívám této p#íležitosti k pod%kování všem uvedeným garant'm i jejich nejmenovaným
spolupracovník'm za pomoc p#i zajišt%ní našich setkání.
T#i roky, to je opravdu dost dlouhá doba na to, aby se do této zprávy mohly vm%stnat všechny aktivity SRVO
uskute n%né v jejich pr'b%hu. Tak alespo. stru n%:
Podíváme-li se zp%t uplynulým obdobím, m'žeme #íci, že asi nejrozsáhlejší aktivity byly v%novány
legislativní úprav% „sv%telného zne išt%ní“ v naší zemi. Tato záležitost nás provází zhruba od polovina roku 2001 a
nadále pokra uje. Nereálné a iracionální požadavky v souvislosti se snahou omezit „sv%telné zne išt%ní“ se do zna né
míry poda#ilo usm%rnit do p#ijatelných mezí. Ale jak dopadne probíhající novela zákona íslo 86 Sb., o istot% ovzduší
(konkrétn% ustanovení, týkajících se „sv%telného zne išt%ní“) se dodnes neví. Vše je nyní v rukou Poslanecké
sn%movny Parlamentu. Rozsáhlou kampaní odborník' z oboru osv%tlování, spo ívající v poskytování hodnov%rných
argument' v podob% podrobných podklad' a rozbor' k uvedené záležitosti, se však poda#ilo žádoucím zp'sobem
ovlivnit názory ve#ejnosti na tzv. „sv%telné zne išt%ní“, p'vodn% siln% ovlivn%né nepodloženými a asto i nepravdivými
tvrzeními aktivist' hnutí za „temné nebe“. Dnes už tedy s nejv%tší pravd%podobností nehrozí, že by Parlament mohl
p#istoupit na požadavky zmín%ných extrémist'.
,lenové SRVO se pravideln% podílejí na odborné náplni mezinárodních konferencí Sv%tlo, jež se st#ídav%
po#ádají jeden rok na Slovensku a druhý rok v ,eské republice ve spolupráci ,eské a Slovenské spole nosti pro
osv%tlování. Totéž se týká tradi ních Kurz' osv%tlovací techniky, po#ádaných Ostravskou regionální skupinou ,eské
spole nosti pro osv%tlování. Myslím, že m'žeme s klidem #íci, že se SRVO prost#ednictvím svých len' podílí na
veškerém odborném d%ní kolem ve#ejného osv%tlení v ,R. Trvá i zapojení do innosti Mezinárodní komise pro
osv%tlování (CIE) prost#ednictvím ,eského národního komitétu CIE a do normotvorné innosti v rámci technických
normaliza ních komisí (TNK), p#edevším TNK . 76 Sv%tlo a osv%tlení a TNK . 51 Pozemní komunikace. Zde je tedy
namíst% informace o tom, že již byla schválena evropská norma pro ve#ejné osv%tlení (EN 132 01 Road lighting), která
tedy i u nás za ne platit b%hem roku 2004. Její zavedení do soustavy eských technických norem bude vyžadovat
zna né pracovní úsilí.
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Pracovní innost SRVO je v období mezí Setkáními SRVO usm%r.ována p#edevším prost#ednictvím záv%r'
zasedání p#edsednictva SRVO. Podstatná ást zasedání SRVO bývá zam%#ena na organiza ní a obsahovou p#ípravu
Setkání SRVO. Zlepšení komunikace mezi leny p#edsednictva SRVO i ostatními leny SRVO v uplynulém období
zna n% p#isp%lo užívání elektronické pošty a v posledním roce i webových stránek SRVO (viz www.srvo.cz),
zprovozn%ných p#edevším zásluhou Ing. Horáka. Ing. Horák má na starosti i aktualizaci webových stránek SRVO.
Základním zdrojem informací len' SRVO však zatím z#ejm% ješt% z'stává Zpravodaj SRVO v tišt%né podob%, za
jehož vydávání je zodpov%dný jeho šéfredaktor Ing. Luxa. K informování širší odborné ve#ejnosti je využíván
p#edevším asopis Sv%tlo.
Nechci unavovat p#emírou slov. V záv%ru mi však ješt% dovolte pod%kovat len'm p#edsednictva, revizní
komise, garant'm uskute n%ných Setkání i všem ostatním len'm SRVO, prosp%šným naší organizaci, za jejich práci.
Nov% zvolenému p#edsednictvu pak p#eji, a0 se mu da#í plnit o ekávání len'.
P#eji nerušený pr'b%h zbývající ásti jednání a dobrou zábavu v pr'b%hu neformální ásti programu.
D%kuji za pozornost.

Zm na sídla SRVO a úprava Stanov
Ve stanovách je vyzna eno jako sídlo spole nosti Praha.
Podle novelizované legislativy je t#eba ve stanovách uvád%t podrobnou adresu sídla spole nosti.
Dosavadní adresa pro I,O byla soukromá adresa p#edsedy, pro koresponden ní styk pracovní adresa Teslamp.
Holešovice. Vzhledem k ukon ení innosti Teslamp a pro sjednocení administrativy a adresy navrhuje p#edsednictvo
používat nadále adresu sídla sekretariátu Novodvorská 1010/14, 141 01 Praha 4.
Valná hromada odsouhlasila tuto zm%nu.
Stanovy Spole nosti budou aktualizovány v tomto smyslu a úprava bude zahrnovat veškeré zm%ny a dopl.ky,
které byly odsouhlaseny valnými hromadami. Na základ% schválení aktualizovaných stanov nov% zvolený tajemník a
hospodá# budou pov%#eni provedením p#íslušných administrativních zm%n, vyplývajících ze zm%ny sídla.
Za aktualizaci stanov zodpovídá p#edseda.

Vytvo#ení pracovních skupin
Z iniciativy len' SRVO a po projednání na p#edsednictvu je navrženo vytvo#ení n%kolika pracovních skupin.
Kolem vedoucích t%chto skupin se shromáždí lenové, které mají o #ešení dané problematiky zájem, mají p#íslušné
návrhy, nám%ty, poznatky a kontakty. Výsledky innosti t%chto skupiny by m%ly být p#ínosem pro nás všechny, nebo0
zajisté upevní postavení Spole nosti v o ích obecné ve#ejnosti, posílí prestiž Spole nosti a budou moci být využity pro
naší další innost.

Skupina pro zvýšení prestiže SRVO - vedoucí Ing. Nosek
Skupina by se m%la zabývat prov%#ením legislativních možností, které by zvýšily pravomoci, resp. podpo#ily
autoritu SRVO v' i odborné ve#ejnosti a podpo#ily autoritu Spole nosti nap#. i v jednání se státní správou..

Skupina pro bezpe%nost ve ve#ejném osv tlení - vedoucí Ing. Trpišovský
Skupina by se m%la zajímat o zvýšení bezpe nosti v oblasti ve#ejného osv%tlení a to jak po stránce legislativní,
tak po stránce pasivních i aktivních prvk' a komponent, používaných ve VO a sm%rovat svoji innost na organizace ,
v této oblasti p'sobící.

Skupina pro spolupráci s m sty a obcemi – vedoucí Ing. Tesa#
Ing. Tesaw seznámil ve svém pwísp#vku p%ítomné s p%edstavou nápln# innosti pracovní skupiny
Vážení ú astníci dnešního setkání.
M'j p#ísp%vek je zam%#en na možnosti SRVO pomoci m%st'm a obcím, které se potýkají s problematikou
provozu resp. rekonstrukce ve#ejného osv%tlení.
V sou asné dob% jsou nároky na provoz a rekonstrukci VO pro zastupitele m%st a obcí tak náro né, že zejména
v m%stech a obcích , kde není zajišt%na stálá údržba a provoz sít% VO, jsou provád%ny takové zásahy, které mnohdy
v dobré ví#e porušují základní podmínky provozu dle platné legislativy.
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Jednou ze základních podmínek p#i rekonstrukci stávajícího VO je pro zastupitele m%st a obcí nutnost
minimalizace investic, bez ohledu na budoucí náklady provozu a údržby. Tam, kde se snaží snižovat spot#ebu el.
energie p#i provozu, vidíme asto nahrazování výbojek kompaktními zá#ivkami ve starých typech svítidel, nebo
osazování nových svítidel s kompaktními zá#ivkami na komunikace 1. a 2. t#ídy.
Dalším základním problémem je skute nost, že v%tšina menších m%st a obcí v'bec nemají k dispozici pasport
VO a o jeho vypracování z finan ních d'vod' ani neuvažují. Této skute nosti se bohužel nelze divit a to jednoho
prostého d'vodu .
k 31.12.1999 bylo konstatováno, že v ,eské republice celkem je celkem 6 244 m%st a obcí
5 m%st s po tem obyvatel nad 100.000,
- 17 m%st s po tem obyvatel mezi 50.000 až 99.999,
- 43 m%st mezi 20.000 až 49.999,
- 66 m%st s po tem obyvatel od 10.000 do 19.999,
- 134 obcí s 5.000 až 9.999 obyvateli,
- 357 obcí s po tem obyvatel od 2.000 do 4.999.
Pro náš návrh spolupráce je nejd'ležit%jší fakt, že 5622 obcí má po et obyvatel do 2000.
V n%kterých obcích údržbu VO p#evzali jednotlivé podniky energetiky, jinde se o údržbu a provoz smluvn%
starají elektromontážní firmy, avšak ve v%tšin% p#ípad' tyto služby zajiš0uje fyzická osoba a to pouze v p#ípadech,
kdy nám zrovna nesvítí sv%telný bod.
Další základní chybou p#i rekonstrukci a provozu VO je ta skute nost, že u obcí, kde nemají kvalifikovaného
správce, rozhoduje o tomto za#ízení zastupitelstvo, v%tšinou bez odborného vzd%láním a to bohužel ne vždy efektivn%.
VO je v%tšinou z pohledu pot#eb obce až na 4 míst% d'ležitosti.
Tato skute nost je velice zda#ile uvedena ve studii s názvem „Kam sm%#ovali obce“ zpracovanou Fakultou
Ekonomicko správní v Pardubicích.
Z této studie jednozna n% vyplynulo, že jedním z nejv%tších nedostatk' komunální politiky, je malý po et
odborník' technického a ekonomického zam%#ení v zastupitelstvech obcí. Stále chybí základní koncepce rozvoje státu,
jednotlivých region' i obcí. P#íprava strategií rozvoje musí vycházet z pot#eb základních lánk' státu a region' tj.
obcí. Pro #ešení ur itých problém' se obce sdružují do svazk' a mikroregion'. Tím se zvyšuje jejich možnost a
schopnost ovliv.ovat regionální politiku, nebo0 se stávají spolurozhodovatelem o základních koncep ních otázkách a
p#ijatelných zp'sobech #ešení. Reforma ve#ejné správy nabízí obcím r'zné možnosti uplatn%ní. Z výzkumu vyplynulo,
že mnohé obce si p#ály stát se správním a administrativním centrem oblasti. P#edpoklad, že by si takto vy#ešili své
problémy, je velice diskutabilní.
Pro m%sta a obce bylo vydáno mnoho publikací, jak postupovat p#i správ% a údržb% ve#ejného osv%tlení, ale
odezva na tyto rady je minimální a to jednak z již uvedených d'vod' a jednak také proto, že každé ty#i roky je
zastupitelstvo p#i volbách obm%.ováno a veškeré materiály, které obdrželi, nep#edávají nov% zvoleným zastupitel'm.
Záv%r, který vyplývá p#ednesených informací je skute nost, že ve v%tšin% m%st a obcí není správa, provoz ani
rekonstrukce VO. na požadované úrovni a to po stránce jak technické tak i ekonomické.
Domnívám se, že v sou asné dob% má SRVO dostate ný potenciál a je jen škoda že své poznatky a
zkušenosti nep#edává dále a to práv% v oblasti poskytování informací a poradenské innosti pro jednotlivé obce, na
základ% kterých by byl zajišt%n provoz jejich VO na požadované technicko ekonomické úrovni.
Z t%chto d'vod' si Vám dovolujeme p#ednést návrh pracovní verze možné spolupráce s organizacemi, které se
zabývají rozvojem m%st a obcí.
Jedná se p#edevším v navázaní spolupráce se Svazem m%st a obcí a Sdružením Historických sídel a m%st
,ech Moravy a Slezska.
Pro zkvalitn%ní innosti SRVO, p#edkládáme k diskusi a k p#ípadnému schválení tento návrh:
- ustanovit orgán „Pracovní skupina SVRO pro spolupráci s m%sty a obcemi“
- do prac. skupiny jmenovat odpov%dné osoby, které budou p#ípadné akce navrhovat, jejich provád%ní
plánovat a #ídit
- Plán a obsah akcí bude p#edkládán ke schválení p#edsednictvu SRVO
Za pr'b%h a efektivnost t%chto akcí bude odpov%dný ved. prac.skupiny a jejich výsledky budou p#edkládány
p#edsednictvu SRVO.
Spolupráce by m%la být v n%kolika základních okruzích:
1. VO v obcích a m%stech, silni ní, parkové, p%ší zóny.
- navázat kontakt s vedením SMO a nabídnout v jednotlivých regionech spolupráci nap#. formou odborných
seminá#' a seznámení zástupc' m%st a obcí s možnostmi.
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P#edpokládaná témata seminá#':
- provoz a rekonstrukce osv%tlení komunikací a p%ších zón ve m%stech a obcích
- poukázání na chaotické a nehospodárné provozování VO
- dtto na díl í rekonstrukce resp. výstavbu nových VO
- možnosti energetické úspory z provozu, p#edpokládaný výklad a odborné posudky, v . konkrétních údaj' z již
realizovaných akcí.
- snížení náklad' na provoz z hlediska údržby
- návratnost investic
- bezpe nost a dodržení ,SN
- estetická stránka
- kriteria zadávání výb%rových #ízení
- státní program na podporu úspor energií.
2. P#enesená správa VO
- konkrétní popis tohoto moderního zp'sobu provozování VO
- výhodnost tohoto systému provozování VO
- konkrétní p#ípady v . efektivnosti a p#ínosu pro obce v íslech
- ostatní
3. Možnosti financování investic do VO
SRVO nabídne jako placenou službu pro obce a m%sta k výše uvedeným témat'm formou doporu ení na
jednotlivé organizace:
- zajišt%ní zpracování pasportizace stávajícího VO
- ekonomické analýzy stávajících náklad' na provoz VO
- poradenskou innost p#i zpracování a vyhodnocení projekt' pro rekonstrukci a modernizaci VO
- zpracování návrhu na rekonstrukci VO, v . sv%teln% technických výpo t'
- vyhodnocení návratnosti investic
- p#ípravu na výb%rová #ízení
- zajišt%ní zpracování energetického auditu
- zpracování žádosti o dotace z Programu úspor el. energie
4. rekonstrukce a provoz historického VO
- navázat kontakt se SHSM p#edložit nabídku na ú ast SRVO jak o poradní orgán, p#i zasedáních SHSM , zjistit
termíny jejich celostátních sch'zek a p#ipravit konkrétní nabídku
- vycházet ze zkušeností v oblasti dodávek historického VO firem- len' SRVO
- p#ipravit možnost spolupráce z architekty a památká#i
Další okruh by mohl zahrnovat Spolupráci SRVO s Hospodá#skou komorou (HK).
- projednat možnosti HK p#i pomoci v oblasti provozu a rekonstrukce VO na úrovni m%st a obcí.
- nalézt pr'se ík možné spolupráce partner' SRVO a HKa SMO(jedná se zejména o podporu regionálních firem, v .
optimalizace náklad' na vlastní výb%rová #ízení a provád%cí práce).
V tomto sm%ru by m%la vyvinout aktivitu elektrotechnická sekce p#i HK viz. Referát pana R'ži ky místop#edsedy této sekce v Liberci, Zpravodaj .1/2003.
Pravd%podobn% jsem na n%které oblasti zapomn%l, ale od toho je diskuse p#i které bychom mohli uvedené
body možné spolupráce rozší#it nebo zm%nit. Domnívám se že tak vysoce profesní a odborn% zdatné sdružení jako je
SRVO, by m%lo své poznatky z oblasti ve#ejného osv%tlení prezentovat a p#enášet dále v jednotlivých regionech naší
republiky na m%sta a obce. Vždy0 z takovéto spolupráce m'že každá strana jen profitovat .
Informace:
V prosinci 2003 byly rozeslány dopisy jménem p edsedy SRVO a p edsedy pracovní komise na p edsedy
Svazu mst a obcí a Sdružení historických sídel s nabídkou spolupráce. Z obdržených odpovdí vyplývá, že oba
pánové považují nabídnutou spolupráci za podntnou a vítají ji. Bude tedy t eba nyní konkretizovat p edstavy
spolupráce a o#ekávat konkrétní výsledky #innosti pracovní skupiny.
Vzhledem k široce otev eným možnostem spolupráce s adou m(st a obcí p es m(stská zastupitelstva se jist(
do #innosti této skupiny zapojí ada #len% SRVO.
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Volby p#edsednictva SRVO a revizní komise SRVO na další funk%ní období
Zápis o pr'b hu a výsledcích voleb – Valná hromada SRVO, Nymburk 30.10.2003
Mandátové komise na základ% prezen ní listiny a po tu rozdaných volebních lístk' podle klí e 1 len = 1 hlas
uznala v souladu se stanovami valnou hromadu za usnášeníschopnou.
Na volebních lístcích byli uvedeni kandidáti navržení p#edsednictvem, návrhy z plena v dob% do konání voleb
nedošly. Se všemi navrženými kandidáty byla p#edem projednáno jejich uvedení na volebním lístku.
V pr'b%hu prezentace a do zahájení valné hromady bylo rozdáno celkem 52 volebních lístk'.
Volby probíhaly tajn%, každý z hlasujících m%l možnost volební lístek upravit nebo vepsat své kandidáty.
V tajných volbách bylo odevzdáno celkem 43 platných hlasovacích lístk'.
Po et získaných hlas' pro jednotlivé kandidáty podle odevzdaných hlasovacích lístk':
p#edsednictvo SRVO
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

V%ra
Bernard
Ji#í
František
Jaroslav
František
Tomáš
Libor
Miroslav

Bursíková
Hollý
Horák
Klicpera
Kotek
Luxa
Nosek
Polanský
Tichý

Po et hlas' pro
43
43
43
43
43
43
43
43
43

revizní komise SRVO

Ing.

Josef
Radek
Josef
Tomáš
Milan
Karel

Dufek
Kunert
Nikl
Nosek
Ryšán
Muller

43
43
43
42
43
1

Volební komise konstatuje, že volby jsou platné a p#edsednictvo SRVO a revizní Komise SRVO ve složení
uvedeném v zápise byla zvolena na p#íští funk ní období.

Za volební komisi : Radek Kunert
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Valná hromada na záv%r svého jednání odsouhlasila Usnesení z valné hromady, které sestavil a k hlasování
p#edložil p#edseda mandátové a návrhové komise Ing. Horák
Usnesení bylo valnou hromadou odsouhlaseno.

Usnesení z valné hromady SRVO 30.10.2003 Nymburk
1. Valná hromada bere na v domí:
Zprávu p#edsedy o innosti SRVO od minulé valné hromady
2. Valná hromada schvaluje:
a)

b)

c)

Bursíková
Hollý
Horák
Klicpera
Kotek
Luxa
Nosek
Polanský
Tichý

Volbu revizní komise ve složení:
Josef
Radek
Josef
Ing.
Tomáš
Milan

Dufek
Kunert
Nikl
Nosek
Ryšán

Zm nu sídla spole%nosti
na Novodvorská 14, 142 01 Praha 4

d)

e)

Volbu p#edsednictva SRVO ve složení:
Ing.
V%ra
Ing.
Bernard
Ing.
Ji#í
František
Ing.
Jaroslav
Ing.
František
Ing.
Tomáš
Ing.
Libor
Miroslav

Ustavení pracovních skupin:
-

Pracovní skupina pro zvýšení prestiže SRVO (vedoucí Ing. Nosek)

-

Pracovní skupina pro spolupráci s m%sty a obcemi (vedoucí Ing. Tesa#)

-

Pracovní skupina pro bezpe nost ve ve#ejném osv%tlení (vedoucí Ing. Trpišovský)

Rozpo%et na rok 2004

Za návrhovou komisi Ing. Jií Horák
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Volba p#edsedy a dalších funkcioná#' SRVO na další funk%ní období
Nov% zvolené p#edsednictvo Spole nosti pro rozvoj ve#ejného osv%tlení se sešlo po skon ení programu na
svém prvním jednání.
Na programu byla volba orgán' SRVO.

V nov% zvoleném p#edsednictvu budou rozd%leny funkce takto:
p#edsednictvo SRVO
p#edseda
místop#edseda
tajemník a šéfredaktor Zpravodaje
hospodá#
webmaster
len – kontaktní osoba pro SR
len
len
len

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Jaroslav
Tomáš
František
V%ra
Ji#í
Bernard
František
Libor
Miroslav

Kotek
Nosek
Luxa
Bursíková
Horák
Hollý
Klicpera
Polanský
Tichý

Josef
Radek
Josef
Tomáš
Milan

Dufek
Kunert
Nikl
Nosek
Ryšán

revizní komise SRVO
p#edseda
len
len
len
len

Ing.
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Slovo redakce Zpravodaje SRVO

Prakticky na každém setkání a hodnocení %innosti Spole%nosti se hovo#í o Zpravodaji jako o výrazném
informa%ním zdroji pro %leny Spole%nosti, ale i pro další pracovníky v oboru.
Zpravodaj je vydáván i jako sborník referát' z technických seminá#' – setkání.
Úmyslem p#ednášejících jist je, aby se jejich p#ísp vky dostaly k co nejširšímu okruhu %tená#'
v p#im #eném %asovém odstupu po jejich p#ednesení a technickém seminá#i.
Prakticky na každém seminá#i vyzývá šéfredaktor všechny, kte#í p#ednesli své p#ísp vky o zaslání
jejich zn ní k otišt ní ve Zpravodaji. P#ednesené p#ísp vky jsou stále %ast ni doprovázeny promítáním
doprovodných obrázk', graf' a dalších materiál', což jist p#ispívá ke zvýšení úrovn referát', na druhé stran
však text p#episovaný pouze ze zvukového záznamu k otišt ní ve Zpravodaji ztrácí p'vodní smysl a zám r.
I po nymburském setkání se opakuje známý fakt, že n kte#í p#ednášející, p#es urgence a prosby
šéfredaktora, nejsou schopni 3 m síce po Setkání zaslat své p#ísp vky. Na to doplácejí ti z p#ednášejících, kte#í
p#ísp vky zašlou v%as a zbyte%n dlouho %ekají na zve#ejn ní.
A toto je sou%asn vysv tlením, pro% Zpravodaj vychází s takovým odstupem po Setkání v Nymburce.
Proto se redak%ní rada, po schválení p#edsednictvem, rozhodla p#istoupit následujícímu opat#ení:
- Uzáv rka každého %ísla Zpravodaje ze Setkání bude 30 dn' po konání Setkání.
- Pokud do této doby redakce neobdrží p#ísp vky od autora, vyhrazuje si právo otisknout je ve zn ní
upraveném redakcí.
- Pokud nebude možno ze zvukových záznam' a dostupných podklad' sestavit smysluplný %lánek,
p#ísp vek nebude otišt n.
- Autorské odm ny budou vypláceny pouze za odborné %lánky, nikoliv za %lánky firemní. Posouzení
nápln p#ísp vk' provede redak%ní rada.
Vnímejte, prosím, tato opat#ení jako p#ínos ke zlepšení práce redakce Zpravodaje, k lepší a v%asné
informovanosti nás všech o výsledcích naší práce.
Pokud má %lenská základna jiný názor na funkci a existenci Zpravodaje nebo jiný podn t na zlepšení
%innosti rekakce, je možno si o tom podiskutovat na p#íštím Setkání.

Za redak%ní radu

Ing. František Luxa, šéfredaktor Zpravodaje
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