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Ohlédn me se ješt  za rokem 2003 a významnými akcemi z oboru sv tlo a osv tlení , které se v tomto roce 
uskute#nily. 

Jedná se zejména o mezinárodní konferenci SVETLO 2003 v Liptovském Jánu a tradi#ní již XXII.: kurz 
osv tlovací techniky v Ostrav . 

I  na zaji št ní t chto akcích se spolupodílela a spolupracovala SRVO a její #lenové aktivn  vystupovali jako 
p%ednášející #i jako ú#astníci. 

Z obou akcí otiskujeme p%ehled p%ednesených p%ednášek a referát' tak, jak byly zve%ejn ny ve sbornících. 

 

Pro lepší orientaci v dosud vydaných Zpravodajích jsme zpracovali  REJST*ÍK otišt ných p%ísp vk' ve Zpra-
vodaji SRVO, %azeno podle vydání, od roku 1992 do konce 2003. P%edcházející rejst%ík byl vydán ve Zpravoda-
ji  1 – 2000 a podchycoval stav ke konci roku 1999 a podle vašich ohlas' vám usnadnil  orientaci ve Zpravoda-
jích a vyhledávání p%íslušných p%ísp vk'. N která archivní #ísla Zpravodaje, pokud technika dovolí, je možno 
na vyžádání u šéfredaktora zaslat elektronicky. 

 

Pro p%ipomenutí uvádíme i seznam dosud uskute#n ných setkání SRVO do Jarního setkání 2004. 

 

Jak je zvykem , každoro#n  otiskujeme seznam #len' SRVO aktuální k ukon#enému roku, v tomto p%ípad  
k datu vydání Zpravodaje. Vzhledem k stále v tší dostupnosti internetu jsou na  www.srvo.cz uvedeny seznamy 
#len' a pod heslem pro #leny, které bylo #len'm rozesláno v p%íloze  Zpravodaje ( pro nové #leny na vyžádání 
sd lí tajemník anebo web master), je možno vyhledat pot%ebné údaje. Z tohoto d'vodu seznamy #len' v tišt né 
podob  nebudou ve Zpravodaji nadále uve%ej,ovány.  

Sekretariát sou#asn  žádá všechny #leny, aby zkontrolovali  a aktuali zovali své kontaktní adresy a telefony, 
p%ípadn  doplnili  e-mailové adresy. Pro rozesílání p%ihlášek a dalších materiál' bychom rádi využívali tuto 
formu kontaktu. 
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14. Mezinárodní konference SV TLO 2002 
8.-10. ,íjna, Nízké Tatry, L iptovský Ján 
 
Hlavním cílem a posláním této akce bylo seznámit odbornou ve ejnost a zájemce o sv(telnou techniku s vývojo-
vými trendy v technice osv(tlování, provozními zkušenostmi, aplikacemi v nejr%zn(jších oborech lidské #innosti 
a vym(nit si odborné zkušenosti z tohoto oboru. Nemalá pozornost byla v(nována energetickým úsporám a eko-
nomickým otázkám provozu osv(tlovacích soustav. Nebyla opomenuta ani problematika technicko-právního 
postavení sv(telné techniky a zavád(ní nových p edpis% a norem, jako jedna z podmínek dalšího za#le*ování do 
Evropského spole#enství. 

Vzhledem k veliké ší i a rozsahu p ednesených referát% z nejrúzn(jší oblastí osv(tlení i z oblastí s touto proble-
matikou související uvádíme pouze p ehled p ednášek a referát% s uvedením autor%. Pokud máte zájem o úplné 
zn(ní, na adrese organizátor% konference obdržíte zbylé sborníky nebo kontakty na p ednášející. 

 

Sú#asnos. svetelnej  techniky, Prof. Ing.Alfonz Smola, PhD., FEI STU Bratislava  

Trendy využitia elektroniky vmodernom osv/tlení, Hans-Peter Birkhofer, OSRAM Munich GmbH, Germany 

High L ight-Sv/tlo pro #lov/ka, Doc. Ing. Ji í Plch, CSc., ,eská spole#nost pro osv(tlování, ,R 

Vonkajšie osv/tleme dekoratívnymi svietidlami, Ing. Christian Richter, AEAustria  

Vlivy p,ep/tí a podp/tí v napájecí síti na parametry sodíkových výbojek, Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., 
Ing. Josef Nezval VŠB -TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, ,R  

lll umination and Traffic Signal Design in Ontari o, Canada , Ing. Stefan D. Dzamba, P. Eng., MEE, Mis-
sissauga, Ontario, Canada 

„B iele"  sv/tlo vo verejnom osv/tlení, Peter Schwarcz Ing., Tungsram - Schréder Ltd, Pilisszentiván, Hungary
  

Nízkomontované svietidlá s bielymi LED zdrojmi využívajúcimi koncept celopozitívneho kontrastu ako u 
svetlometov vozidiel, Dipl.-lng. Andreas Walkling, Philips Lighting, Miribel, France 

Evropské normy pro osv/tlení v soustav/ 'SN, Ing. Ji í Novotný, FCC PUBLIC s. r.o., Praha, ,R  

Analýza jas1 povrch1 vzorku p1dy, Ing. Pavel Sn(hota, Prof. Ing. Ji í Habel, DrSc., FEL ,VUT Praha, ,R 

Znižovanie spot,eby energie v uli#nom osv/tlovaní v Eur ope, Dr. Vincent Berrutto, Paolo Bertoldi, European 
Commission - DG Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Ispra, Italy  

Rekonštrukcia chýbajúcich meraných údajov v pravidelných záznamech databáz dennej  osvetlenosti , 
Stanislav Darula, Richard Kittler, ÚSTARCH SÁV Bratislava, Harry Kambezidis, National Observatory of 
Athens, Aris Bartzokas, University of loannina, Greece 

Sv/tlo a obchodná pasáž, Ing. arch. Milan Andráš, PhD., Fakulta architektury STU v Bratislav(     

Zabezpe#enie osvetlenia v budov/ s mikroklimatickým obalom, Doc. Ing. Maria Budiaková, CSc., Fakulta 
architektury STU v Bratislav(   

Hygiena osvetlenia, Ing. Peter Rybá , Statný hygienický ústav Bratislava  

Osvetlovacie systémy s optickými vodi#mi , Ing. Jozef Šim#isko, IES, ILUMA Toronto, Canada, Ing. Adrian 
Ková#, ILUMA s.r.o., Bratislava  

Osv/tlování interiér1 prost,ednictvím sv/tlovod1, Ing. Eva Kadlecová, Ing. Michal Bernard, Ústav elek-
troenergetiky VUT FEKT Brno, Ing. Pavel Fiala PhD., Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky UT 
FECT Brno, ,R  

Energetické úspory v budovách p,i použití sv/tlovod1, Doc. Ing. Ji í Plch, CSc., ,eská spole#nost pro osv(t-
lování, Ing. Jitka Mohelníková, PhD., Ing. Petr Suchánek, Fakulta stavební VUT v Brn(, ,R  

I luminácia objektov vel'kej a malej  architektury , Ing. Ján Novomeský, COMLUX spol. s.r.o., Bratislava 

Stage L ighting - Recent Lighting Control Systems, Sándor Bórócz, LISYS Fényrendszer Rt., Budapest, Hun-
gary  

Praktické aplikácie DALI kompatibilných systémov, Ing. Manfred Heinrich,TRIDONIC.ATCO, Dornbirn, 
Austria, Ing. Ján Novomeský, COMLUX spol. s r.o., Bratislava  

Modern/ ri adenie osvetlenia p,e pr iemyselné haly s použitím úsporných svietidiel s vysokotlakovými so-
díkovými výbojkami, Ing. Vladimír Janouška, Techos s. r.o., Košice  
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Aplikace regulace a telemanagementu ve ve,ejném osv/tlení, Ing. Jaroslav Polínek, AKTE spol. s r.o., Zlín, 

Osvetlbvanie pracovných pr iestorov z pohladu nových noriem a predpisov 

Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD, Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD., FEI STU Bratislava 

Osv/tlení silni#ních tunel1, Ing. Jaroslav Kotek, ELTODO EG a.s., Praha, ,R 

Vor teile und Nachteile der  klassischen und or tsauflósenden L ichtmesstechnik,  Dipl. - Ing. Aleš Markytán, 
Technische Universitát llmenau, Germany  

Audity ve,ejného osvetlenia v slovenských mestách a obciach, Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Fakulta elek-
trotechniky a informatiky STU Bratislava 

Specifické problémy vonkajšieho osvetlenia, Massimiliano Anselmi, DISANO lll uminazione S.p.A., Italy 

Koordinácia interakcie medzi kvali tou osvetlenia, zdravím a produktivitou, Ralph A. Smith, B.Sc.E.E., 
P.Eng., D.S.A., L.C., Tracey McDade, B.Sc.E.E., P.Eng., Ralph Smith Engineering Inc., Canada 

Hodnotenie oslnenia v doprav/, Ing. František Kras*an, Ing. Jarmila Šimon#i#ová, FEI STU v Bratislav( 

P,ístupy ke správ/ a údržb/ ve,ejného osv/tlení, Ing. František Luxa, ELTODO EG a.s., Praha, ,R 

Posudzovanie zhody výrobkov svetelnej  techniky podl' a harmonizovaných predpisov a noriem EU v SR, 
Ing. Dušan Novotný, EVPÚ a.s., SKTC 101, Nová Dubnica  

Praktické zkušenosti s posuzováním zhody svítidel, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Ing. Karel Just, ITI TÚV 
s.r.o. Brno, ,R 

Ná#r t r iešenia celoplošného zberu, tr iedenia, likvidácie a recyklácie odpadu 20 druhov sv/telných zdrojov 
na Slovensku, Ing. Milan Hrdlík, CSc., AMI spol. s r.o., Nové Zámky, Ing. Vladimír Rad%ch, Recykla#ný fond 
SR, Bratislava 

Možnosti obnovení sv/teln/ - technických parametr 1 u repasovaných svítidel, Ing. Tomáš Novák, Metasport 
a.s., Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., Ing. František Orság, VŠB - TU Ostrava, ,R 

Praktické použiti digitální fotografie pro ú#ely hodnocení osv/tlení, Ing. Petr Baxant, PhD., FEKT VUTv 
Brn(, ,R  

Osvetlovanie rastlín a návrh svietidla a osvetrovacích sústav pre rastlinnú produkciu, Richard Ka#ík, 
LIGHTECH spol. s r.o., Bratislava  

Zákon o ovzduší - „ sv/telné zne#išt/ní" , Tomáš Maixner, DQL osv(tlování, ,ernolice, ,R 

Provozní bezpe#nost a spolehli vost osv/tlovacích soustav , František Štoura#, Moravský svaz elektrotechnik%, 
Brno, ,R 

N/které z možností ovládání osv/tlení v budovách se systémovou instalací EIB, Ing. Josef Kunc, ABB s.r.o., 
Elektro Praga, Praha, ,R  

Po#íta#ový návrh reflektorov pre akcenta#né svietidla Computeral, Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD., Ing. 
Miroslav Kropá#, Ing. Jarmila Šimon#i#ová, FEI STU v Bratislav( 

Úsporné a kvali tativn/ r iešenie osvetrovacích sústav VO v Košiciach, Doc. Ing. Margita Šef#iková, PhD, TU 
FEI Košice, Ing. Miroslav Karch*ák, Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice, Ing. Ivan Vaškovi#, VEROS s.r.o., 
Košice, Ing. Peter Palmaj Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice  

Odrazná plocha svítidel, Ing. Eva Kadlecová, Ing. Petr Baxant PhD., VUT Brno, FEKT ÚEEN, ,R 

Hodnotenie vizuálnej  pohody v priemyselných prevádzkach, Doc. Ing. Dušan Katunský, CSc., Ing. Erika 
Dolníková, PhD., Ing. Martin Lopušniak, Stavebná fakulta (KKPS) TU Košice 

Návrh digitálneho goniofotometra, Ing. Frantiek Kras*an, Bc. Marek Pípa, FEI STU v Bratislav(  

Riadiaci systém p,e scénické a efektové osvetlenie, Ing. František Kras*an, Bc. Marek Pípa, Bc. Zuzana Uli#-
ná, Bc. Jozef Martiš, Bc., Miroslav Jalec, Bc. Martin Mucha, FEI STU v Bratislav( 

Výpo#et a charakteri stiky difúzorov svietidiel, Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., FEI STU v Bratislav(  

Využitie elektronických predradníkov vo svietidlách VO, Doc. Ing. Margita Šef#íková, PhD., FEI TU Koši-
ce, Miloš Kiss, DNA Slovakia s.r.o.,Nové Zámky, Ing. Jozef Madansky, VÚJE a.s. Trnava, IPO s.r.o., Košice, 
Doc. Ing. Jozef Ondera PhD., TU FEI Katedra elektrických pohonov a mechatroniky, Košice  
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V souvislosti s po#átky t chto konferencí na Slovensku zpracoval Ing. Bernard Hollý vzpomínkový materiál, 
který p%ipomíná ty, kte%í stáli p%i prvních ro#nících t chto konferencí. 
 

Boli  pri  za#iatkoch „SVET LA“   
 
 Odchod dvoch významných odborníkov v oblasti svetelnej techniky Ing. Mariana Augustína a Ing, 
Petra Janošovi#a v priebehu posledných troch rokov z našich radov je tou príležitos.ou pozrie. sa spä. na ich 
ú#inkovanie a ich prínos pre oblas. svetelnej techniky v našej vlasti Slovenskej republiky, v zrkadle najvýznam-
nejšej svetelnotechnickej akcie - SVETLO. 
 Osobnosti oboch svetlotechnických odborníkov jednozna#ne patria do „zlatého fondu“ našej Slovenskej 
svetelnotechnickej spolo#nosti. Po ukon#ení #innosti Národnej odbornej sekcie svetelnej techniky pri Slovenskej 
energetickej spolo#nosti - SENES - v roku 1990 a h/adaní novej formy odbornej organizovanosti svetelnotech-
nických odborníkov na Slovensku, stáli  práve oni dvaja, Marian Augustín a Peter Janošovi#, v #ele diania pri 
vytváraní legislatívneho priestoru, koncipovaní programu a získavaní #lenskej základne novovznikajúcej Sloven-
skej svetelnotechnickej spolo#nosti  SSTS - ZS VTS. 
 Ich práca mohla by. pochopite/ne úspešná len v úzkej spolupráci s 0alšími, svetelnej technike oddanými spolu-
pracovníkmi. A to bez rozdielu, #i išlo o vysokoškolských u#ite/ov, odborníkov z vedy a výskumu, výrobnej 
sféry, obchodníkov, projektantov, technikov, manažérov, uživatelov alebo študentov. U všetkých týchto, v0aka 
svojej odbornosti a príslove#ne /udskému bezprostrednému prístupu, nachádzali podporu a spoluprácu. 
 Preto ve/mi rýchlo, po založení „Spolo#nosti...“ , mohla za#a. aktívne jej #innos.. Na nieko/kých spo-
lo#ných pracovných stretnutiach koncom roku 1990 a za#iatkom roku 1991, bol sformulovaný nosný zámer 
novozaloženej Slovenskej svetelnotechnickej spolo#nosti. Otvori. #innos. SSTS konferenciou svetelnotechnic-
kých odborníkov. Sú#as.ou tejto, sa pod/a širokého scenára, úž v prvom roku stala výstava výrobcov svetelnej 
techniky. Program „Svetla“ bol hne0 od za#iatku koncipovaný v širokých súvislostiach spolupráce s odbor-
níkmi, ale i pôsobenia na odborníkov z iných profesií, užívate/ov a širokú verejnos.. Centrom konania „Svetla“ 
sa stala Bratislava. 
 Vo ve/mi krátkom #ase, za pochodu, bol zostavený program 1. ro#níka „Svetla“. Miesto, Dom kultúry v 
Karlovej Vsi, bolo sú#as.ou cie/ového programu, priblíži. problematiku racionálneho využívania elektrickej 
energie vo svetelnej technike, #o najširšiemu okruhu /udí, ís. so „svetlom“ k užívate/om svetla. Nosným pro-
gramom dní svetla, bola konferencia. Dopl*ujúcim - výstavka svetelnej techniky. V exteriéri, na verejných pe-
ších komunikáciach za spoluú#asti výrobcu stožiarov - ELV Senec, výrobcu svietidiel - Vulkan a montážnej 
firmy Osvetlenie, bola vybudovaná s minimálnymi výdajmi pre mesto, atypická, nadštandartná osvet/ovacia 
sústava, ako vklad #lenov SSTS mestu. Druhý ro#ník v roku 1992 sa uskuto#nil v doško/ovacom zariadení MÚ 
Petržalka. Po#et vystavovate/ov pred#il o#akávanie usporiadate/ov a sú#asne stanovil trend pre budúce obdobie. 
2. ro#ník sa dá charakterizova. ako akcia dvoch rovnocenných podujatí - výstavy a konferencie. 
 Prakticky tretím ro#níkom Svetla 1993, sa nosnou #as.ou akcie stala medzinárodná výstava a dopro-
vodnými akciami - semináre, konferencie, postery, firemné dni. Vä#šina týchto medzinárodných výstav sa uspo-
riadala v spolupráci s Domom techniky Bratislave, v zariadení Domu techniky na Škultétyho ulici. 
 Ro#ník 1997, SSTS usporiadala v Parku kultúry a oddychu na Nábreží arm.gen. L. Svobodu, ale už o 
rok neskôr sme sa vrátili do Domu techniky. Ro#ník 1999 a 2000 boli  poznamenané problémami v h/adaní no-
vých partnerov a vhodných priestorov. To bol už akýsi signál, že sa našim dvom priate/om, Marianovi a Pe.uš-
kovi, nedostávalo dostatok energie a síl. 
 Nové vedenie spolo#nosti SSTS, sa rokom 2001 vrátilo k poriadaniu svetelnotechnických konferencií v 
spolupráci s ,eskou svetelnotechnickou spolo#nos.ou. To je ale už nová kapitola a jej za#iatky a priebeh ur#ite 
niekto zdokumentuje. 
 Náš príspevok nechce hodnoti., ale len pripomenú. chvíle, ke0 sme spolu s našimi priate/mi, Maria-
nom a Pe.uškom, spolo#ne organizovali svetelnotechnické konferencie a výstavy, na ktorých sme v ich spolo#-
nosti prežili ve/a krásnych chví/ ... 
Medzi spolupracovníkmi, ktorí od za#iatku sa podie/ali na organizovaní a dokumentovaní jednotlivých ro#níkov 
„Svetla“ , sa k ich odkazu hlásime aj mi, touto malou rekapituláciou, tak úspešných svetelnotechnických podujatí, 
akým bolo „SVETLO“ 
 
Liptovský Ján, hotel Máj,, 8. -10. október 2003     
 Ing. Bernard Hollý - Belux s.r.o. 
 Miro Nemec - Arsphoto 
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XXII . Kurz osv/tlovací techniky 
 

Tento XXII. Kurz osv(tlovací techniky navazuje ne tradi#ní seminá e zabývající se problematikou ze všech 
oblastí sv(telné techniky. Tento seminá  je zam( en na osv(tlení náro#n(jších prostor% jako jsou kancelá e, 
zdravotnická a školní za ízení. Nechybí tu však ani p ednášky z oblasti denního, ale také rušivého sv(tla. Poprvé 
prob(hne v objektu Hotelu Dlouhé Strán( Kouty nad D(snou v krásném a #istém prost edí Hrubého Jeseníku.  
Organiza#ními garanty jsou Vysoká škola bá*ská – Technická universita Ostrava, ,eská spole#nost pro osv(tlo-
vání, Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav(, SRVO. 

Doufám, že letošní seminá  Vám p inese  adu užite#ných poznatk% do Vaší praxe a reklamy zde uvedené k pro-
hloubeníí zájmu o Vaše výrobky. 

Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. 

  
Z tohoto seminá%e uvádíme seznam pronesených p%ednášek a referát', tak jak byl uveden ve Sborníku. Sbor-
níky, kde je otišt no plné zn ní p%ednášek, je možno získat na VŠB TU Ostrava, sekretariát prof. Sokanského, 
kde vám mohou zprost%edkovat kontakt na autory. 
 

Databázové zpracovaní soubor1 provozních m/,ení a soubor1 digitálních fotografií., Baxant Petr 

Zm/ny denného sv/tla versus požiadavky noriem, Darula Stanislav 

Výpo#et difúzorov p,e inter iérové svietidlá pomocou tabulkových procesorov,  Gašparovský Dionýz 

LUXMATE - nová dimenze osv/tlování, Kotas Martin 
Novinky kolem rušivého sv/tla, Kotek Jaroslav 

Hodnotenie oslnenia v inter iérech pomocou najnovších výpo#tových postupov, Kras*an František 

Volba svítidla z hlediska rušivého sv/tla, Maixner Tomáš  

Osv/tlení t/locvi#en pro výuku t/lesné výchovy - minimální vari anta?, Novák Tomáš, Juklová Marie 

Poznatky z praxe m/,ení osv/tlení  Nová Jana, Linda Josef 

Systémy denného osvetlenia v pracovnom a obytnom prost,ed, Rybá  Peter -•  

Statistické vyhodnocení mezilaboratorního porovnávacího m/,ení, Sokanský Karel, Hóchsmann Petr 

Praktický p,íklad ,ešení sdruženého osv/tlení, Stan(k Pavel 

Informace o zm/nách v hygienické služb/, Stupka Pavel 

Modelování sv/telného pole p,ímé složky denního osv/tlení od základních typ1 obloh, Suchánek Petr, Sy-
rový Karel 

Merania hygienických parametrov osvetlenia, Smola Alfonz, Kras*an František 

Inteligentní textilie - senzory UV zá,ení, Vlková Martina 

Vliv spektrální distr ibuce sv/telné energie na barevný vjem objektu - metamerie osv/tlení, Vlk Michal 

Op/t nové možnosti p,i ovládání osv/tlení v budovách se systémovou instalací EIB, Kunc Josef 

Osv/tlování opera#ních sál1 a prostor  podobných poznatky a otázky, Niesig Petr 

Vliv zasklení na sv/telné pom/ry v u#ebnách, Plch Ji í, Mohelníková Jitka 

Vliv spektrálních #initel1 odrazu na barevné vnímání, Habel Ji*, Málek Jan 

Vyhodnocení jasových pom/r1 v digitálním systému, Plch Ji*, Markytán Aleš 

Poznatky z m/,ení um/lého osv/tlení v u#ebnách, Muchová Alena 

Faktory ovliv3uj ící m/,ení osv/tlení, Slezák Ji* 

Degradace mater iál1 vli vem ú#ink1 zá,ení, Habel Ji í, Ku e Jan, Snéhota Pavel 

Metodika pro subjektivní hodnocení osv/tlovacích soustav, Habel Ji*, Šilhán Jan 

Moderní sv/telné zdroje pro osv/tlení inter iér1, Dvo á#ek Vladimír 

Osvetlovacie sústavy v zdravotnických prevádzkach , Šef#íková Margita 

Novelizace právních p,edpis1 v oblasti ochrany zdraví p,i práci,  Moty#ková Pavla 

Evropská norma pro osv/tlování vnit,ních prostor1, Novotný Ji í 
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Bezpe#nost provozu osv/tlovacích soustav v návaznosti na elektr ické rozvody a požadavky na ochranné 
vodi#e, Štoura# František 

Hygienická praxe p,i osv/tlování sklad1,  VrbíkPetr 

Zm/ny adapta#ního jasu a podmínek osln/ní v závislosti na #initelích odrazu a jasu svítidel, Habel Ji*, 
Šafá  Ond ej 

Možnosti využití expor tních systém1 p,i návrhu osv/tlovací soustavy, Sokanský Karel 

Po#íta#ový návrh reflektorov p,e akcenta#né svietidlá, Veselovský Ján, Kropá# Miroslav, Šimon#i#ová Jar-
mila 

Osv/tlovánie kostolov v praxi, Novomestský Ján  
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Zpravodaj  SRVO - rejst,ík podle vydání 
ro#ník #íslo autor firma téma 

     
1992 1 redakce  Informace o setkání se zástupci firmy CONCHIGLIA 

v ESPA Pardubice 

1992 2 Horák J.  SRVO Školení osv(tlovací techniky Ostrava VII 
1992 2 Kotek J.  SRVO Zasedání 4. divize CIE v Praze 
1992 2 Polan J. . Tesla Holešovice  Zneškod*ování nefunk#ních sv(telných zdroj% 

1993 2 redakce podklad .Miška ík Post ehy z výstavky - seminá  Plze* 
1993 2 redakce podklad B.Láska 8. ro#ník Kurzu osv(tlovací techniky Sv(tlo a sou#as-

nost VŠB Ostrava 

1993 3 Benda M. TS Liberec Komentá  k souhrnu o ve ejném osv(tlení m(sta Li-
berce 

1993 3 Lang M. VO ÚM K.Vary Podmínky pro z izování VO na území m(sta Karlovy 
Vary 

1993 3 Luxa F., Horák J. redakce P átelské setkání v Lou#eni, po adatel Tesla Holešovi-
ce 

1994 1 Luxa F., Horák J. Tesla Holešovice  Podklady pro Ekologicky šetrný výrobek 
1994 1 Luxa F., Horák J. Tesla Holešovice  Pr%zkum ve ejného osv(tlení v ,R - sortimentní roz-

ložení zdroj% 

1994 1 Sodomka P. Certima M( ení korozních úbytk% na stožárech ve ejného 
osv(tlení 

1994 1 Tichý M. Osv(tlení Plze* Zprávy z Plzn( 
1994 2 Friml L.  Tesla Holešovice  Novinky ve výrobním programu Tesla Holešovice 

1994 2 Friml L., Luxa F. Tesla Holešovice  Otázka života sv(telného zdroje 
1994 2 Luxa F.  Tesla Holešovice  Firmy, zabývající se likvidací nefuk#ních sv(telných 

zdroj% 

1994 2 Mal#ánek P.  Tesla Holešovice  Metodiky hodnocení jakosti a spolehli vosti vysokotla-
kých sodíkových výbojek 

1994 2 redakce  P átelské setkání na zámku v Lou#eni, Tesla Holešovi-
ce a.s. 

1994 3 Luxa F.  Tesla Holešovice  A ješt( n(co k ekologii,  sv(telné výbojové zdroje a 
ochrana životního prost edí 

1994 3 redakce  Setkání SRVO v Hradci Králové 
1994 3 redakce  Odborný seminá  Ve ejné osv(tlení a jeho racionaliza-

ce. Bratislava ZOVPZ, sekce VO 

1994 3 Sokanský K. Doc VŠB TU Ostrava Možnosti regulace nap(tí ve ejného osv(tlení 
1994 4 Brýdl J. Elektropodnik  Svítidla Schréder, vyráb(ná v Elektropodniku Praha  

1994 4 Horák J.  Tesla Holešovice  Provozní podmínky vysokotlakých výbojek 
1994 4 Kotek J.  SRVO Spole#nost pro rozvoj ve ejného osv(tlení 
1994 4 Luxa F.  Tesla Holešovice  Sv(telné výbojové zdroje a ochrana životního prost edí 

1995 1 Dvo á#ek V.  Tesla Holešovice  Tesla Holešovice a.s. Praha - #eský výrobce sv(tel-
ných zdroj% 

1995 1 Kotek J.  SRVO P ehled vývoje spo eby elektrické energie ve ve ejném 
osv(tlení 

1995 1 Luxa F.  Tesla Holešovice Ekologické zneškodn(ní nefuk#ních výbojových zdro-
j% 

1995 1 Nikl J. VO TS Olomouc Instalace úsporného za ízení ve VO "ILUEST" v 
Olomouci 

1995 1 Povejšil M. Elektropodnik  Zkušenosti s provozem sv(telných zdroj% a zapalova#% 
ve svítidlech Schréder 

1995 1 Stehlík M. SRVO Nestranné post ehy z provozu VO. 
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1995 1 Voz*ák M.  OSRAM CS Špi#kové technologie p i výrob( moderních sv(telných 
zdroj% Osram 

1995 2 Benda M. TS Liberec Provoz ve ejného osv(tlení v Liberci 
1995 2 Horák J.  Tesla Holešovice  Sv(telné zdroje pro venkovní osv(tlení 
1995 2 Madenský J. Magistrát Ostrava Ve ejné osv(tlení v Ostrav( 
1995 2 Mal#ánek P.  Tesla Holešovice  Spolehlivost sv(telných zdroj% ve ve ejném osv(tlení - 

zkoušky v reálných podmínkách 

1995 2 redakce  Slovník sv(teln( technických pojm% 

1996 1 Brýdl J. Elektropodnik Cesta k úsporám elektrické energie ve venkovním 
osv(tlení 

1996 1 Janošoviš P.   Zprávy ze Slovenské republiky 
1996 1 Pauzar J. ZPA CZ  P ijíma#e FMX - HDO pro ve ejné osv(tlení 
1996 1 redakce F. Luxa Slovník sv(teln( technických pojm% ( na pokra#ování) 
1996 1 redakce podklad . J. Kotek Osv(tlování venkovních prostor% - Ve ejné osv(tlení 

1996 1 Št(pánek P.  VUT FS Brno Diagnostika, posouzení a sanace ocelových stožár% 
VO 

1996 2 Dzurek I.  S PoweR produkt Úspora energie osv(tlování výbojovými zdroji  sv(tle s 
použitím elektronických p ed adník% 

1996 2 Hoský R. VOS Podbo any Firma VOS p edstavuje svoji  práci - údržba VO v 
menších m(stech 

1996 2 redakce podklad .Kotek Osv(tlování venkovních prostor% - Osv(tlení p(ších 
zón 

1996 2 redakce .Luxa Slovník sv(teln( technických pojm%  

1996 2 Sobotka L.  Tesla Holešovice Tesla Holešovice a.s. Praha se kone#n( do#kala priva-
tizace 

1996 2 Sokanský K.  VŠB TU Ostrava Úspora z regulace nap(tí a stmívání ve ejného osv(tle-
ní 

1996 2 Št(pánek P.  VUT FS Brno Diagnostika a údržba betonových stožár% VO 
1996 2 Vorá#ek J. Vorvo Ve ejné osv(tlení, podmínky a vazby ve vztahu k 

místním komunikacím, silnicím a dálnicím, prostorová 
uspo ádání inženýrských sítí 

1996 3 Benda M. TS Liberec Údržba VO v Liberci 
1996 3 1uriš L.  SSTS ,innost Slovenské sv(teln( technické spole#nosti 
1996 3 Holl ý B.  Belux Zájmové skupiny v oboru VO na Slovensku 
1996 3 Hor*ák P.  STU Bratislava Informace o akcích v zahrani#í - Interlicht Moskva 

1996 3 Janošovi# P.   Provoz VO v Bratislav( 
1996 3 Jirman P.  ZPA CZ Trutnov HDO 
1996 3 Kajfosz E. Promor Pozvání do ,eského T(šína 
1996 3 Kotek J.  SRVO Vztah m(sta a údržby 
1996 3 Kotek J.  SRVO Co se událo od setkání v Podbo anech 
1996 3 Kro#ek L.  GE Light Spole#nost GE Lighting v ,eské republice 
1996 3 Nosek T.  ELTODO  Regulace VO z pohledu projektanta 
1996 3 Nosek T.  ELTODO  Možnost regulace provozu ve ejného osv(tlení - tema 

k diskuzi 

1996 3 Novomestský L. Comlux Bratislava Slavnostní osv(tlení Nitry 
1996 3 redakce podklad .Kotek Osv(tlování venkovních prostor% - osv(tlování ven-

kovních pracoviš. 

1996 3 Smola O.  STU Bratislava Seznámenní s #inností odd(lení Sv(telné techniky 
STU Bratislava 

1996 3 Sokanský K.  VŠB TU Ostrava Stabili zace nap(tí a stmívání VO 
1996 3 Stehlík J.  Elektrosun Nejúsporn(jší sv(telné zdroje (nízkotlaké sodíkové 

výbojky) 

1997 4 Nagy M.  GE Light Evrope GE Light Tungsram-sto rokov v znamení svetla 
1997 4 redakce  Podzimní setkání SRVO v Trutnov( 
1997 4 Fizia P. TS Slezská Ostrava Práce na žeb íku a #innosti s tím spojené 
1997 3 Korda# I.  Tesla Holešovice Transformace nejv(tšího výrobce sv(telných zdroj% v 

,R 
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1997 
 

3 Voz*ák M.  OSRAM CS  Špi#kové technologie p i výrob( moderních sv(telných 
zdroj% 

1997 3 Hrn#í  B.  EKO VUK  Recyklace nebezpe#ných odpad% s obsahem rtuti 
1997 3 Tichý M. Osv(tlení  Plze* Provoz ve ejného osv(tlení ve m(stech Weiden a 

Heilbronn 

1997 3 Šuk J. Elektrosun N(koli k post eh% z praxe k #lánku Nízkotlaké sodíko-
vé výbojky 

1997 3 Vítek M. Eram s.r.o. Št(tí Úspora elektrické energie v oblasti osv(tlení a stabili-
zace sí.ového nap(tí 

1997 3 Kotek J.  Thorn Lighting CS Hospodárnost osv(tlení a nové trendy v konstrukci 
svítidel 

1997 3 Št(rba P.  Citelum  Citelum a.s. - nový p ístup k ve ejnému osv(tlení 

1997 2 Lidmila J. TSm Klatovy Informace o stavu ve ejného osv(tlenní ve m(st( 
Klatovy 

1997 2 Vorá#ek J. Vorvo Norma ,SN 332000-3 
1997 2 Benda J. TS Liberec Centrální ovládání ve Frýdku Místku 
1997 2 Tichý M. Osv(tlení  Plze* Nutnost evidence sv(t. tech. materiálu a údržby VO 

1997 2 Kotek J.  SRVO P ejímání Evropských norem z oblasti ve ejného 
osv(tlení 

1997 2 Fischer M. Hil versum, Holandsko Téma: Nízkotlaké sodíkové výbojky 
1997 2 Kilián J.  Tesla Holešovice  Elektronické zapalova#e pro vysokotlaké výbojové 

zdroje 

1997 2 Kajfosz E. Promor Zajišt(ní dve í RVO proti násilnému otev ení 
1997 2 Kajfosz E. Promor N(koli k post eh% o ve ejném osv(tlení u Talián% 
1997 1 Horák J.  Tesla Holešovice Sodíková vysokotlaká výbojka 
1997 1 Madenský J. Magistrát Ostrava    Diskuze k regulátor%m 
1997 1 Kajfosz E. Promor Systém  ízení sektoru ve ejného osv(tlení Minos 
1997 1 Vorá#ek J. Vorvo Uplat*ování vyhlášky #. 169/95 Sb v praxi 

1998 1-2 Burda J.  ELTODO Ve ejné osv(tlení na území Prahy 
1998 1-2 Hájek L.  ELTODO Aktivity a výrobní program spole#nosti ELTODO a.s. 
1998 1-2 Holl ý B.  Belux s.r.o. Informace o situaci ve ve ejném osv(tlení v Bratislav( 

1998 1-2 Hrn#í  J.  ELTODO  Prom(nné dopravní zna#ky - vláknová optika 
1998 1-2 Madenský J. Magistrát Ostrava    Sou#asná situace ve ve ejném osv(tlení v Ostrav( 

1998 1-2 Muchová A.  PTD Ostrava Projekt ve ejného osv(tlení 
1998 1-2 Nosek T.  ELTODO  Osv(tlení Strahovského automobilového tunelu 
1998 1-2 Povejšil J. J ELTODO  Právní ochrana obchodního tajemství a pr%myslových 

vzor% 

1998 1-2 Prunar M. ELTODO  Dispe#ink ve ejného osv(tlení v Praze 
1998 1-2 Smola A.  KEE FEI STU    Zkušenosti s racionali zací spot eby elektrické energie 

ve VO na Slovensku 

1998 3-4 Benda M. TS a.s.Liberec Rekonstrukce ve ejného osv(tlení a tramvajových tratí 
v Liberci 

1998 3-4 Brusch J. TS a.s.Most Jak svítíme v Most( 
1998 3-4 Hájek L.  ELTODO ELTODO a.s. a jeho p ístup ke správ( a údržb( ve ej-

ného osv(tlení 

1998 3-4 Hrn#í  B.  EKO VUK  Desatero upozorn(ní pro p%vodce odpad% s obsahem 
rtuti 

1998 3-4 Chmela  J.  Tech.sít( a.s. Brno Vznik Technických sítí Brno a jejich #innost 
1998 3-4 Kajfosz E. Promor Nový zp%sob financování mechaniza#ních za ízení a 

realit 

1998 3-4 Kro#ek L.  GE Lighting CS Uvedení GE Lighting, s.r.o. 
1998 3-4 Labík J.  TS Trutnov Technické služby Trutnov 
1998 3-4 Nosek T.  Elios Light  Rekonstrukce osv(tlení T(šnovského tunelu v Praze 
1998 3-4 Pochman J. Ve ejné osv(tlení  Ve ejné osv(tlení v Žatci 
1998 3-4 Pr%cha F. TS D(#ín Jak pracujeme v D(#ín( 
1998 3-4 redakce  Podzimní setkání SRVO v Trutnov( 
1998 3-4 redakce  P edstavení spole#nosti GE Lighting, Evrope 
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1998 3-4 Stuchlík P. TS Opava Vztah m(sta a správy a údržby ve ejného osv(tlení 
v Opav( 

1998 3-4 Vorá#ek J. Vorvo Informace o zm(n( zprávy v Ostrav( 
1998 3-4 Vorá#ek J. Vorvo VO a novela stavebního zákona 
1998 3-4  T%ma J. TS VO Trutnov Ve ejné osv(tlení v Trutnov( 

1999 1 Benda M. TS Liberec Nové zp%soby vedení pasportu ve ejného osv(tlení 

1999 1 Bína A. Ostravské komunikace Správa ve ejného osv(tlení v Ostrav(, rok 1999 
1999 1 Holl ý B.  Belux Bratislava Rekonstrukce ve ejného osv(tlení v Bratislav( 
1999 1 Hrn#í  B. EKO VUK  Likvidace vyho elých sv(telných zdroj% 
1999 1 Kajfosz E. Promor  Spontánní výzva #len%m 
1999 1 Kli cpera F. TS VO Hradec Král. Ve ejné osv(tlení Hradce Králové 
1999 1 Koros B. nám. primátora HK M(sto Hradec Králové 
1999 1 Kott J. ÚHA ÚM Hradec Král. M(sto a ve ejné osv(tlení v Hradci Králové z pohledu 

Útvaru hlavního architekta 

1999 1 Moupic L.. TS Hradec Králové Technické služby Hradec Králové 
1999 1 Nikl J. TS Olomouc Orienta#ní informace o stavu Technických služeb 

m(sta Olomouce 

1999 1 Skála J.  ELTODO-Citelum  Nový zp%sob zapínání ve ejného osv(tlení 
1999 1 Sokanský K. VŠB TU Ostrava P íprava experimentu: sledování sodíkových vyso-

kotlakých výbojek p i r%zném napájecím nap(tí 

1999 1 Stuchlík P. TS Opava   Výklad ,SN, ur#ení prost edí a revizní lh%ty 
1999 1 Tichý M. Osv(tlení Plze3 Ve ejné a váno#ní osv(tlení Pa íže a Vídn( 
1999 1 Vorá#ek J. Vorvo Výb(r svítidla pro ve ejné osv(tlení 
1999 2-3 Benda M. TS Liberec Prov( ení stávající jakosti ve ejného osv(tlení m(sta 

Liberce 

1999 2-3 Brýžová M. . TsB a.s., Media Realizace reklamy na majetkových souborech ve ejné-
ho osv(tlení  

1999 2-3 Chmela  J.  TsB a.s. Úsporná opat ení v sítích ve ejného osv(tlení 
1999 2-3 Kajfosz E. Promor  ,išt(ní svítidel 
1999 2-3 Kotek J.  Thorn Lighting Metodika m( ení osv(tlení na komunikacích, návaz-

nost na Evropské normy 

1999 2-3 La*ka J.  ELTODO-Citelum Ve ejné osv(tlení a spole#nost ELTODO-Citelum s.r.o 
1999 2-3 Luxa F.  ELTODO Dnešní tvá  skupiny spole#ností ELTODO 
1999 2-3 Monzer L. . AST Praha Slavnostní osv(tlení 
1999 2-3 Moris J.  Ravos Brno Likvidace nebezpe#ných odpad% 
1999 2-3 Muchová A.. PTD Ostrava Srovnání výsledk% výpo#t% ve ejného osv(tlení s 

výsledky m( ení 

1999 2-3 Peka P. Osram Redukce p íkonu vysokotlakých sodíkových výbojek 
NAV 

1999 2-3 Pochman J. Ve ejné osv(tlení Provozování ve ejného osv(tlení privátní formou 

1999 2-3 Tóth J. . TsB Brno  Inteligentní rozvad(# ve ejného osv(tlení 
1999 2-3 Trávní#ek R.  TsB Brno  Zkušenosti s nát(rovými systémy stožár% VO ve m(st( 

Brn( 

1999 2-3 Vorá#ek J. Vorvo M( ení parametr% venkovních osv(tlovacích soustav 
1999 4 Bukovský M.. Partner  Lux  Výbojky Sylvania ve ve ejném osv(tlení 
1999 4 Lang M. SRVO Aby ve m(st( bylo sv(tlo - zkušenosti z TS a.s  

Frýdek - Místek 

1999 4 Vítek M. Elvis Ostrava Programovatelný regulátor osv(tlení TEM 1200 

2000 1 Redakce  Z historie SRVO 
2000 1 Redakce  Z historie Setkání 
2000 1 Redakce  Z historie Zpravodaje SRVO 
2000 2 Dvo á#ek V.  . Teslamp Nejnov(jší trendy v oblasti sv(telných zdroj% 
2000 2 Vorá#ek Ji í VORVO Systémy ohodnocení výkon% a prací p i údržb( VO 

2000 2 Muchová A. PDT Pasport a generel VO 
2000 2 Vorá#ek J. VORVO Problematika ovládání VO 
2000 2 Sokanský K.. VŠB - TU Ostrava Stmívání VO 
2000 2 Bína A. SVO Ostrava První rok správy VO v Ostrav( 
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2000 2 Šef#íková M.. TU Košice Osv(tlovací soustavy p(ší zóny v Košicích 

2000 2 Šef#íková M.. TU Košice Inteligentní  ízení osv(tlovacích soustav v oblasti 
východního Slovenska 

2000 3 a 4 Pochman J. VO Pochman Údržba VO v Žatci 
2000 3 a 4 Brusch J. TS Most VO v Most( 
2000 3 a 4 Kocek J. BP Klášterec VO v Klášterci nad Oh í 
2000 3 a 4 Hanus F. ELTODO Louny Vo v Lounech 
2000 3 a 4 Kajfosz E. Promor Diskuze - Zkušenosti z ,eského T(šína 
2000 3 a 4 Houska I. ELTODO Citelum K politice ELTODO 

2001 1 Muller K. Vysto kobylí Firma Vysto Kobylí 
2001 1 Brusch J. TS Most Provád(ní prací na VO z hlediska norem 
2001 1 K ivý S.  Sdružení ve ejn( prosp(šných služeb pro Moravu a 

Slezsko 

2001 1 Deczi L. Helios Light Ve ejné osv(tlení na Slovensku a informaci o konfe-
renci Svetlo 

2001 1 Hrn#í  B.. EKO VUK Likvidace nefunk#ních vzork% a zákony 
2001 2 a 3 Muchová A. PDT Sekce pro temné nebe a sv(telný technik 
2001 2 a 3 Novotný J.  Aktuální informace o evropských normách pro osv(t-

lování 

2001 2 a 3 Sokanský K. VŠB TU Ostrava Ovliv*ování parametr% sodíkových výbojek zm(nou 
nap(tí 

2001 2 a 3 Labodová A. HGF VŠB Ostrava Osv(tlení a nová odpadová legislativa 

2001 2 a 3 Vorá#ek J. VORVO Legislativa ve VO 
2001 2 a 3 Tichý M. Osv(tlení Váno#ní výzdoba - kterým sm(rem krá#í 
2001 2 a 3 Monzer L..  Obt(žující sv(tlo a doporu#ené hodnoty pro sv(telné 

reklamy a informace 
2001 2 a 3 Vostry L.   Co mi vadí na projektování VO 
2001 2 a 3 Pavelka J. .  ETNA Praha Venkovní osv(tlování budov 
2001 4 Pr%cha F. TS D(#ín Ve ejné osv(tlení v D(#ín( 
2001 4 Musil P. INSTOP Trnování stožár% VO 
2001 4 Benda M. TS Liberec Architekturní osv(tlení horského hotelu na Ješt(du 
2001 4 Kotek J., Vítek M., 

Šarša J. . 
 Poznatky z terénního monitorování sít( VO v Praze 

2001 4 Moravec M. Služby m. Pardubic Revize VO 
2001 4 Kárník P.  SEVEN Manuál pro obce 
2001 4 Král V. DEZ D(#ín Novinky v rozvad(#ích 
2001 4 Holan J.  Hv(zdárna Brno Ve ejné osv(tlení z pohledu astronoma 
2001 4 Kotek J.  ELTODO Nastane doba temna? 
2001 4 Lidmila J. TS Klatovy Praktické zkušenosti s provozem a údržbou VO v 

menších obcích 

2002 1 Kotek J. . ELTODO Snaha o legislativní úpravu sv(telného zne#išt(ní v ,R 
2002 1 Smola A.  STU Bratislava Sv(telná technika pro nové století 
2002 1 Kotek J. . ELTODO Vývoj ve ejného osv(tlení v ,R 
2002 1 Kotek J. . ELTODO Výpo#et uli#ního osv(tlení 
2002 1 Muchová A. PTD Ostrava Projektová dokumentace VO 
2002 1 Luxa F. . ELTODO Díl#í výsledky terénních zkoušek vysokotlakých sodí-

kových výbojek 

2002 1 G es R. . PDT Ostrava Úskalí projekt% elektrických rozvod% VO 
2002 1 Válek P. , Sokanský K.  VŠB TU Ostrava Vli vy regulace nap(tí na parametry vysokotlakých 

výbojek 

2002 1 Novotný J. .  FCC Public Požadavky na osv(tlení podle evropských norem 
2002 2 Ryšán M. Službyy m(sta Pardubic Správa a údržba VO v Pardubicích 
2002 2 Kárník P.  SEVEN P ehled stavu VO v ,R – výsledky pr%zkumu 
2002 2 Kotek J.. ELTODO Aktuání informace k zákonu o sv(telném zne#išt(ní 
2002 2 Wittlich J. . Phili ps Svítidlo Iridium 
2002 2 Sokanský K. p VŠB TU Ostrava Technický život výbojek p i r%zných provozních 

režimech 

2002 2 Král Z. . Elektrolumen Svítidla pro VO 
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2002 2 Brusch J. TS Most Nová norma pro VO 
2002 2 Houska I..,   

Skála J.  
ELTODO Citelum Porovnání svítidel pro VO s ohledem na využití sv(-

telného toku 

2002 3 Plch J.  FEKT VUT Brno Quo vadis, sv(telná techniko? 
2002 3 Maixner T. DQL Temné nebe, sv(tlo a faktor #ty i - aneb z pohádky do 

pohádky 

2002 3 Drápela J. , Plch J. FEKT VUT Brno Interference mezi napájecí sítí a osv(tlovacími sousta-
vami 

2002 3 Šef íková M.  TU Košice Analýza stavu osv(tlovacích soustav v Košicích 
2002 4 Chalupa I. . Blahuta-Elektro Vli v komponent% pro výrobu svítidel, zvlášt( z pohle-

du teplotních parametr% 

2002 4 Kotek J. . ELTODO Udržovací #initel ve ve ejném osv(tlení 
2002 4 Gašparovský D.  FEI STU Bratislava Komparativní studie audit% VO  
2002 4 Baxant P. .  FEKT VUT Brno Jak budeme m( it sv(telné zne#išt(ní 

2003 1 Benda M. TS Liberec Seznámení s #inností Technických služeb m(sta Liber-
ce zejména se st ediskem VO a SSZ 

2003 1 Jandura J.  EZÚ Certifikace a souhrn pojm% v oblasti sv(telné techniky 
2003 1 Kotek J.  ELTODO Vývoj situace kolem právní úpravy sv(telného zne#iš-

t(ní v ,R 

2003 1 R%ži#ka J.  Elektrotech. Sekce HK Založení sekce Elektro p i Hospodá ské komo e ,R 
2003 1 Lengal P.  Izolpalstik Ochrana ocelových konstrukcí nát(rovými systémy s 

dlouhou životností 

2003 1 Šef#íková M.  TÚ Košice Využití elektronických p ed adník% ve svítidlech 
osv(tlovacích soustav VO 

2003 1 Polínek J.  Akté Apli kace telemanagementu ve VO 
2003 1 Hrn#í  B.  Recyklace EKO VUK Zp(tný odb(r použitých výrobk% sv(telné techniky 
2003 1 Kárník P.  SEVEN Ekonomický pohled na soustavu VO 
2003 1 Kajfosz E. Promor Svítidla s p epínatelným výkonem a poznámky k 

#innosti SRVO 

2003 2 Procík R.  Siemens, ADT SV Obnova a provoz VO v Bratislav( 
2003 2 Gašparovský D.  FEI STU Bratislava Audity ve ejného osv(tlení ve slovenských obcích 

2003 2 Smola A.  FEI STU Bratislava Slavnostní iluminace Bratislavy 
2003 2 Ryšán M. Služby m. Pardubic Správa a údržba VO v Pardubicích 
2003 2 Quit R.  Ostravské komunikace Nap(.ové pom(ry v rozvad(#ích v Ostrav( 
2003 2 Pochman Jaroslav VO Pochman Údržba VO soukromou firmou v Žatci 
2003 2 Šef#íková M., Kiss M., 

Madanský J,  Ondera J. 
TÚ Košice Porovnání vlivu konven#ních a elektronických 

p ed adník% ve svítidlech osv(tlovacích soustav VO 

2003 2 Luxa F. . ELTODO Ve ejné osv(tlení - jak na to? 
2003 2 Tesa  J.  ART METAL Ve ejné osv(tlení a obnova historických m(stských 

prostor% 

2003 3 Šuk J. Elektrosun Spole#nost Elektrosun a její aktivity ve slavnostním 
osv(tlení 

2003 3 Kotek J.  ELTODO Novinky ve sv(telném zne#išt(ní 
2003 3 Bajer J., Trpišovský J.  TYCO Elektric Bezpe#nostní hlediska v sítích VO 

2003 3 Hrn#í  B.   Recyklace EKO VUK Systém zp(tného odb(ru použitých sv(telných zdroj% 
2003 3 Kunert R. Elektrosun Poznatky o VO z Ruska 
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Setkání – Technické seminá,e  
název datum místo zast,ešoval org. Garant poznámka 
Technický seminá  
Podzimní setkání 2003 

30.10.-31.10.2003 Nymburk ELEKTROSUN p. Ji í Šuk,               
p. Radek Kunert 

5. Valná hromada 

      
Technický seminá  
Jarní setkání 2003 

22.5.-26.5.2003 Bratislava Belux Ing. Bernard 
Holl ý 

 

      
Podzimní setkání 2002 23.1.-24.1.2003 Liberec Technické služby Liberec p. .Milan Benda  
      
Jarní setkání 2002 16.5.-17.5.2002 Pardubice Služby m(sta Pardubic  Ing. L. Tomková,   

p. Milan Rysán 
 

      
Podzimní setkání 2001 26.10.-26.10. 2001 D(#ín, 

 Maxi#ky 
TS D(#ín p. Frant. Pr%cha  

      
Jarní setkání 2001 24.5-25.5.2001 Kobylí Vysto Kobylí p. Karel Muller  
      
Podzimní setkání 2000 12.10.-13.10.2000 Žatec Ve ejné osv(tlení Jaroslav 

Pochman 
p. Jar. Pochman 4. Valná hromada 

      
Jarní setkání 2000 13.4.-14.4.2000 Senec ELV.S p. J. Kovanda neuskute#nilo se 
      
 Podzimní setkání 1999 30.9.-1.10.1999 Brno TsB a.s. Ing. I.Chmela   
      
Jarní setkání 1999 29.-30.4.1999 Hradec 

 Králové 
TS Hradec Králové 

ÚHA ÚM Hradec Král. 
p. Fr. Klicpera, 
dpt. Jar. Kott 

 

Podzimní setkání 1998 7.-8.10.1998 Trutnov Technické služby Trutnov  Ing. Labík, 
p.T%ma 

 

      
Jarní setkání 1998 8.-9.4.1998 Praha Eltodo a.s. Ing. Libor Hájek  
      
Podzimní setkání 1997 18.-19.11.1997 ,eský T(šín Promor p. Ed .Kajfosz 3. Valná hromada 
      
Jarní setkání 1997 2.-3.4.1997 Klatovy TS Klatovy p. Jan Lidmila  
      
 Podzimní setkání 1996 8.-9.10.1996 ,istá-Píla, SR Belux Ing. B. Holl ý  
1996   SRVO   
      
Jarní setkání 17.-18.4.1996 Podbo any VOS p. R. Horský  
      
Podzimní setkání 1995 29.-30.11.1995 Liberec TS Liberec p. M.Benda  
      
Jarní setkání 1995 19.-20.4.1995 Karlovy Vary Správa VO p. M. Lang  
      
1994 ????? Hradec Král. TS Hradec Králové Ing. E. Koš.ál  
      
1994 22.-23.6.1994 Lou#e* Tesla Holešovice a.s.  Ing. F. Baloun  
      
1994 13.4.1994 Senohraby Elektropodnik p. J. Brýdl 2. Valná hromada 
      
1993 8.-9.12.1993 Lou#e* Tesla Holešovice a.s. Ing. F.Baloun  
      
1992 23.6.1992 Ra#ice Tesla Holešovice s.s. Ing. F.Baloun  
      
1991 24.4.1991 Plze* Osv(tlení Plze* p. M. Tichý 1. Valná hromada 
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Seznam #len1 SRVO k 2- 2004 
 
Advanced Radio Telemetry s.r.o. 
 Miroslav Odstr#il ík 
602 00 Brno, Moravské nám. 15 
tel.: 545211403, mob.:  
 
AKTÉ, spol. s r.o. 
Ing. Jaroslav Polínek 
760 01 Zlín, t . T. Bati 202 
tel.: 577211633, mob.: 777705033      
e mail.: zl in@akte.cz 
 
AMI spol. s r.o. 
Ing. Milan Hrdlík 
940 67 Nové Zámky, Považská 16 
tel.: 00421 34 6424500, mob.: 421903430115      
e mail.: m.hrdlik@ami.sk 
 
ART METAL CZ, s.r.o. 
Ing. Ji í Tesa  
466 02 Jablonec n Nisou, Zlatá 1012 
tel.: 483 722 328, mob.: 602283768       
e mail.: ji ri.tesar@artmetal-cz.com 
 
ARTECHNIC-SCHRÉDER a.s. 
Ing. Roman Sedlá#ek 
130 00 Praha 3, Vinohradská 74 
tel.: 222521722, mob.: 603164603,604284315, 
e mail.: artech@mbox.vol.cz 
 
BELUX s.r.o. 
Ing. Bernard Hollý 
841 07 Bratislava , Ílová 10 
tel.: 00421-2-63820481, mob.: 00421/903/559908, 
e mail.: bholly@centrum.sk 
 
Bílek  Milan  ELEKTROSLUŽBY 
 Milan Bílek 
789 85 Mohelnice, Družstevní 14 
tel.: 583433444, mob.: 602715014      
e mail.:  
 
Blahuta - Elektro 
Ing. Jaroslav Blahuta 
719 00 Ostrava - Kun#ice, Lešetínská 47 
tel.: 596237593, mob.: 602785370      
e mail.: blahuta@blahuta-elektro.cz 
 
CITELUM a.s. 
 Pavel Dušek 
531 17 Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082 
tel.: , mob.: 602141527      
e mail.:  
 
CTS Praha s.r.o. 
JUDr Antonín Došlý 
170 04 Praha 7, D(lnická 54 
tel.: 283871178, mob.: 606822833      
e mail.: dosly@ctspraha.cz 
 
DAKOF Elektric s.r.o. 
Ing. Vladimír Fábík 
696 04 Svatobo ice-Mist ín 387,  
tel.: 518620266, mob.: 605589654      
e mail.: dakof@cmail .cz 
 
DES-D(#ínský elektrozávod spol. s r.o. 
 Ludvík Král 
405 01 D(#ín II , Wolkerova 1114/23 
tel.: 412518450, mob.: 603161052       
 
 

DNA CENTRAL EUROPE s.r.o. 
 Ji í Koutný 
250 82 Horoušany - pošta Úvaly, Horoušany 48 
tel.: 326993632, mob.: 777789350      
e mail.: koutny@dna.cz 
 
Dopravoprojekt Brno a.s 
dpt. Alois Mantl 
658 30 Brno, Kounicova 13 
tel.: 541321254, mob.: 
 
Edward Kajfosz - Promor 
 Edvard Kajfosz 
737 01 ,eský T(šín, Na horkách 
tel.: 558711634, mob.: 737238040      
e mail.: kajfosze@volny.cz 
 
EKOPOLIS s.r.o. 
 Jozef Kudja 
036 01 Martin, Tehelná 1 
tel.: 4 210 434 211 315, mob.: 0903/518046, 
 
ELECTROSUN,s.r.o. 
 Ji í Šuk 
288 00 Nymburk, Boleslavská t .1692 
tel.: 325512505, mob.: 608646466      
e mail.: nymburk@electrosun.cz 
 
ELEKTRAM s.r.o. 
500 03 Hradec Králové, Brat í Štefan% 902 
tel.: 495500011, mob.:, 
e mail.:  
 
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. 
Ing.  Zdenek Král 
753 61 Hranice IV, Hranická 505 
tel.: 581616700, mob.: 
e mail.: kral@el-lumen.cz 
 
ELEKTROSVIT SVATOBO5ICE a.s. 
Ing.  Miroslav Štilárek 
696 04 Svatobo ice - Mist ín,  
tel.: 518620027, mob.: , 
e mail.: elektrosvit@elektrosvit.cz 
 
Elektrovod OSVETLENIE s.r.o. 
Ing- Miroslav Karch*ák 
 Košice, Krmanova 14 
tel.: 6253489, mob.: 903903764      
e mail.: elvke@ke.telecom.sk, peter.palmaj@elvba.sk 
 
ELTODO - CITELUM s.r.o. 
Ing. Ji í  Skála 
142 01 Peraha 4, Novodvorská 1010/14 
tel.: 261343752, mob.: 602662330       
e mail.: skalaj@eltodo.cz 
 
ELTODO EG, a.s. 
Ing. František  Luxa 
142 01 Praha 4, Novodvorská 14 
tel.: 261343712, mob.: 602200756      
e mail.: luxaf@eltodo.cz 
 
ELTODO Power 
Ing. Ji í Hrn#í  
142 01 Praha 4, Novodvorská 1010/14 
tel.: 272934540, mob.: 602118153      
e mail.: hrncirj@eltodo.cz 
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EN-CENTRUM, s.r.o. 
Ing. Petr Vitner 
150 00 Praha 5, Radli cká 2 / schránka 69 
tel.: 257322538, mob.: 602238752       
e mail.: encentrum@iol.cz 
 
ESAGONO s.r.o. 
 Irena  Vesecká 
120 00 Praha 2, Korunní 65 
tel.: 222521122, mob.: 603145761,  
 
ESPA LUX, s.r.o. 
Ing. Jana Seidlová 
530 45 Pardubice, Pr%myslová 393 
tel.: 466741192, mob.: 608822509       
e mail.: espa.lux@espa.cz 
 
ETNA s.r.o. 
Ing.  Petr Žák 
118 00 Praha 1, Újezd 19 
tel.: 257320595, mob.:  
e mail.: etna@etna.cz 
 
EUROSTROJ SCHLAGER s.r.o. 
 Ivo Hosp%dka 
679 06 Jedovnice, Vilémovice 19 
tel.: 516442556, mob.: 602710267       
e mail.:  
 
František Kyllar - MP Servis 
 František Kyllar 
278 01 Kralupy nad Vltavou III , Na Polá#ku 474 
tel.: 315722320, mob.: , 
e mail.:  
 
GE Lighting s.r.o. 
Ing. Jaroslav Haluza 
602 00 Brno, Lidická 31 
tel.: 541321015, mob.: , 
e mail.: jaroslav.haluza@lightge.com 
 
HAGARD HAL a.s. Nitra 
Ing. Ota Karban 
949 01  Nitra, Fra*a Mojtu 24 
tel.: 00421 37 651 99 60, mob.: 421905711753       
e mail.:  
 
Helios - lux dipl. Tech. Jaroslav Kott 
dpt. Jaroslav Kott 
5OO 03 Hradec Králové, b í.Štefan% 807-36 
tel.: 495542944, mob.: 602184593       
e mail.:  
 
Helios Lighting s.r.o. 
Ing. Ladislav Deczi 
940 63 Nové Zámky, Komjatická 84 
tel.: 00421/817/6428631, mob.: 421905425175       
e mail.:  
 
HELLUX Elektra s.r.o. 
 Zden(k Voj# 
370 21 ,eské Bud(jovice, Okružní 526 
tel.: 387686110, mob.: 602402178       
e mail.: vojc@hellux.cz, hellux@hellux.cz 
 
HUF Jaromír  
Ing. Jaromír Huf 
746 01 Opava, Palackého 16 
tel.: 553793272, mob.: 608970697       
e mail.:  
 
Bohuslav Ottomanský - OSVIT SERVIS 
Ing. Bohuslav Ottomanský 
293 01 Mladá Boleslav, Štúrova 569 
tel.: 326333876, mob.: , 
e mail.:  

IZOL - PLASTIK s.r.o. 
Ing. Ji í Vrba 
615 00 Brno, Gajdošová 16 
tel.: 548216251, mob.: 777240840       
e mail.: info@izolplastik.cz 
 
JAKUB v.o.s. 
Ing. Marek Böhm 
473 01 Nový Bor, T . gen. Svobody 297 
tel.: 487722243, mob.: 724491091       
e mail.: bohm@jakub.cz 
 
Jaroslav Pochman 
 Jaroslav Pochman 
438 01 Žatec, Husova 2646 
tel.: 415748140, mob.: 603503206       
e mail.: jaroslavpochman@tiscali.cz 
 
Ji í Štefl 
Ing. Ji í Štefl 
756 61 Rožnov pod Radhošt(m, Pivovarská 41 
tel.: 571654788, mob.: 603523945       
e mail.: ji ri.stefl@tiscali .cz 
 
JKV Opava s.r.o. 
 Ji í Kolarczyk 
747 05 Opava, Vrchní 85/30 
tel.: 553624027, mob.: 602720787       
e mail.: jkv.opava@volny.cz 
 
Josef Klíma - ELEKTRO 
Ing. Josef Klíma 
674 01 T ebí#, Pražská 12/332 
tel.: 568847605, mob.: 777001299       
e mail.: elektro-klima@quick.cz 
 
Kooperativa V.O.D. 
 Zden(k Kunta 
285 04 Uhlí ské Janovice, Sázavská 786 
tel.: 327551411, mob.:  
e mail.:  
 
LIDOKOV TRADE s.r.o. 
 Zden(k  Šustr 
680 16 Boskovice, Dr.Sv(ráka 18 
tel.: 516452338, mob.: 602750343       
e mail.: info@lidokov.cz 
 
LIGHT Spectrum, s.r.o. 
 Vladimír Fedra 
901 01 Malacky, Štefánikova 59 
tel.: 00421 2 53637427, mob.: 421905606407       
e mail.: info@feim.s 
 
Magistrát m(sta Brna 
 Antonín Horá#ek 
601 67 Brno, Kounicova 67 
tel.: 542174513, mob.: , e mail .: horacek.antonin@brno.cz 
 
M(stské služby Písek s.r.o. 
 Petr Šejnoha 
397 11 Písek, Pražská 372 
tel.: 382271105, mob.: , 
e mail.:  
 
M(stské technické služby Bílina 
 Pavel Lupták 
418 28 Bílina, Teplická 899 
tel.: 417829283, mob.: 607150791       
e mail.:  
 
METASPORT a.s. 
Ing. Tomáš Novák 
719 00 Ostrava - Kun#ice, Lešetínská 47 
tel.: 596237700, mob.: 602724207       
e mail.: novak@metasport.cz 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 !"#$%&#'()*+,(-(.(/001(

 

 17

MODUS s.r.o. 
Ing.  Ji í Kavka 
252 16 Nu#ice, Kubrova 29 
tel.: 568822534, mob.: , 
e mail.: trade@modus.cz 
 
NTD Group a.s. 
 Josef  Koní#ek 
400 01 Ústí nad Labem, Jate#ní 32 
tel.: 475601181, mob.: , 
e mail.: josef.konicek@ntd.cz 
 
O.K. SERVIS PLUS s.r.o. 
 Pavel Kraus 
190 00 Praha 9, Odlehlá 37 
tel.: 266034554, mob.: 602347360       
e mail.: p.kraus@oks.cz 
 
ORGECO spol. s r.o. 
Ing. Ernest Haris, PhD. 
940 64 Nové Zámky, Beše*ovská cesta 7 
tel.: 00421 35 6426046, mob.:  
e mail.: orgrego@orgrego.sk 
 
OSRAM spol. s r.o. 
 Vladimír Hejduk 
120 00 Praha 2, Tylovo nám. 3/15 
tel.: 221987123, mob.: , 
e mail.: vhejduk@osram.cz 
 
OSSTO-PLUS s.r.o. 
Ing. Ivo Jasinský 
711 00 Ostrava, K šacht( 5 
tel.: 596245652, mob.: 602514020, 
e mail.: webmaster@osstoplus.cz 
 
Ostravské komunikace a.s. 
 Antonín Bína 
709 00 Ostrava - Mar.Hory, Novoveská 25/1266 
tel.: 596611919, mob.: 603235923       
e mail.: bina@okas.cz 
 
OSV7TLENÍ s.r.o. 
 Miroslav Tichý 
320 15 Plze*, Boettingerova 2 
tel.: 377422757, mob.: 602641546       
e mail.: reditel@osvetleniplzen.cz 
 
Otto Žítek - elektro-osv(tlení ELOS 
 Otto Žítek 
470 01 ,eská Lípa, Dubice 42 
tel.: 487520676, mob.: 603711643       
e mail.: eloscl@mbox.vol.cz 
 
PARTNERLUX s.r.o. 
 Ivan Ducho* 
627 00 Brno - Slatina, Drážní  
e mail.: partnerlux@partnerlux.cz 
 
Philips ,R s.r.o. 
PhDr. Arno Kraus 
155 00 Praha 5, Šafránkova 1 
tel.: 233099284, mob.: 602353136       
e mail.: arno.kraus@philips.com 
 
PHILIPS SLOVAKIA s.r.o. divízia Lighting 
 Peter Mišík 
832 27 Bratislava, Škultétyho 1 
tel.: 00421 2 50265158, mob.: 421 905 906 553, 
e mail.: peter.misik@phil ips.com 
 
RECYKLACE EKOVUK, a.s. 
Ing. Bohumil Hrn#í  
250 70 Odolena Voda, Panenské B ežany 
tel.: 283970586, mob.: 724028657       
e mail.: eko-vuk@eko-vuk.cz 

RESOLUX s.r.o. 
 Ladiskav Muro* 
739 61 T inec, Jablunkovská 241 
tel.: 558324364, mob.: 602794870       
e mail.:  
 
Rostislav Horský 
 Rostislav Horský 
441 01 Podbo any, Cyrila a Metod(je 870 
tel.: 415211420, mob.: 776620092       
e mail.: rostislav.horský@tiscali.cz 
 
S PoweR product s.r.o. 
 František Zúbek 
830 03 Bratislava, Odborárska 52 
tel.: 07/5258319, mob.: , 
e mail.: spower@spower-prod.sk 
 
SEVEn, o.p.s. 
 Pavel Kárník 
120 56 Praha 2, Americká 17 
tel.: 224252115, mob.: , 
e mail.: seven@svn.cz 
 
Schäfer a Sýkora s.r.o. 
 Tomáš Trmal 
408 01 Rumburk, t . 9. kv(tna 393 
tel.: 412333181, mob.: 602477681       
e mail.: tomas.trmalvsasa.cz, svetlo@sasa.cz 
 
SIKU s.r.o. 
Ing. Libor Polanský 
695 01 Hodonín, Pan#ava 39 
tel.: 518305611, 00421 903633359, mob.: 602737297       
e mail.: lpolansky@siku.cz 
 
Služby m(sta ,.Krumlov s.r.o. 
 Josef Veselý 
381 01 ,eský Krumlov, Domoradice 1 
tel.: 380711285, mob.: , 
e mail.:  
 
Služby m(sta Pardubic, a.s. 
 Milan Ryšán 
530 02 Pardubice, H%rka 1803 
tel.: 466260851, mob.: , 
e mail.: rysan@smp-pce.cz 
 
Správa ve ejného statku m.Plzn( 
 Josef Hromádko 
301 36 Plze*, Škroupova 5 
tel.: 377031111, mob.: , 
e mail.:  
 
Statutární m(sto Pardubice, odb.dopravy 
 Pavel  Pícha 
530 02 Pardubice, 17. listopadu 
tel.: 466798483, mob.: 420603549483       
e mail.: pavel.picha@mmp.cz 
 
Št(pánský a Fišer  Elektromontáže          
 Lud(k Fišer 
541 01 Trutnov, Spojenecká 68/34 
tel.: 499813285, mob.: 604220393, 
 
Technické sít( Brno, akciová spole#nost 
Ing. Ivo Chmela  
602 00 Brno, Barví ská 5 
tel.: 545424036, mob.: , 
e mail.: humpola@tsb.cz 
 
Technické služby D(#ín a.s. 
 František Pr%cha 
405 55 D(#ín 3, B ezová 402 
tel.: 412517757, mob.: 604225822       
e mail.: mail@tsd.cz 
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Technické služby Hradec Králové 
500 08 Hradec Králové, Na Brn( 362 
tel.: 495764109, mob.: 602219663       
e mail.: frantisek.klicpera @tshk.cz 
 
Technické služby Karviná a.s. 
 Ivo Hercig 
735 06 Karviná - Nové M(sto, Bohumínská 1878 
tel.: 596312259, mob.: 602580699       
e mail.: tsk@tsk.cz 
 
Technické služby Krnov s.r.o. 
Ing.  Štefan Ledvo* 
794 01 Krnov, Stará 11 
tel.: 554614388, mob.: , 
e mail.:  
 
Technické služby Lanškroun, s.r.o. 
 Josef Mareš 
563 01 Lanškroun, Nádražní 822 
tel.: 465321072, mob.: 603803242, 
e mail.: tslasro@seznam.cz 
 
Technické služby m(sta Jablonce 
 Miroslav  Halama 
466 87 Jablonec nad Nisou, Dlouhá 25a 
tel.: 483311741, mob.: , 
 
Technické služby m(sta Klatov 
 Ji í Paur 
339 11 Klatovy, Sadová 362 
tel.: 376312021, mob.: 602166346      
e mail.: lidmila@tsklatovy.cz 
 
Technické služby m(sta Liberce a.s. 
 Milan Benda 
460 08 Liberec 8, Erbenova 376 
tel.: 482410318, mob.: 604295405       
e mail.: benda@tsml.cz 
 
Technické služby m(sta Mostu a.s. 
 Libor Remuta 
434 62 Most, D(lnická 164, P.O. Box 119 
tel.: 476453215, mob.: 605952533       
e mail.: remuta@tsmost.cz 
 
Technické služby m(sta Olomouce a.s. 
 Josef Nikl 
772 11 Olomouc, Zamenhofova 783/34 
tel.: 58541911, mob.: 603577959       
e mail.: josef.nikl@tsmo.cz 
 
Technické služby m(sta Ústí nad Labem 
 Jan Komberec 
400 21 Ústí nad Labem, Nešt(mická 779/4 
tel.: 475316244, mob.: 606861779       
e mail.: komberec@seznam.cz 
 
Technické služby Opava s.r.o. 
 Pavel Stuchlík 
746 21 Opava, T(šínská 71 
tel.: 553759118, mob.: 602551940      
e mail.: pavel.stuchlík@tsosro.cz 
 
Technické služby T ebo*, s.r.o. 
 Václav Suchý 
379 01 T ebo*, Novohradská 225 
tel.: 384722300, mob.: , 
 
Technické služby Zlín 
Ing. Josef Kochá* 
760 31 Zlín, Louky 321 
tel.: 577111411, mob.: , 
e mail.: zjokl@tszkin.cz 
 
 

Thorn Lighting CS, spol. s r.o. 
 Petr Beneš 
160 00  Praha 6, Jaselská 6/275 
tel.: 224315252, mob.: 606426933       
e mail.: p.benes@thornlight.cz 
 
TOPIL s.r.o. 
 Zden(k Topil 
635 00 Brno, Páte ní 5 
tel.: 546210047, mob.: 602711949       
e mail.: topil@topil.cz 
 
TS a.s.     Frýdek-Místek 
 Vladimír Závada 
738 02 Frýdek-Místek, T . 17. listopadu 910 
tel.: 558431972, mob.: 777791372       
e mail.: vladimir.zavada@tsfm.cz 
 
TYCO ELEKTRONIC CZECH s.r.o. 
Ing. Vladimír Trpišovský 
100 00 Praha 10, Limuzská 8 
tel.: 272011103, mob.: 602221948       
e mail.: en-cz@tycoelektronics.com 
 
Vladimír Pavlík ELSTAV 
 Vladimír Pavlík 
722 00 Ostrava-T ebovice, Na Valech 5112/16 
tel.: 596967231, mob.: 603428075, 076, 086, 
e mail.: elstav@elstav.cz 
 
VYSTO Kobylí, s.r.o. 
 Karel Müller 
691 10 Kobylí 642,  
tel.: 519 430 500, mob.: 602767901       
e mail.: muller@vysto.cz 
 
Západo#eská energetika, a.s. 
 Vladimír Kirchner 
303 28 Plze*, Guldenerova 19 
tel.: 376306641, mob.: , 
e mail.: kirchner@zce.cz 
 
Zden(k Keller OREM 
 Zden(k Keller 
703 00 Ostrava-Vítkovice, Erbenova 83 
tel.: 596615059, mob.: , 
e mail.:  
 
ZPA CZ s.r.o. Trutnov 
 Stanislav Novotný 
541 35 Trutnov, Komenského 821 
tel.: , mob.: , 
e mail.: stanislav.novotny@zpa.cz 
 
Josef Brýdl 
190 00 Praha 9, Šluknovská 321 
tel.: , mob. 602441469, e-mail: brydlj@eltodo.cz 
 
Ing. Jaroslav  Burda 
162 00 Praha 6, Brunclíkova 1759/22 
tel.: , mob. 602/337590, e-mail:  burda@mbox.vol.cz 
 
Ing. V(ra Bursíková 
156 00 Praha 5 Zbraslav, Pod vysíla#kou 1387 
tel.: , mob. 724-036035, e-mail: bursikovav@eltodo.cz 
 
Zden(k  Doležálek 
533 42 , Živanice 66 
tel.: 466921959, mob. 777704634, e-mail: 
zdenekdolezalek@seznam.cz 
 
Ing. David Drozd 
120 00 Praha 2, Mánesova 992/38 
tel.: , mob. 737-382661, e-mail: daviddrozd@volny.cz 
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Ing.  Ji í Horák 
150 00 Praha 5 Slivenec, U Spojky 331 
tel.: , mob. 604422806, e-mail: j ir.horak@atlas.cz 
 
Img.  Martin Humpola 
624 00 Brno, Lísky 96 
tel.: , mob. 602-528252, e-mail:  
 
Ing. František Jandura 
171 02 Praha 71, Pod Lisem 
tel.: , mob. 605227656, e-mail: fjandura@ezu.cz 
 
František Klicpera 
500 09 Hradec Králové - Malšovice, Na Kotli 1165 
tel.: , mob. 602219663, e-mail: frantisek.klicpera@tshk.cz 
 
Antonín  Koblížek 
621 00 Brno, Žitná 1 
tel.: , mob. 602 972 750, e-mail:  
 
Ing. Jaroslav Kotek 
252 68 ,i#ovice 
tel.: 261343769 , mob. 606632786, e-mail: kotekj@eltodo.cz 
 
Ing.  Stanislav K ivý 
665 01 Rosice u Brna, Tet#ická 616 
tel.: 0502/2363, mob. , e-mail :  
 
Ing. Koloman Lagin 
301 50 Plze*, Anglické náb . 11 
tel.: , mob. , e-mail:  
 
Jan Landovský 
102 00 Praha 10, Pr%myslová 10 
tel.: , mob. 602805171, e-mail: jan.landovsky@atlascopco.com 
 
Miloslav Lang 
360 01 Karlovy Vary, V ídelní 57 
tel.: , mob. , e-mail:  
 
Jan Lidmila 
339 01 Klatovy, Kli#kova 296 
tel.: , mob. , e-mail:  
 
Ji í Linka 
251 01 5í#any, Halasova 314 
tel.: , mob. , e-mail:  
 
Zden(k Ln(ni#ka 
150 00 Praha 5, Bellušova 1865 
tel.: 26513063, mob. , e-mail : lnenickaz@eltodo.cz 
 
Josef Madenský 
708 00 Ostrava - Poruba, Marie Majerové 1700 
tel.: , mob. , e-mail:  
 
Arch. Ladislav Monzer, CSc. 
147 00 Praha 4, Mezivrší 1507 
tel.: 2464615, mob. , e-mail:  
 
Miroslav Moravec 
535 01 P elou#, Jáhnova 1323 
tel.: , mob. 602449120, e-mail:  
 

JUDr. Marie Muchová 
695 01 Hodonín, Brn(nská 7 
tel.: , mob. , e-mail: pavel.mucha@seznam.cz 
 
Ing.  Alena Muchová 
712 00 Ostrava, Olešní 313/14 
tel.: 604949240 , mob. , e-mail : ptdov@iol.cz 
 
Milan Navrátil 
751 15 ,echy 104,  
tel.: , mob. , e-mail:  
 
Ing. Tomáš Nosek 
150 00 Praha 5-Smíchov, Arbesovo nám. 8 
tel.: 257323379, mob. 602283953, e-mail: nosek@pragoprojekt.cz 
 
Ing. Jaroslav Pimper 
390 02 Tábor 2, Zavadilská 2485 
tel.: 361281282, mob. 602 129 507, e-mail : tacom@vol.cz 
 
Rostislav Prax 
686 00 Uh. Hradišt(, Lechova 585 
tel.: , mob. 602-858130, e-mail: r.prax@quick.cz 
 
Martin Stehlík 
190 00 Praha 9, Li tvínovská 520 
tel.: , mob. 603468778, e-mail: mstesvz@seznam.cz 
 
Ji í Vorá#ek 
703 00 Ostrava - Vítkovice, Lidická 34 
tel.: 596244959, mob. 732163769, e-mail: voracek.vorvo@volny.cz 
 
Prof. Ji í Habel, Dr.Sc. 
160 00 Praha 6, Mozambická 2 
 
Doc. Josef Linda, CSc. 
Katedra elektroenergetiky 
306 14  Plze*, Americká 42 
 
Doc. Ji í Plch, CSc. 
Fakulta elektotechniky a informatiky 
612 00 Brno, Purky*ova 118 
tel.:541149230, mob., E-mail: j iri_plch@volny.cz 
 
Ing. Josef Polan 
130 00 Praha 3, Chrudimská 6 
tel.:267317415, mob., E-mail:  
 
Doc.  Alfonz Smola, CSc. 
Fakulta elektotechniky a informatiky 
812 19 Bratislava, Ilkovi#ova 3 
 
Prof. Karel Sokanský, CSc. 
Fakulta elektotechniky a informatiky 
708 33 Ostrava-Poruba, 17.listopadu 15 
tel.:, mob.603862282, E-mail: karel.sokansky@vsb.cz 
 
Doc. Margita Šef#íková, Ph.D. 
Fakulta elektotechniky a informatiky 
040 20 Košice, Vysokoškolská 4 
E-mail: sefm@tuke.sk 
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Zpravodaj SRVO !. 2/2004, vyšlo  

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 !len5 Spole!nosti pro rozvoj ve&ejného osv*tlení 
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Technický seminá  SRVO, Lednice, 22. – 23. 4. 2004 

tradi%n' nazývaný „ Jarní setkání p átel ve ejného osv'tlení“ 
Jarní Setkání p�átel ve�ejného osv*tlení sdružených ve Spole!nosti pro rozvoj ve&ejného osv*tlení se 

konalo v Lednici v prostorách hotelu MY ve dnech 22. - 23. dubna 2004. Již samo prost&edí Lednicko 
Valtického areálu na Jižní Morav*, p*kné prost&edí konferen!ních prostor5 i p&íjemné po!así dávaly p&edpoklad 
zdárnému pr5b*hu Technického seminá&e. 

Odborný program p&ipravil sekretariát 
SRVO, prost&edí pro konání zvolil  organiza!ní  
garant, Ing. Libor Polanský z firmy SIKU a seminá& 
byl sponzorován firmou ELEKTROVOD 
OSVETLENIE, &editel Ing. Peter Palmaj. 
Dataprojektor zap5j!ila firma TYCO Ing. Trpišovský.  

Ve ve!erních hodinách navštívil  Technický 
seminá& starosta Lednice p. Kabát.  

Ze 108 p&ihlášených se na prezen!ní listinu e 
podepsalo 90 osob, !len5 Spole!nosti i host5.  

Setkání uvád*l, jako již tradi!n*, tajemník 
SRVO Ing. František Luxa. 

Hlavní referáty pat&il y firm* Elektrovod  
Osv*tlenie, která m*la v úmyslu pozvat !leny SRVO 
k Setkání do Košic a p&edvést výsledky své práce 

v reálu, ale i zde byli 5!astníci vy!erpávajícím zp5sobem seznámeni s projektem. 

 V bloku odborných p&ednášek zazn*ly tyto referáty: 
Ing. P. Palmaj, Elektrovod Osvetlenie: Projekt Košice 
TÚ Košice, Doc. M.Šef!íková: M*&ení VO v Košicích 
SIKU, Ing. Polanský: Z historie Lednice a p&edstavení firmy 
TS Karviná, Ivo Herzig: VO v Karviné 

 DQL, Ing Tomáš Maixner: Co je obt*žující sv*tlo 
Astronomický ústav AV,R, Bc.Lenka Šarounová: Co d*lají !eští astronomové 
ELTODO CITELUM, Ing. P. Sn*hota: Novinky ve VO v Praze 
ELTODO CITELUM, Ing. Ji&í Skála: Terénní sledování velkých soubor5 sodíkových výbojek 
Metasport, Ing. T. Novák: Osv*tlení sportovních areál5  
Recyklace EKOVUK, Ing. Bohumil Hrn!í&: Zp*tný odb*r nefunk!ních sv*telných zdroj5 a komponent VO 
 

P&ednesené referáty vzbudily velký zájem ú!astník5 o !emž sv*d!í plodné diskuse. P5vodn* ohlášený 
p&ísp*vek Ing. Trpišovského: Prvky pro sít* VO byl z !asových d5vod5 p&esunut na Podzimní setkání. 
D*kujeme za pochopení. 

Doprovodnou sou!ástí Technického seminá&e byla výstava výrobc5 z oblasti ve&ejné osv*tlení a firemní 
prezentace firem, které p&ednesli :. Za COMLUX, Ing. J. Šva3hal, za EN CENTRUM Ing. Petr Vitner, za 
TAXOM Ing. Jar. Pimper . Firma Comlux p&ipravila pro ú!astníky v rámci prezentace výsledk5 své práce 
p&íjemný zážitek. Mobilní osv*tlení minaretu v areálu Lednického zámku. Nasv*tlená dominanta se pyšn* 
zrcadlila v hladin* rybník5. 

Sou!ástí Setkání, které se protáhlo až do p5l osmé, byly i záležitosti ze života Spole!nosti. 

Na podzimní setkání poslal p&ítomné p. Josef 
Dufek obchodní &editel ELEKTOSVIT Svatobo&ice 
do Svatobo&ic. Termín bude up&esn*n a pozvánky 
rozeslány !len5m SRVO. 

Je veli ce pot*šitelné, že pracovní skupiny, 
které vznikly na Setkání v Nymburce, zejména 
skupina pro spolupráci s m*sty a obcemi, 
zaznamenala první výsledky své !innosti. Referoval 
Ing. Tesa&. Také skupina pro bezpe!nost ve VO je 
aktivní, jak referoval Ing. Trpišovský. 

Neformální !ást setkání pokra!ovala rautem 
s ochutnávkou plod5 moravské zem*, na který byli 
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p�ítomni pozváni jménem �editele Elektrovodu Osv*tlenie Ing. Petera Palmaje. Výb*ru vín a úlohy gomeli ra se 
zhostil  Ing. Libor Polanský. 

Podle zachycených ohlas5 tento Technický seminá& byl po všech stránkách hodnocen veli ce dob&e a lze 
si jen p&át, aby všechna naše další pracovní setkání m*la podobný úsp*ch. 

 

Pod*kování za dobrý pr5b*h a celkov* p&íjemnou atmosféru Technického seminá&e pat&í všem 
spolupracovník5m, kte&í se na jeho organizaci i pr5b*hu podíleli . 

 

Projekt  starostlivosti o verejné osvetlenie mesta Košice 

Ing. Peter Palmaj , Elektrovod OSVETLENIE, s.r.o. 

Vážené dámy, vážení páni,  

dovo7te mi, aby som vás zoznámil s výsledkami projektu 
rekonštrukcie verejného osvetlenia v Košiciach, ktorú zabezpe!uje na základe 
vyhraného výberového konania naša spolo!nos8, Elektrovod Osvetlenie, s. r. 
o.. Táto spolo!nos8 bola založená s cie7om zaobera8 sa predovšetkým 
problematikou verejného osvetlenia t.j. jeho rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkou v mestách a obciach Slovenskej republiky. Jednou z prvých 
a ve7kých úloh bol projekt komplexnej starostli vosti o verejné osvetlenie 
mesta Košice. 

Rekonštrukcia VO v roku 2003 
Hlavné práce na rekonštrukcii sústavy VO v Košiciach prebiehali od 

januára do júla 2003. 

K termínu 1. august 2003 spolo!nos8 zabezpe!ila výmenu nových svietidiel verejného osvetlenia (VO) 
v celkovom množstve 13 900 ks, !ím splnila svoj zmluvný záväzok výmeny min. po!tu 12 500 ks nových 
svietidiel. Montážne práce nových svietidiel pokra!ovali nepretržite po!as mesiacov január až jún a boli  hlavnou 
nápl3ou realizovanej etapy rekonštrukcie VO v meste Košice po!as tohto obdobia. Spolu s montážou nových 
svietidiel bolo inštalovaných vyše 207 kilometrov nových medených kabelových zvodov do všetkých st9poch 
VO. 

Pre predstavu, ako práce na rekonštrukcii prebiehali, uvádzam harmonogram !inností a prác v priebehu 
rekonštrukcie sústavy VO za obdobie január – júl 2003 

− Marec – Apríl: dokon!enie výmeny svietidiel na komunikáciách I.,II. a II I. triedy osvetlenia vo 
všetkých ve7kých mestských !astiach 

− Marec – Máj: výmena svietidiel na komunikáciách IV. triedy a lokalitách V. a VI. triedy osvetlenia 
− Apríl: demontáž nadbyto!ných výložníkov jednotli vých SM na základe svetelno-tech. výpo!tov a 

dodržania príslušných noriem STN  
− Marec – Júl: hromadné odstra3ovanie podzemných kabelových porúch na rozvodoch VO  
− Marec – Máj: hromadné dop93anie chýbajúcich krytov a pätíc na st9poch VO 
− Marec – Máj: vykonanie odborných obhliadok a skúšok (revízie) na zariadeniach VO (odstra3ovanie 

zistených nedostatkov na osvet7ovacej 
sústave) 

− Apríl – Jún: spracovanie projektovej 
dokumentácie, renovácie a výmena 
poškodených rozvádza!ov VO 

− Marec – Júl: spracovávanie aktuálneho 
digitálneho pasportu a digitálnej mapy 
siete VO  

− Máj: Zavedenie prevádzkovania 
vlastného 24 hod. dispe!ingu  

− Júl : Zabezpe!enie režimu 
prevádzkovania VO v zmysle 
zmluvných podmienok 

Predovšetkým:  
− zabezpe!enie 98 % a viac % funk!nosti 

VO,  
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− operatívne odstra3ovanie vzniknutých porúch a prevádzkovanie 24 hod. dispe!ingu,  
− vykonávanie periodických kontrol a preventívnej údržby,  
− periodické vykonávanie revízií zariadení VO v zmysle príslušných noriem STN, 
− zabezpe!ovanie bežnej údržby a prevádzky,  
− plánovaná plošná výmena svetelných zdrojov v pravidelných 4-ro!ných cykloch, 

− spravovanie aktuálnej digitálnej pasportizácie zariadení VO,  
− ostatná obnova a investície do výstavby zariadení VO: výmeny rozvádza!ov, výmena a 

opravy kabelových rozvodov,  výstavba nových cestných a sadových stožiarov, výmeny 
stožiarových výzbrojí, nátery stožiarov, výmeny výložníkov, obnova mechanizmov a 
pracovných zariadení at<. 

Od 30. júna 2003 pokra!ovala výmena ostávajúceho množstva svietidiel VO postupne, a to pomalším 
tempom v rámci bežnej údržby a opráv. Zámerom spolo!nosti je zabezpe!enie výmeny všetkých pôvodných 
zastaralých svietidiel VO na území mesta, s výnimkou zachovania pôvodných historických svietidiel v centre 
mesta. 

Kontrola parametrov rekonštruovanej  sústavy. 
Po!as mesiacov január – júl 2003 sme plne využívali všetky svoje technické a personálne kapacity k 

zabezpe!eniu rôznorodých technických opatrení, ktorých vykonanie bolo nevyhnutné k dosiahnutiu garantovanej 
min. 98 % miery svietivosti (percento funk!ných svetelných bodov) VO na území ôsmich ve7kých M, mesta 
Košice do termínu 1. 8. 2003. Na reali za!ných prácach pri modernizácií a obnove VO sa taktiež využívali 
výkony miestnych dodávate7ských firiem. 

V mesiaci august a september sa uskuto!nili vstupné kontroly miery svietivosti. Výsledkom kontroly 
bolo zistenie dosiahnutia 99,29 % miery svietivosti VO na území 8 ve7kých M,.  

Kontroly dodržiavania garantovanej minimálnej 98 % miery svietivosti sú vykonávané v pravidelných 
mesa!ných intervaloch, predovšetkým v sú!innosti so zástupcami jednotli vých M,. 

V mesiaci jún bolo vykonané expertízne meranie svetelno-technických parametrov novoinštalovanej 
osvet7ovacej sústavy nezávislou organizáciou – Technickou univerzitou v Košiciach. Merania potvrdili 
správnos8 svetelno-technických výpo!tov, výberu a inštalácie nových osvet7ovacích telies a vyhovujú 
požiadavkám platných STN.  O výsledkoch merania bude prednáša8 Doc. Šef!íková. 

Po!as celého obdobia roku 2003 spolo!nos8 realizovala, okrem zabezpe!ovania riadnej bežnej 
prevádzky a údržby VO, i <alšie výkony a opatrenia k splneniu stanoveného plánu !inností spojených so 
zabezpe!ovaním modernizácie a postupnej obnovy celej sústavy VO.  

Priebežné odstra)ovanie závad a nedostatkov 
Na základe uskuto!nených odborných revíznych obhliadok na celom zariadení VO, sa za!alo 

s realizáciou výkonov vedúcich k 
zabezpe!eniu odstránenia všetkých zistených 
revíznych nedostatkov a závad a s celkovou 
repasáciou zariadení VO. V prvom rade boli 
odstránené všetky závady kategórie „A“, t.j. 
bezprostredne ohrozujúce bezpe!nos8 a 7udský život. 
Nako7ko rozsah zistených revíznych nedostatkov bol 
zna!ne rozsiahly, práce na ich odstra3ovaní 
pokra!ujú prakticky do dnešného d3a. Plánovaný 
termín definitívneho odstránenia všetkých revíznych 
závad a nedostatkov, spolu s vystavením platných 
revíznych správ na celý rozsah zariadení VO, je 
stanovený na mesiac júl 2004. 

Medzi najpo!etnejšie úkony po!as roku 2003 patrilo predovšetkým  dop93anie hromadného po!tu 
chýbajúcich krytov a pätíc na stožiaroch VO a odstra3ovanie hromadného po!tu podzemných kabelových porúch 
na sieti VO. Doplnenie a montáž nových krytov elektro!astí stožiarov VO a rozvádza!ov VO sme zabezpe!ovali 
predovšetkým z titulu bezpe!ného prevádzkovania VO na území celého mesta v hromadnom po!te (vyše 1700 
ks), nako7ko boli  závažným a rozsiahlym nedostatkom realizovaných revíznych odborných obhliadok. Žia7, 
vplyvom 7udských vandalských zásahov je hlavne táto záležitos8 v oblasti prevádzkovania VO v podstate 
definitívne neriešite7ná. V rámci výkonu trvalej údržby a obnovy bude snaha udržova8 !o najvyššie možnú 
mieru bezpe!nosti našich zariadení. 

Kábelové výmeny a výmeny rozvádza%ov 
Odstránenie zna!ného množstva kabelových podzemných porúch na sieti VO bolo taktiež významnou  

!innos8ou po!as celého obdobia roku 2003. Technický stav a uplynulá doba životnosti týchto sietí bude isto 
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vyžadova8 ich trvalú obnovu i v budúcom období. Medzi najvýznamnejšie ucelené rekonštrukcie na kabelových 
sie8ach patrili  lokality: ul. Alejova, ul. Rumanova - Mestský park,  Nižné Kapustníky, Horný Bankov, ul. 
Považská, ul. Župkova, ul. Tokajícka, ul. Petzvalova, ul. Kalinovská, ul. Obrody, ul. Rovníkova a iné. 

Medzi významné �innosti a úkony patrili <alej kompletné repasácie rozvádza�ov VO (89 ks), �i ich 
úplná výmena za nové a rovnako výstavba nových st9pov VO. Celkovo bolo použitých vyše 11 890 ks rôznych 
elektrokomponentov k zabezpe�eniu obnovy a prevádzkyschopnosti zariadení VO.  

V roku 2003 bolo celkovo vystavaných 26 nových cestných a sadových stožiarov a zabezpe�ená 
výmena 25 kusov nových, moderných, celoplastových rozvádza�ov VO v rôznych lokalitách mesta. Sú�as8ou 
obnovy týchto zariadení bolo i spracovanie prislúchajúcej projektovej dokumentácie. 

Reakcia verejnosti 
Po�as prvých mesiacov prebiehajúcej rekonštrukcie sme vnímali  istú zvýšenú negatívnu kritiku 

verejnosti na stav verejného osvetlenia v meste. Ako sa neskôr ukázalo, v prevažných prípadoch išlo o pred�asnú 
kritiku, nako7ko tento stav vyvolávali nám známe, hlavne technické skuto!nosti ako:  

1. Nesvietiace jednotli vé svetelné body, resp. novoinštalované svietidlá vo fáze prebiehajúcej a 
nedokon!enej rekonštrukcie osvet7ovacej sústavy VO pred termínom 1. august 2003 a to v prevažnej 
miere z dôvodu existencie kabelových podzemných porúch – nerovnomernos8 osvetlenia, 

2. Nenastavenie výložníkov, svietidiel a chýbajúce doladenie optiky svetelných bodov – nerovnomernos8 
osvetlenia, 

3. Svetelné body utopené v zeleni, 

4. Výrazne atypická geometria OS – chýbajúce svetelné miesta, 

5. SM nie sú v údržbe spolo!nosti VEROS – ú!elové osvetlenie, osvetlenie MM,, 

6. Subjektívne pocity a pretrvávajúci zvyk potreby nadbyto!ného osvetlenia priestoru. 

Po!as druhej polovice roka 2003 došlo k realizácií technických opatrení, ktoré v prevažnej miere 
eliminovali skuto!nosti opísané predovšetkým v horeuvedených bodoch 1 a 2. 

Zistené vybrané drobné odchýlky od projektu, zistené expertíznym meraním, boli  predmetom 
následného dola<ovania osvet7ovacej sústavy (montáž redukcií a výložníkov – vyše 1500 ks, prestavenie optiky 
svietidiel, presné vodorovné nastavenie sklonu svietidiel a pod.). Expertízne merania potvrdili  taktiež 
oprávnenos8 zredukovania nadbyto!ného, pôvodne predimenzovaného, po!tu svetelných bodov 
u viacramenných st9pov VO. 

Na jese3 roku 2003 sa zrealizoval prvý povrchový ochranný náter stožiarov VO na Vysokoškolskej 
uli ci (22 ks). Pri náteroch boli  použité špeciálne vyvinuté plastické farby renomovaného výrobcu, s ktorých 
použitím sa po praktickom otestovaní uvažuje pri realizácií náterov aj v ostatných lokalitách. 

Paspor tizácia, dispe%ing 
Priebežne po!as prvého polroku 2003 prebiehala v spolo!nosti implementácia nového podnikového 

informa!ného systému Navision Attain. V tomto systéme sa postupne vytvárala a dnes nepretržite aktualizuje 
nový digitálny pasport VO mesta Košice a za!ala rozsiahlu prípravu a realizáciu vytvárania digitálnej mapy 
sústavy VO. 

Od 1. júla spolo!nos8 spustila prevádzku vlastného 24hod. dispe!ingu VO na nonstop telefónnej linke – 
055/729 50 88 a internetovej stránke www.elvo.sk.  

Koncom roku 2003 sme zrealizovali výstavbu prvého špeciálneho bezpe!nostného nasvetlenia prechodu 
pre chodcov na uli ci Rastislavova – ul. Milosrdenstva.  

Výsledky hlavnej  etapy rekonštrukcie 
a modernizácie VO po%as roku 2003: 

− Realizácia racionálnych a ú!elných 
investícií do potrebnej obnovy a 
modernizácie VO v celkovej hodnote 
vyše 128 mil. Sk, 

− Dosiahnutie 99,29 % svietivosti VO na 
území celého mesta a trvalé udržiavanie 
svietivosti nad úrov3ou minimálne 98 %, 

− Vytvorenie hospodárnej, kvalitnej a 
modernej osvet7ovacej sústavy VO v 
zmysle európskych trendov a noriem v 
oblasti VO, zvýšenie osvetlenosti 
komunikácií všetkých tried s výrazným 
znížením energetickej náro!nosti OS, 
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− Splnenie požadovaných svetelno-technických parametrov pod7a platných EN, resp. STN: intenzita 

osvetlenia, jas, priemerná a pozd9žna rovnomernos8 osvetlenia,  
− Zabezpe!enie zvýšenej bezpe!nosti zariadení a prevádzky VO, 
− Dosiahnutie zvýšenej spokojnosti obyvate7ov s kvalitou prevádzkovania VO – pokles priemerného 

po!tu denných nahlášok obyvate7ov o vzniknutých poruchách VO na 5 krát/de3, 
− Estetizácia vzh7adu mesta, 
− Poskytovanie operatívnych a  kvalitatívne vyšších služieb pri sú!asnom znížení prevádzkových 

nákladov . 

Plán hlavných %inností a zámerov na rok 2004: 
V roku 2004 budú zabezpe!ované všetky !innosti a výkony tak, aby spolo!nos8 realizovala postupné 

plnenie projektu komplexnej prevádzky, údržby a obnovy VO  a plnila všetky svoje zmluvné záväzky vo!i 
zmluvnému partnerovi – Mestu Košice.  

Rok 2004 bude zameraný predovšetkým na dosiahnutie vyššej stabilit y prevádzkovej spo7ahlivosti 
sústavy VO, a to zabezpe!ením pravidelného vykonávania preventívnej údržby na zariadeniach VO.  

Bude sa pokra!ova8 v postupnej obnove a rekonštrukciách jednotli vých zariadení VO, ktoré si vyžiada 
predovšetkým ich zastaralý a nevyhovujúci technický stav, s dôrazom na ú!elné a dostupné vynakladanie 
obmedzených finan!ných prostriedkov. 

Vo vä!šom rozsahu bude zabezpe!ená realizácia povrchových ochranných náterov st9pov VO, ktorá 
povedie k <alšej výraznej estetizácií celkového vzh7adu sústavy VO: 

− Dokon!enie odstránenia všetkých revíznych závad, 
− za!atie vykonávania preventívnej periodickej údržby za ú!elom stabilizácie, spo7ahlivosti, 

prevádzkyschopnosti OS VO, 
− postupné dokon!enie výmeny svietidiel, 
− dokon!enie doladenia a nastavenia jednotlivých osvet7ovacích telies, 
− redukcia nadbyto!ných svetelných bodov, 
− odstra3ovanie lokálnych podzemných kabelových porúch, 
− povrchové ochranné nátery stožiarov, 
− postupná synchronizácia zap./vyp. sústavy VO, 
− rozšírenie poskytovania údržby a obnovy VO aj na území MM,, 
− zabezpe!enie kvalitnej údržby a obnovy osvet7ovacích bodov historických budov a iných objektov 

mesta, 
− nasadenie plnej verzie servisného modulu podnikového informa!ného systému Navision Attain, 
− postupné dopracovávanie kompletnej digitálnej mapy VO a neustála aktualizácia digitálneho pasportu 

VO, 
− zabezpe!enie viano!ného osvetlenia, 
− potrebné vymiest3ovanie, výmena a výstavba nových stožiarov a rozvádza!ov VO, 
− výstavba špeciálneho osvetlenia prechodov pre chodcov. 

Veríme, že naša !innos8 v Košiciach pozdvihne technický stav a prevádzku verejného osvetlenia na 
európsku úrove3 a prispeje k zvýšeniu bezpe!nosti v meste a zvýšeniu jeho estetického dojmu a prispeje k 
zlepšeniu pocitu obyvate7ov mesta. 

=akujem za pozornos8. 

Analýza stavu osvetlenia komunikácií a chodníkov osvet+ovacími sústavami 
VO v Košiciach 

Doc. Ing. Margita Šef%íková, Ph.D. a kolektív študentov IV. Ro%níka zamerania VREE 
a IRS absolvujúcich predmety Svetelná technika a Projektovanie osvet+ovacích sústa 
FEI TU Košice, Katedra elektroenergetiky:  

V rokoch 2002 a 2003 sa uskuto!nila rekonštrukcia osvet7ovacích sústav VO v Košiciach, ktorá 
spo!ívala predovšetkým vo výmene zastaralých svietidiel za svietidlá s vysokou svetelno-technickou ú!innos8ou 
a spl3ujúcich kritériá sú!asného stavu osvet7ovacej techniky vo svete. Okrem toho sa upravovali kábelové 
rozvody, menili zvody od svietidiel po  kábelové rozvody, neustále sa pokra!uje vo výmene všetkých prvkov 
rozvodných zariadení a sú!asne prebieha aj nasadzovanie nových ovládacích a riadiacich zariadení pre riadenie 
osvetlenia pod7a potrieb užívate7ov a pod7a ekonomických možností jednotlivých mestských !astí mesta Košice. 
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Jednou z podmienok prevzatia osvet7ovacích sústav do prevádzky po realizovanej rekonštrukcii 
osvet7ovacích sústav VO  je okrem zis8ovania bezchybného stavu rozvodných zariadení je pod7a !lánku  6.5.3 
STN 360400 „ Protokol merania musí by8 sú!as8ou podkladov pri preberaní nového alebo rekonštruovaného 
osvet7ovacieho zariadenia do prevádzky“. Z toho dôvodu na požiadanie Magistrátu mesta Košíc ako aj fy 
Begheli  ( jedného z dodávate7ov svietidiel pre rekonštrukciu osvet7ovacích sústav VO v Košiciach ) sa 
uskuto!nili merania osvetlenosti na povrchu vozoviek vybraných komunikácií jednotlivých mestských !astí 
mesta Košice. Meranie uskuto!3ovali študenti  IV. A V. ro!níka zameraní VREE a IRS Katedry 
elektroenergetiky TU FEI Košice, ktorí absolvovali predmety „Svetelná technika„ a „Projektovanie 
osvet7ovacích sústav“ v prevažne neskorých ve!erných  a no!ných hodinách v mesiacoch – apríl, máj, jún , 
október a november 2003. Z meraní boli  vyhotovené protokoly merania osvetlenosti na povrchu komunikácií  
a na úrovni 1m nad povrchom vozovky pri meraní osvetleností chodníka pod7a !lánku 9.5. STN 36 0400. 

Metóda získania svetelno – technických ukazovate+ov osvetlenia komunikácií osvet+ovacími sústavami 
VO v Košiciach 

Vzh7adom na skuto!nos8, že pracovisko Katedry elektroenergetiky TU FEI Košice nevlastní merací 
prístroj jasomer, pod7a STN 36 0400, ktorá povo7uje uskuto!ni8 meranie osvetlenosti s následným 
vyhodnotením svetelno- technických ukazovate7ov pod7a STN 36 0400 sa uskuto!nilo meranie osvetlenosti na 
povrchu vybraných úsekov komunikácií v sieti kontrolných miest  pod7a !lánku 9.4. STN 36 0400 medzi 
svetelnými miestami a vyhodnotenie jasu sa uskuto!nilo nepriamou metódou. Z nameraných hodnôt osvetlenosti 

Sa zostavili  tabu7ky nameraných hodnôt a izoluxové mapy pre preh7adné znázornenie rozloženia hladín 
osvetlenosti na povrchoch meraných úsekov komunikácií. Pre tie isté úseky s danou geometriou suporiadania 
svetelných miest, použité svietidlá, svetelné zdroje a uvažovaný povrch vozovky sa výpo!tovým programom 
stanovili  hodnoty osvetleností a jasov v meraných kontrolných miestach siete meraného úseku s následným 
vyhodnotením ukazovate7ov ako Ep, Lp, U0, U1, TI,G, , Emax,  Emin, Lmax, Emin . Pre každý z úsekov sa 
stanovil  jasový !inite7 eL a následne sa uskuto!nil výpo!et priemernej hodnoty jasu Lp´ , t.j. prepo!ítaný 
priemerný jas meraného úseku povrchu vozovky s danou geometriou osvet7ovacej sústavy, použitými 
svietidlami, použitými svetelnými zdrojmi a uvažovaným povrchom vozovky. Dosiahnuté hodnoty získané 
meraním sa potom porovnávali s požadovanými svetelno – technickými ukazovate7mi pod7a platnej normy STN 
36 0400 prípadne  

EN 13 201 -2. Porovnaním získané rozdiely sa dôsledne zhodnocovali a poskytli  doporu!enia 
pracovníkom, ktorí realizáciu rekonštrukcie osvet7ovacích sústav uskuto!3ovali , na úpravu geometrie 
svetelných miest pokia7 to bolo možné s nastavením optického systému (u svietidiel s možnos8ou nastavenia 
optického systému), s úpravou smerovania svetelného toku svietidiel na osvet7ovanú komunikáciu, vhodnými 
reduk!nými úpravami s upevnením na výložníkoch osvet7ovacích sústav VO. V Košiciach s cie7om 
maximálneho využitia vysoko hospodárnych svietidiel a svetelných zdrojov, ktoré boli  pri rekonštrukcii 
osvet7ovacích sústav použité. 

2. Svetelno-technické ukazovatele osvetlenia komunikácií mesta Košice získané meraním. 
Meranie osvetlenosti na povrchu komunikácií mesta Košice sa uskuto!3ovali v troch etapách: 

1. etapa – Meranie osvetlenosti na povrchu komunikácií mesta Košice, ktoré boli  osvetlené 
osvet7ovacími sústavami vybavenými svietidlami fy Beghelli (Tekna 51 01,Tekna 51 02)  - apríl – máj 2003 

2. etapa – Meranie osvetlenosti na povrchu komunikácií mesta Košice vo všetkých mestských !astiach 
mesta Košice , ktoré boli  osvet7ované svietidlami fy Beghelli (Tekna 51 01, Tekna 51 02), fy Schréder( Saphire 
12, Saphire 2, MC 2) a fy Eltodo ( Mars, Orion) – mesiac jún 2003 

3. etapa – Meranie osvetlenosti na chodníkoch mesta Košice, ktoré osvet7ovali osvet7ovacie sústavy 
zabezpe!ujúce osvetlenie komunikácií – mesiac október- november 2003 

2.1.  Získané svetelno technické ukazovatele osvetlenia komunikácií mesta Košice v 1. etape 
Merania sa uskuto!3ovali na povrchoch vozoviek tried osvetlenia I., II., II I. a náhodne vybraných 

úsekov komunikácií a náhodne vybraných komunikácií. Všetky komunikácie osvet7ovali svietidlá fy Beghelli 
(Tekna 51 01, prípadne Tekna 5102). Svietidlá boli  upevnené na pôvodnú geometriu usporiadania svetelných 
miest, bez uskuto!nenia vhodného smerovania svietidiel, bez uskuto!nenia reduk!ných úprav. Meranie sa 
uskuto!nilo na požiadanie zástupcov fy Beghelli  (Ing. Blubla) s cie7om získania informácií pre odstránenie 
nevhodného rozloženia svetelného toku na povrchu vozoviek a získania požadovaných svetelno- technických 
ukazovate7ov pod7a STN 36 0400, EN 13 201 – 2. Súhrne získané výsledky z meraných, vypo!ítaných  
a požadovaných hodnôt uvádzame preh7adne v nasledujúcich vyhodnocovacích tabu7kách. 
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Tab.1. Požadované svetelno – technické ukazovatele 
Tr ieda 

osvetlenia 
Požadované svetelnotechnické ukazovatele 

 Lp(cd/m2) Ep(lm) U0  U1 TI  (%) G 

I 1,6 - 1 : 2,5 1 : 1,4 10 - 
II 0,8 - 1 : 2,5 1 : 1,4 10 - 
III 0,4 - 1 : 2,5 1 : 1,4 20 

 
 
- 

IV - 4 ( 1 : 5 ) - 20 - 
V - 2 ( 1 : 10 ) - - - 
VI - 0,1 - - - - 

 
2.2. Získané svetelno-technické ukazovatele osvetlenia komunikácií mesta Košice v 2. etape 
Merania sa uskuto!3ovali na povrchoch vozoviek tried osvetlenia I., II., II I.,IV, V. a VI., náhodne 

vybraných úsekov komunikácií a náhodne vybraných komunikácií. Všetky komunikácie osvet7ovali svietidlá fy 
Beghelli  (Tekna 51 01, prípadne Tekna 5102). Svietidlá boli  upevnené na pôvodnú geometriu usporiadania 
svetelných miest, bez uskuto!nenia vhodného smerovania svietidiel, bez uskuto!nenia reduk!ných úprav. 
Meranie sa uskuto!nilo na požiadanie magistrátu mesta Košice v zastúpení primátora mesta Košice Judr. Zdenka 
Trebu7u s cie7om získania informácií pre odstránenie nevhodného rozloženia svetelného toku na povrchu 
vozoviek a získania požadovaných svetelno- technických ukazovate7ov pod7a STN 36 0400, EN 13 201 – 2. 
Súhrne získané výsledky z meraných, vypo!ítaných  a požadovaných hodnôt uvádzame preh7adne 
v nasledujúcich vyhodnocovacích tabu7kách. Samozrejme pracovníci realizujúci rekonštrukciu osvet7ovacích 
sústav VO v Košiciach, doporu!enia získané poskytnutím s výsledkami merania v 1. etape realizovali a tak sa 
postupne dostávali požadované svetelno – technické ukazovatele. 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 10 

Tab.2. Svetelno- technické ukazovatele 1.etapa 

 
Trieda 

osvetlenia 
Názov komunikácie Meraním získané svetelno-technické ukazovatele Výpo�tom získané svetelno-technické ukazovatele 

   
Lp´(cd/

m2) 

 
Ep´(lm) 

 
U0  

 
U1 

 

 
TI (%) 

 
G 

 
Lp(cd/

m2) 

 
Ep(lm) 

 
U0  

 
U1 

 

 
TI (%) 

 
G 

 
I 

Hlinkova  
Palackého 

Nižné Kapustníky 

1,53 
0,672 
1,54 

16,59 
9,61 
18,36 

0,115 
0,1872 
0,479 

0,169 
0,206 
0,51 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1,747 
1,4 

1,715 

18,927 
19,1 
20,44 

0,425 
0,365 
0,616 

0,491 
0,681 
0,593 

0,78 
0,46 
0,365 

9,14 
9,23 

10,625 
 
 
 
 
 
 
 

II 

Moskovská 
KVP I. úsek 
KVP II . úsek  
KVP III .úsek 
KVP IV.úsek 
KVP V. úsek 

L.Svobodu I.úsek 
L.Svobodu II .úsek 
L.Svobodu III .úsek 

Slanecká 
Americká 
Ázijská 

Európska 
Nám. Oslobodite7ov 

2,03 
0,786 
1,762 
1,15 
0,556 
0,98 
1,58 
1,68 
1,906 
0,69 
1,99 
1,164 
1,36 
0,934 

25,45 
9,0 
19,2 
12,5 
6,1 

11,42 
17,36 
18,5 
21 

7,87 
21,56 
12,52 
14,59 
13,36 

0,347 
0,022 
0,484 
0,2 

0,0819 
0,297 
0,015 
0,0486 
0,0809 
0,114 
0,185 
0,243 
0,0068 
0,39 

0,23 
0,013 
0,568 
0,123 
0,065 
0,27 
0,01 
0,257 
0,066 
0,33 
0,119 
0,25 
0,192 
0,431 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,99 
0,945 
2,144 
0,778 
0,806 
1,055 
1,611 
1,542 
1,8 

0,906 
1,83 
1,261 
1,314 

- 

24,176 
10,813 
23,443 
8,441 
8,84 

12,298 
17,626 
16,97 
19,84 
10,33 
19,95 
13,56 
14,078 

- 

0,826 
0,58 
0,433 
0,462 
0,446 
0,38 
0,092 
0,439 
0,148 
0,402 
0,404 
0,383 
0,398 

- 

0,917 
0,479 
0,627 
0,391 
0,418 
0,446 
0,257 
0,438 
0,378 
0,739 
0,328 
0,311 
0,328 

- 

0,58 
0,493 
2,265 
3,992 
3,741 
1,976 
8,524 
4,133 
2,4 

0,458 
4,13 
5,1 
3,8 
- 

9,79 
10,066 
9,508 
9,34 
9,108 
9,365 
9,122 
9,34 
8,59 
9,4 
9,95 
9,45 
9,23 

- 
 

III 
Jedlíková 
Žil inská 

Bratislavská 

0,544 
0,72 
0,953 

6,16 
7,97 
10,52 

0,08 
0,23 
0,019 

0,026 
0,17 
0,046 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0,923 
0,526 
0,844 

10,447 
5,76 
9,449 

0,387 
0,48 
0,535 

0,56 
0,46 
0,654 

2,91 
3,362 
3,611 

8,998 
8,926 
8,576 
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Tab. 3. Svetelno- technické ukazovatele 2.etapa 
Tr ieda osv. Názov komunikácie Meraním získané  svetelnotechnické ukazovatele Výpo%tomzískané  svetelnotechnické ukazovatele 

   
Lp´(cd/m2) 

 
Ep´(lm) 

 
U0  

 
U1 

 
TI (%) 

 
G 

 
Lp (cd/m2) 

 
Ep (lm) 

 
U0  

 
U1 

 
TI (%) 

 
G 

 
 
 
 
 
 
I 

Hlinkova  
Stani�né námestie 

Štúrova 
Moyzesova 

Festivalové námestie 
Komenského 

Alejová 
Štúrova 

Južná trieda 
Watsonova 
Moldavská 
Moldavská 

Tr.SNP 

1,44 
1,47 
1,29 
0,284 
2,7 
1,18 
1,036 
1,602 
0,837 
0,8995 
1,651 
1,926 
0,914 

16,59 
20,99 
18,47 
4,06 

31,556 
16,9 
14,8 
22,86 
11,96 
12,89 
23,558 
27,517 
13,45 

0,229 
0,624 
0,443 
0,296 
0,395 
0,467 
0,426 
0,419 
0,484 
0,429 
0,5978 
0,608 
0,617 

0,567 
0,592 
0,763 
0,542 
0,543 
0,408 
0,529 
0,488 
0,421 
0,476 
0,549 
0,535 
0,745 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
– 
- 
- 

1,38 
1,89 
2,66 
0,5 

2,311 
1,85 
1,96 
2,62 
1,73 
2,08 
1,7 
1,7 
1,62 

19,718 
27 
38 

7,14 
26,391 
26,4 
28 

37,4 
24,7 
29,7 
24,2 
24,2 
23,16 

0,795 
0,704 
0,416 
0,551 
0,469 
0,809 
0,638 
0,562 
0,747 
0,508 
0,738 
0,472 
0,61 

0,774 
0,844 
0,871 
0,704 
0,791 
0,867 
0,814 
0,775 
0,421 
0,82 
0,834 
0,851 
0,789 

0,78 
4,99 
13,57 
4,25 
8,4 
4,5 
5,02 
17,39 
5,7 
5,3 
5,4 
5,66 
5,95 

9,14 
- 
- 
- 

8,56 
- 

9,2 
7,4 
9,6 
8,9 
8,78 
8,69 
8,34 

 
 
 
 
 
 
 

II 

Južné nábrežie 
Štefánikova 
Kuzmányho 
,SLA 
Letná 

Rastislavova 
B. N*mcovej 

Národná trieda 
Popradská 
Moskovská 

Tr. KVP  
Americká 
Ázijská 

0,785 
0,631 
0,47 
1,226 
1,627 
0,705 
1,052 
1,156 
0,982 
1,763 
0,532 
0,44 
0,372 

8,95 
9,02 
6,742 
14,2 
18,13 
10,09 
11,96 
13,9 
10,73 
21,478 
6,378 
5,0678 
4,27 

0,368 
0,421 
0,341 
0,656 
0,452 
0,208 
0,668 
0,0863 
0,214 
0,288 
0,22 
0,335 
0,117 

0,669 
0,319 
0,779 
0,705 
0,508 
0,379 
0,758 
0,271 
0,306 
0,188 
0,187 
0,227 
0,0545 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,649 
1,44 
0,99 
1,238 
1,357 
1,0 
1,08 
1,156 
0,859 
1,22 
1,262 
0,753 
0,565 

7,397 
20,57 
14,14 
14,316 
18,13 
14,28 
12,27 
24,872 
9,39 

14,886 
15,364 
8,67 
6,474 

0,416 
0,648 
0,554 
0,629 
0,402 
0,624 
0,578 
0,674 
0,401 
0,776 
0,86 
0,482 
0,491 

0,706 
0,741 
0,852 
0,634 
0,537 
0,767 
0,719 
0,608 
0,836 
0,712 
0,59 
0,554 
0,234 

2,309 
6,02 
9,08 
0,187 
2,4 
6,49 
2,425 
2,376 
13,26 
2,96 
3,75 
0,407 
1,922 

9,183 
- 
- 

9,038 
8,65 
8,32 
8,956 
9,003 
8,225 
9,62 
9,14 

10,154 
8,848 

 
III 

Levo!ská 
Užhorodská 
Považská 

0,528 
0,484 
0,448 

5,93 
5,14 
4,99 

0,0506 
0,175 
0,061 

0,0625 
0,478 
0,075 

- 
- 
- 

– 
- 
- 

0,703 
0,507 
0,669 

7,89 
5,387 
7,99 

0,14 
0,156 
0,426 

0,41 
0,0,317 
0,405 

5,562 
37,787 
4,802 

8,558 
7,397 
8,706 

 
 

IV 

Lidické námestie 
Krosnianska 

Ovru!ská 
Maurerova  

Polárna 
Floriánska 
Ludmanská 
Paláriková 
,apajevova 
Inžinierska 
Varšavská 

- 
- 
- 
- 
– 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

8,82 
4,973 
5,48 
6,315 
3,95 
2,145 
3,318 
3,815 
6,8 

10,69 
6,302 

0,113 
0,0402 
0,072 
0,079 
0,0254 
0,139 
0,301 
0,471 
0,044 
0,0935 
0,111 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
– 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

6,334 
6,04 
5,014 
7,664 
5,259 

- 
5,46 
12 

8,53 
9,606 
6,428 

0,565 
0,506 
0,548 
0,4256 
0,456 

- 
0,26 
0,601 
0,158 
0,167 
0,0828 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2,272 
3,123 
3,426 
5,645 
4,657 

- 
4,547 
5,65 

- 
- 
- 

8,779 
8,913 
8,797 
8,578 
8,395 

- 
8,398 

- 
- 
- 
- 

 
V 

,iernomorská 
Družicová 
Šoltésovej 
Humenská 

- 
- 
- 
- 

6,35 
8,24 
3,18 
4,77 

0,0612 
0,145 
0,094 
0,02 

- 
- 
– 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

10,448 
11,438 
4,875 
9,314 

0,267 
0,5472 
0,133 
0,242 

- 
- 
– 
- 

20,07 
14,789 
30,03 

- 

7,648 
7,438 
7,469 

- 
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2.3. Meraním získané osvetlenosti chodníkov ku pri +ahlým komunikáciám v 3. etape 
Uskuto�nili sa merania osvetlenosti chodníkov vo výške 1 m nad osvet7ovaným povrchom chodníka. 

Meranie sa uskuto!3ovalo na vybraných chodníkoch k pri7ahlým komunikáciám v snahe získa8 informácie 
o možnosti eliminácie výložníkov na stožiaroch, ktorých jedno rameno osvet7ovalo komunikáciu a druhé rameno 
slúžilo na osvetlenie chodníka. V sú!asnosti použité svietidlá pre osvetlenie komunikácií sú vybevené optickými 
systémami, ktoré zabezpe!ujú aj osvetlenie chodníkov. Z tohto dôvodu je možné v niektorých prípadoch 
uskuto!3ova8 odstra3ovanie výložníkov smerujúcich na osvetlenie chodníka. Preh7ad získaných výsledkov 
meraní je uvedený v nasledujúcej tabu7ke. Pod7a !lánku 3.6.7. STN 36 0400 „ Osvetlenie chodníkov musí 
vyhovova8 v hromadnej zástavbe aspo3 stup3u osvetlenia V., v individuálnej zástavbe aspo3 stup3u osvetlenia 
VI. pod7a  tab.1. a tab.4. Ak komunikácia vyhovuje požiadavkám pod7a tab.1 a tab.4. je spravidla vyhovujúce aj 
osvetlenie chodníkov. Vo výnimo!ných prípadoch (chodník zatienený stromoradím, mimoriadne široký alebo 
oddelený od komunikácie) musí by8 osvetlený samostatnou osvet7ovacou sústavou.“ Pod7a EN 13 201 – 2 je 
samostatné !lenenie pre chodníky pri7ahlé ku komunikácii  alebo oddelené od komunikácie   a od triedy 
osvetlenia komunikácie, do ktorej je komunikácia zaradená s uvedením požadovanej priemernej hodnoty 
osvetlenia chodníka Epr a minimálnej osvetlenosti chodníka Emin . 

 

Tab.4. Získané osvetlenosti chodníkov priliehajúcich ku osvet7ovaným komunikáciám 
Stupe) osvetlenia Komunikácia  Požadované hodnoty  Merané hodnoty  

  Epr (lx) Emin (lx) Epr (lx) Emin (lx) 
I 

a)pri7ahlé chodníky 
 
 
 
 
 

b) chodníky oddelené trávnikom 

 
Stani!né námestie 

?túrova I. 
 Južná trieda III . 

Moldavská 
Hlinkova I. 
Hlinkova II. 
Hlinkova III . 
Hlinkova IV. 

Južná trieda IV. 
Južná trieda I. 

Alejova I. 
Alejova II . 
Alejova III . 
Alejova IV. 
Tr.SNP I. 
Tr.SNP II. 

 
10 
 
 
5 

 
3 
 
 
 
1 

 
12,3 
5,83 
13,31 
4,615 
3,16 
2,275 
11,7 
3,25 
8,42 
4,01 
3,274 
4,48 
4,39 
7,352 
4,41 
3,68 

 
3,9 
2,2 
3,1 
1,9 
0,2 
0,2 
0,8 
0,9 
0,3 
0,2 

 
0,9 
0,9 
1,2 
3,2 
1,1 

II 
 
 

 a)pri7ahlé chodníky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) chodníky oddelené trávnikom 

 
Štefánikova 
,erme7ská 

Národná trieda I. 
Národná trieda II. 

Národná trieda  VI. 
Jantárová II I .  
Jantárová V.  
Jantárová II.  
Jantárová IV.  
Jantárová VI.  
Jantárová VII.  
Jantárová VII I.  
Ondavská II . 
Popradská I. 

Prešovská cesta I. 
Prešovská cesta II . 
Prešovská cesta III . 
Národná trieda III. 
Národná trieda IV. 
Národná trieda  V. 

Jantárová I.  
Ondavská 
Tr.KVP I. 

Tr.L.Svobodu I. 
Americká trieda II I . 

 
 
 

7,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
 
 

1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,6 

 
6,59 
7,295 
15,25 
10,54 
2,6 
9,55 
4,98 
4,6 

3,285 
4,23 
3,72 
6,11 
12,43 
9,956 
1,34 
2,34 
2,89 
2,2 
1,25 
4,68 
2,93 
4,28 
3,68 
1,84 
3,15 

 
3,6 
0,2 
0,2 
0,8 
1,9 
1,2 
0,8 
0,8 
0,8 
0,5 
0,6 
1 

0,6 
0,8 
0,1 
0,9 
1,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,6 
1,1 
0,2 
0,8 

IV. Mudro3ova  3 0,6 4,54 0,2 

3. Vyhodnotenie meraní osvetleností 
 V prvej etape sa uskuto!nili  merania len vo svetelnom poli  svietidiel  fy Beghelli , u ktorých nie je 

možné nastavova8 optický systém svietidla. Vo všetkých prípadoch , v ktorých merané hodnoty nesúhlasili 
s vypo!ítanými , ktoré sp93ali  požadované svetelno- technické ukazovatele, bolo len vhodne nastavi8 svietidlá na 
výložníku, vhodne smerova8 svetelný tok svietidiel na osvet7ovanú komunikáciu, prípadne uskuto!ni8 nové 
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upevnenia použitím reduk�ných prípravkov na výložníky stožiarov. Pracovníci realizujúci rekonštrukciu 
osvet7ovacích sústav VO v Košiciach tieto závady odstránili a v sú!asnosti je to už v požadovaných hraniciach 
osvetleností a jasov tak na povrchu komunikácií ako aj na priliehajúcich chodníkoch. 

V druhej etape sa uskuto!nili merania vo svetelných poliach všetkých svietidiel použitých pri 
rekonštrukcii osvet7ovacích sústav VO v Košiciach. U svietidiel s nastavite7nou optikou Saphire 2, Saphire 12, 
MC 2 sa doporu!ili  ich vhodné optické nastavenia pre lepšie využitie svetelných tokov kvalitných a vysoko 
hospodárnych svietidiel a tiež vhodné nastavenie smerovania svietidiel s nenastavite7nými optickými systémami  
Tekna 52-01, Tekna 52 -02. 

Najkriti ckejším prípadom bola geometria usporiadania svietidiel Saphire 2 na výložníkoch stožiarov na 
Moyzesovej uli ci. Pod7a doporu!enia dodávate7a týchto svietidiel boli  prispôsobené reduk!né prvky pre 
svietidlá so sklonom od vodorovnej roviny 20 ° a tým sa dosiahla jednak nízka osvetlenos8 a taktiež aj jas na 
povrchu komunikácie, ktoré je zaradená do I. triedy osvetlenia. Vzh7adom na funk!nos8 miestnej komunikácie 
priliehajúcej bezprostredne k pešej zóne sa dosiahlo preradenie do II . triedy osvetlenia, ale ani pre túto 
požadované svetelno- technické parametre neposta!ujú. Podobne je to aj na križovatke na Kuzmányho uli ci, kde 
bolo potrebné vzh7adom na nebezpe!ný úsek dosiahnu8 svetelno- technické ukazovatele triedy osvetlenia II. 
a v priestore križovatky zvýši8 na hladinu dvojnásobnej osvetlenosti. Realizátori rekonštrukcie osvet7ovacích 
sústav však predovšetkým uplat3ovali hospodárnos8 osvet7ovacieho systému. To isté sa stalo aj na Prešovskej 
ceste, kde sa namontovali svietidlá s príkonom 150 W na 24 m vysoké stožiare a tým sa nedosiahli svetelno- 
technické ukazovatele triedy osvetlenia II. Nie je to však prekvapujúce u realizátorov rekonštrukcie 
osvet7ovacích sústav VO v Košiciach, pretože v predchádzajúcom období boli  predovšetkým vedení 
k hospodáreniu z elektrickou energiou na osvet7ovacích sústav VO v Košiciach a toto sa prejavilo ako dôsledok 
dlhodobého pôsobenia z vedenia poslancov mesta, ktorí rozhodovali o tom , ako bude zabezpe!ená bezpe!nos8 
ú!astníkov dopravy v minulom období, ke< sa muselo pristúpi8 k šetreniu elektrickou energiou tým , že sa 
vypínali celé úseky osvet7ovacích sústav VO a minimálne sa prispievalo na údržbu osvet7ovacích zariadení VO 
v Košiciach. 

4. Záver 
Uskuto!nenými meraniami osvetlenos8ami na povrchu komunikácií na vybraných úsekoch  vybraných 

komunikácií mesta Košice sme prispeli  k úprave osvet7ovacích sústav VO Košice po ich rekonštrukcii  s cie7om 
dosiahnutia kvalitného osvetlenia pre všetkých ú!astníkov pohybujúcich sa na komunikáciách prípadne 
chodníkov. Doporu!enia, ktoré sme poskytli  pre pracovníkov realizujúcich rekonštrukciu osvet7ovacích sústav 
konkrétne na vyzna!ené svetelné miesta a ich úpravy vhodného nastavenia optických systémov, prípadne 
vhodného smerovania na osvet7ovaný povrch, prípadne aj postavenia nových svetelných miest zabezpe!ujúcich 
osvetlenia chodníkov, by mali vies8 ku skvalitneniu osvetlenia a hospodárnemu využitiu vysoko hospodárnych  

osvet7ovacích zariadení VO v Košiciach.  

Z histor ie Lednice a P edstavení firmy SIKU 

 SIKU, Ing. L ibor Polanský 

Dovolte, abych vás seznámil  s místem konámí dnešního setkání, s m*stem Lednice a celým areálem. 
Byl jsem stanoven jako organiza!ní garant dnešního setkání a z možností, které nám nabízí Jižní Morava jsem 
zvolil  za místo konání tento hotel. V*&ím, že se vám zde bude líbit, a to nejen v hotelu, ale i ve m*ste!ku Lednici 
a celém Lednicko Valtickém areáli, který zítra m5žete navštívit a v*&te, že za návšt*vu stojí. 

Poprvé se jméno Lednice v latinizující podob* Izgruobi objevuje v písemných 
pramenech k roku 1222, kdy ji držel mocný rakouský rod Sirotk5, kte&í získali rozsáhlé 
statky na jihu Moravy od !eského krále P&emysla Otakara I. Na své statky Sirotkové 
p&ivád*li  n*mecké kolonisty a ti byli  v prvních desetiletích 13. století usazeni také v 
Lednici. Samo !eské jméno m*ste!ka poprvé doloženo v roce 1412 

V roce 1332 již zna!nou !ást m*ste!ka drželi  Lichtenštejnové a postupn* se 
stalo st&ediskem panství.. Po roce 1638 vlastnili  Lichtenštejnové podél obou stran 
moravsko-rakouské hranice ohromný majetek. V polovin* 19. století tu ješt* žilo 
p&evážn* !eské obyvatelstvo, avšak díky majitel5m panství, kte&í sem usazovali celou 
&adu ú&edník5 svých statk5, došlo k pon*m!ení m*ste!ka. Po vzniku ,eskoslovenska v roce 1918 se místní 
n*mecké obyvatelstvo necht*lo smí&it s p&ipojením k nov* vzniklé republice a p&ihlásilo se k tzv. n*meckému 
Rakousku. A tak byla obec obsazena !eskoslovenskými jednotkami až v prosinci 1918. 

Protože se národnostní pom*ry v nov* vzniklé republice nezm*nily a  Lednice  byla osídlena p&evážn* 
n*meckým obyvatelstvem (v roce 1930 zde žilo 2441 obyvatel, z toho 25,7 % ,ech5 a 69,8 % N*mc5), byla 8. 
&íjna 1938 okupována. Dne 21. dubna 1945 byla obsazena Sov*tskou armádou a majetek n*meckého 
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obyvatelstva byl konfiskován. Konfiskaci propadlo 1123,9 ha p5dy z celkové rozlohy 2641 ha a 370 dom5 z 
512, mimo jiné i veškerý majetek (v!etn* zámku) knížecího rodu Lichtenštejn5.  

V pr5b*hu staletí prošlo toto významné pohrani!ní m*ste!ko celou &adou p&em*n. Jeho p&evzetí 
Lichtenštejny a blízkost jejich hlavního sídelního m*sta Valtic vedly k propojení osud5 obou panství.. 
Lichtenštejnové z místního pohrani!ního hradu po polovin* 16. století postupn* vybudovali honosné renesan!ní 
sídlo. Kolem n*ho byla vytvo&ena i zahrada, která se stala základem dnešního rozsáhlého zámeckého parku. 
Spolu s vývojem názor5 na architekturu prod*lával renesan!ní zámek p&estavby. Na sklonku 17. století byl 
p&ebudován v barokním stylu (z této stavební fáze dodnes p&etrvalo k&ídlo bývalých koníren a jízdárny). K 
dalším p&estavbám došlo ve t&etí !tvrtin* 18. a na po!átku 19. století. Lichtenštejnové se v*novali rozsáhlým 
úpravám krajiny a budování celé &ady oddechových staveb v parku a krajin* mezi Valti cemi, B&eclaví a Lednicí. 
Mezi lety 1846 - 1858 byl zámek upraven v duchu anglické novogotiky a je dnes považován za "perlu jižní 
Moravy". Skute!nost, že celý rozsáhlý Lednicko-valtický areál, jehož nejvýznamn*jší sou!ásti jsou práv* krajina 
a památky Lednice, byl za!len*n do Sv*tového kulturního d*dictví a dne 7. prosince 1996 jako takový zanesen 
do seznamu UNESCO. 

Lichtenštejnové zasahovali i do tvá&e m*ste!ka. Tak nap&íklad rozší&ení zámku o dv* zámecká k&ídla 
musel ustoupit starý gotický kostel, p&i!emž byl postaven nový svatostánek, sloužící jako zámecká kaple i kostel 
farní.  

Bohatou tradici má i zdejší zem*d*lské školství. Již v roce 1895 tady byla založena Vyšší hospodá&ská a 
zahradnická škola. Dnes vychovává budoucí odborníky v zahradnictví, ovocná&ství a vina&ství. Fara v Lednici 
existovala už na po!átku 15. století a fará& je uvád*n v nejstarším lichtenštejnském urbá&i z roku 1414. V 
pr5b*hu 16. století zde však p&evládli protestanti a jsou tu uvád*ni i !eští brat&í. Na po!átku 17. století ovšem 
byla díky tlaku Karla z Lichtenštejna katoli cká fara obnovena. Dnes je farní ú&ad sou!ástí d*kanství 
b&eclavského. 

Památkovou ochranu požívá v Lednici 37 objekt5 po!ínaje komplexem zámeckých budov p&es 
romanticko-klasicistní salety a stavby a plastiky v zámeckém parku, n*kolik novogotických dom5 z poloviny 
minulého století až po zajímavou stavbu nádražní budovy z konce 19. století,. Skloubení architektury s krajinou 
dalo vyniknout kráse Lednice i jejího okolí, která se tak stala jedním z turisticky nejatraktivn*jších a 
nejnavšt*vovan*jších míst v naší zemi. Ze salet5 ležících na katastru obce Lednice je t&eba uvést minaret (1797-
1802), &ímský vodovod a um*lou jeskyni (1805-1811) a Rybni!ní záme!ek (1816-1817). 

K naší firm* SIKU. 

Firma Siku je obchodní spole!nost, založení v kv*tnu 1992, zastupujeme 10 zahrani!ních firem 
s elektroinstala!ním materiálem. 

Myslím, že o naší firm* není nutno podrobn* hovo&it, v*tšina z vás zabývající se problematikou 
ve&ejného osv*tlení se s našimi výrobky již v n*jaké podob* setkala. Tímto chci pod*kovat za spolupráci a 
v*&ím, že se i nadále budeme setkávat jak u obchodních jednání, tak na t*chto odborných seminá&ích.Kontakt na 
naší firmu, resp. na m* naleznete na www.srvo. 

D*kuji za pozornost. 

 

VO v Karviné  

Ivo Herzig,TS Karviná 

Karviná pat&í ve zdejším regionu k míst5m s nejstarším lidským osídlením.I když písemná zmínka o 
jejím území, Solci, pochází z roku 1268, nejv*tší koncentraci obyvatelstva m*l od po!átku 14. století Fryštát, 
dnešní !ást m*sta Karviné. 

D*jiny zámku jsou spjaty s po!átkem 14. století, kdy byl Fryštát roku 1305 vysazen na m*sto.P&estože 
se o jeho vzniku nedochovala p&ímá písemná sv*dectví, s ur!itostí lze p&edpokládat, že v jeho dnešních místech 
stála již v této dob* st&edov*ká gotická tvrz. 

Bohatou historii Karviné p&ipomíná &ada cenných kulturních památek nacházejících se se p&evážn* 
v m*stských !ástech Fryštát a Darkov.Toto území bylo v roce 1992 vyhlášeno chrán*nou m*stskou památkovou 
zónou.M5žeme se zde vedle n*kolika významných sakrálních a sv*tských staveb setkat s hodnotnými barokními 
plastikami !i náhrobky p&ipomínajícími bývalé majitele panství, &adou zajímavých m*š8anských dom5 z 19. 
století s dekorativní štukovou výzdobou a jinými památkami.Nejp*kn*jší !ást m*sta je nesporn* Masarykovo 
nám*stí, které je obklopeno n*kolika památkami: farní kostel Povýšení Sv. K&íže s gotickým jádrem z po!átku 
14. století a již zmín*ný empírový zámek z konce 18. století, v n*mž byl po rozsáhlé rekonstrukci instalován 
hodnotný soubor šlechtického nábytku místní provenience, um*leckých a historických sbírek i p5vodní zámecká 
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knihovna.Jižní strana nám*stí je tvo&ena  Radnicí s renesan!ní v*ží z r. 1569 a v jeho st&edu se nachází 
historizující kašna. 

A – Ve ejné osv'tlení v Karviné : 
TS Karviná, a.s. oslaví v letošním roce 40. let svého p5sobení.Celých 40 let také provozuje VO ,  

dopravn* sv*telnou signalizaci a od roku 1995 také provoz PA. 

Z d5vod5 d5lních vliv5 neustále docházelo a dochází k narušování statiky stavebních objekt5 
v okrajových !ástech m*sta a proto majitel dol5 OKD poddolované !ásti skupuje, stávající stavby a objekty 
demoluje a území rekultivuje.Z toho plyne, že ve&ejné osv*tlení se v okrajových !ástech m*sta Karviné  pouze 
li kviduje, což vzhledem  k dezolátnímu stavu VO v t*chto lokalitách je pouze p&ínosem, jak pro majitele MMK , 
tak i pro nás jako provozovatele.Vynaložené finan!ní prost&edky na rekonstrukce v t*chto lokalitách  VO by byly 
neefektivní.    

V posledních 20 letech je výstavba sm*&ována spíše k centru m*sta a sm*rem k hranicím s Polskem.Z 
tohoto d5vodu také dochází k nové výstavb* a rekonstrukcím VO. 

Jako p&íklad mohu uvést rozsáhlou rekonstrukci celého katastru m*sta Karviná – Hranice v objemu cca 
9mil. korun, rekonstrukci ul. Osvobození v objemu 2 mil. korun a rekonstrukci VO vyvolanou samotnou 
generální opravou nám*stí TG Masaryka a p&il ehlých ulic v objemu cca 5mil. korun.V rámci rekonstrukce 
nám*stí TG Masaryka bylo realizováno také slavnostní osv*tlení v objemu cca 4,7 mil. K!.O tomto SO budu 
hovo&it v druhé !ásti mého referátu. 

TS Karviná, a.s. provozují v sou!asné 
dob* ve m*st* Karviná ve&ejné osv*tlení, 
dopravní sv*telnou signalizaci a PA.St&edisko 
VO disponuje s MP16 na podvozku AVIA  
zakoupenou v roce 2003 ( 2,1 mil.K!) , MP10  
zakoupenou v r. 2004 ( 1,6mil. K!) a 
montážním vozidlem Lublin.St&edisko VO má 
7 zam*stnanc5 kategorie D a jednoho 

vedoucího. Vlastníme p&ístroj na zam*&ení podzemního kabelového vedení od firmy SEBA 
DYNATRONIC.Lokalizaci kabelových poruch nám provádí dodavatelsky TS F.M. 

Ve ejné osv'tlení : 
Ve m*st* Karviná provozujeme celkem 5 563 sv*telných bod5 napájených ze 102  RVO. 

Instalovaný p&íkon je 729kW.Pr5m*rný p&íkon na 1 SB je 131W. 

St&edisko VO také provozuje VO v p&il ehlých obcích Doubrava a Petrovice.V obci Doubrava 
obhospoda&ujeme celkem 15 napájecích RVO se 750 ks sv*telných bod5 a v obci Petrovice je to 13 ZM se 700 
ks SM. 

V letošním roce jsme za!ali provozovat digitální pasport VO pro m*sto Karviná, který pro nás, resp. pro 
MMK , realizovala firma AKTÉ ZLÍN.  

Lokality  N.M*sto, Ráj, Mizerov, Hranice a Fryštát, což jsou zhruba dv* t&etiny objemu VO v Karviné, 
jsou spínány fotobu3kou PALADIN.Použitím této fotobu3ky a sou!asnou instalací provozních „motohodin“ pro 
kontrolu !asu chodu VO, jsme zkrátili provozní dobu VO na pr5m*r 3.980 hodin za rok.Úspora finan!ních 
prost&edk5 byla investována do již zmín*ného pasportu VO.  

Finan!ní prost&edky na b*žnou údržbu VO !iní pro letošní rok 3,5 mil. korun.El. energii hradí MMK. 

Sv'telná dopravní signalizace : 
St&edisko VO provozuje v sou!asné dob* 9 k&ižovatek osazených &adi!em CROSS.Jedna k&ižovatka je 

osazena historickým typem &adi!e BDE z roku 1977.Tato k&ižovatka má v letošním roce doznat zm*ny do 
podoby kruhového objezdu, a tím i ukon!ení provozování tohoto &adi!e a celého SSZ. 

Na území našeho m*sta je také instalováno SSZ  firmy ELTODO PRAHA potažmo ELTODO 
OSTRAVA  u nov* postaveného OD HYPERNOVA naproti nádraží ,D.Toto za&ízení provozuje momentáln* 
,SAD Karviná.Po vyjasn*ní majetkových náležitostí p&ejde pravd*podobn* SSZ do majetku MMK  a bude 
provozováno TS Karviná, a.s. 

Dále provozujeme výstražné sv*telné za&ízení výjezdu vozidel požární ochrany a 8 výstražných bli ka!5 
na !ty&ech p&echodech pro chodce. 

Finan!ní prost&edky na b*žnou údržbu jsou 400.000.-K! na rok 2004. 

Parkovací automaty : 
V lo3ském roce byly v návaznosti na výb*rové &ízení zadané MMK  nainstalovány nové parkovací 

automaty firmy CROSS Zlín.Jedná se celkem o 5 ks PA.Stávající automaty firmy EUROPEUM byly po dobu 6 
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let funk�ní a spolehlivé, avšak  v posledních dvou létech za�al být jejich provoz z d5vodu poruchovosti 
nerentabilní .  

TS Karviná, a.s. jsou pouze provozovateli  PA. Majitelem PA i parkoviš8 je MMK .Technickým službám 
p&ináleží paušál 15% z tržeb PA.Revize a opravy jsou refakturovány majiteli. 

B/ Slavnostní osv'tlení  na nám'stí T.G.Masaryka 
Slavnostní osv*tlení architektury na nám*stí TGM bylo vyvoláno realizací programu regenerace 

m*stské památkové zóny v létech 2001 až 2006 a s tím spojené zatraktivn*ní a následné p&itažlivosti 
historického centra m*sta také ve ve!erních a  no!ních hodinách. 

Slavnostní osv*tlení je v provozu od sepnutí VO do 24.00 hod. 

Celý projekt SLO byl rozd*len do díl!ích projekt5 na jednotli vé objekty, kterých je celkem 5.Autory 
projektu jsou ing. Muchová a p.Vorá!ek. 

 

Nasv'tlené objekty na nám. T.G. Masaryka : 
A/ Kašna z r.1900 (první výrobek vítkovických železáren 

B/ Radnice s v*ží s hodinami 

C/ Lottyhaus 

D/ Záme!ek 

E/ Kostel Povýšení svatého k&íže s farou  v!etn* pošty 

 

A/ Kašna 
Kašna z roku 1900 p&edstavuje dominantu st&edu 

nám*stí.Kašna je tvo&ena kruhovým pískovcovým bazénem, dv*ma 
talí&i a vrcholovou r5žicí. Každý z talí&5 má 8 lvích tlam, které slouží 
jako výpustné trysky. Kašna je prvním výrobkem vítkovických 
železáren. 

Vypracovaný projekt nabízel dv* varianty: 

První vari anta s použitím celkem 24 ks svítidel THORN 
MINI DAUPHIN 20W/12V. Tato varianta byla z d5vodu  stanoviska 
OÚ v Karviné zamítnuta. D5vodem zamítnutí byly velké  zásahy do 
li tinové konstrukce kašny. 

- 12 svítidel v pískovcovém bazénu 

- 8 svítidel v horním bazénu 

- 4 svítidla v malém baénu pro nasv*tlení vrcholové r5žice 

u druhé vari anty, která byla realizována, je zabetonováno  

- 8 ks svítidel MINI DAUPHIN 35W v pískovcovém bazén*,  

- 8 ks svítidel stejného typu s výkonem 20W  uchycených na kovové konstrukci umíst*né ve velkém  
talí&i. 

Vrcholová r5žice je v  polostínu.  V rámci rekonstrukce byl rozvad*! pro provoz SO, !erpadla a fil trace 
p&emíst*n na budovu prodejny BA1A. 

Celkový p&íkon pro SLO kašny je 0,75kW a cena za realizaci byla 335.000K! bez DPH. 

Realizátorem projektu byly TS Karviná, a.s. v roce 2002. Památkový ú&ad d*lal potíže s povrchovým  
vzhledem rozvád*!e! 

B/ Radnice a v'ž s hodinami  
 

 

 

Dominantou východního !ela nám*stí je radnice 
s renesan!ní v*ží z r. 1569.Z !elní strany je nasvícen znak 
bývalých maji tel5 dynastie t*šínských Piastovc5 a hodiny 
svítidly LINGOTTO s halogenidovými výbojkami HQI TS 
150W  denní barvy .Východní strana v*že s hodinami je 
nasvícena stejným po!tem a typem svítidel jako !elní strana, 
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avšak sv*tlem neutráln* bílé barvy.Znak m*sta nad vchodem do radnice je zvýrazn*n sv*tlem úzkoúhlého  
sv*tlometu LINGOTTO 150W se zdrojem neutrální denní barvy. St*ny radnice jsou nasv*tleny svítidly LIGHT-
UP WALK D osazenými metalhalogenidovými výbojkami 70W WDL. 

P&i reali zaci slavnostního nasvícení tohoto objektu jsme narazili na dva problémy. 

A/ Napájení 2 ks svítidel osv*tlující východní stranu radni!ní v*že, je provedeno z vnit&ního rozvodu 
radnice. Aby bylo dosaženo spole!ného sepnutí svítidel z rozvod5 SLO a svítidel napájených z rozvod5 radnice, 
bylo nutno instalovat bezdrátové rádiové ovládání na frekvenci 433MHz.Problém nastal ve chvíli, kdy vysíla! 
p&ed vysláním signálu pot&eboval asi 5sekund být pod nap*tím.Tento vysíla! je umíst*n v odbo!né sk&í3ce VO, 
která  je pod  nap*tím  až ve chvíli  sepnutí VO.Proto jsme museli  instalovat zpož<ovací relé.Ve finále se tedy 
svítidla osv*tlující východní !ást v*že rozsv*cují asi o 10 sec. pozd*ji než ostatní svítidla sl. osv*tlení radnice, 
což je p&i startovacím jevu výbojek zpožd*ní nepatrné. 

B/ U svítidel nasv*tlující hodiny a znak na v*ži ze strany nám*stí, nesouhlasil  památkový ú&ad 
s instalací tlumivek spole!n* se svítidly LINGOTTO.Proto projektant zvolil  snad jedinou možnou 
variantu.Umístit tlumivky do šachtice v zemi.Vzdálenost mezi svítidly a tlumivkami byla cca 8 metr5, což 
vyžadovalo propojení speciálními kabely.Toto propojení úsp*šn* realizovala firma ILUMINO Olomouc. 

Celkový p&íkon soustavy slavnostního osv*tlení radnice je 1,265 kW a po&izovací cena byla 625.000.-
K! bez DPH  .Realizátorem projektu byly TS Karviná, a.s. v roce 2002. 

C/ LOTTYHAUS  
Sou!ástí levého k&ídla záme!ku na nám*stí 

T.G.Masaryka je pouze p&echodovým m5stkem propojen 
jednopatrový objekt obdélníkového p5dorysu v empírovém 
slohu zvaný LOTTYHAUS.  

St*ny objektu jsou nasvíceny 17 ks zemními 
svítidly LIGHT – UP WALK D stejn* jako radnice.St*ny 
nad &ímsou jsou osv*tleny svítidly EDGE s nízkovoltovými 
sv*telnými zdroji HALOSPOT metalhalogenid 2 x 35W / 
12V WDL teple bílé barvy.Propojovací m5stek je zvýrazn*n  
sv*telným kabelem DECOLIGHT o pr5m*ru 13mm bílé 
barvy. 

P&i realizaci sl. osv*tlení tohoto objektu , stejn* 
jako p&i realizaci SLO záme!ku jsme narazili p&i kontrolním 
dni, kdy bylo celé SLO již instalováno , na problém s MMK .Zadavateli se nelíbila barva skeletu  svítidel 
osv*tlující st*ny objektu nad &ímsami.V originálu je barva svítidel tmavá, takže neladila  s barvou 
fasády.Zadavatel trval na barv* bílé, i když projektovou dokumentaci s originálním typem svítidla 
schválil.Následovala op*tovná demontáž svítidel a jejich komaxitování u firmy ILUMINO.Zadavatel našt*stí 
vícepráce zaplatil. Instalovaný p&íkon soustavy SLO je 4,384kW.Cena za realizaci byla 1.180.000.-K! bez DPH. 
Realizátorem projektu byly TS Karviná, a.s. v roce 2002 - 2003 

D/ Záme%ek   
Hlavní dominantou nám*stí je bezesporu empírový záme!ek z konce 18.stol., jehož historie sahá až do 

15. století. B*hem doby doznal záme!ek mnoho zm*n a podob jenž zap&i!inily p&edevším požáry. 

Stejn* jako u budovy Lottyhausu jsou st*ny 
nasv*tleny zemními svítidly  

LIGHT – UP WALK D s metal halogenidovými  
sv*telnými zdroji HQI T 70/WDL  teple bílé barvy.T*chto 
svítidel je použito celkem24 kus5. St*ny nad &ímsou jsou 
shodn* jako na Lottyhausu  nasv*tleny svítidly EDGE 
s nízkovoltovými  sv. zdroji HALOSPOT  metalhalogenid 2 
x 35W/12V teple bílé barvy.Nad  vchodem do záme!ku je 
nasv*tlen kamenný rodový erb Larisch – Monnich5 dv*ma 
svítidly typu WOODY s nízkovoltovými halogenovými 
sv*telnými zdroji 50W/12V. 

Ze strany parku je fasáda nasv*tlena !ty&mi 
sv*tlomety LINGOTTO 400W.Nasv*tlení této strany 
záme!ku se dodnes potýká s problémy. Zadní !elo je totiž 

snímáno bezpe!nostním kamerovým systémem, který je v kolizi  s nasm*rováním sv*tlomet5.Sv*tlomety jsou 
umíst*ny p&ibližn* 8metr5 od budovy záme!ku.V záme!ku je mimo jiné provozována také zámecká 
restaurace.Její okna jsou v zorném poli  jednoho ze sv*tlomet5, takže p&i rozsvícení SLO svítí sv*tlomet p&ímo 
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host5m v restauraci do o!í.Momentáln* je tato situace v &ešení a proto je funk!ní pouze 1 sv*tlomet.Výsledný 
efekt tedy není takový, jaký si asi projektanti p&edstavovali.   

Se západní strany záme!ku je na &ímse umíst*n sv*tlomet pro nasv*tlení sochy svatého 
Patrika.Reflektor v tomto svítidle je asymetrický a výsledný efekt se magistrátu nezamlouvá, proto dojde k jeho 
vým*n* za svítidlo MAX I WOODY se symetrickým reflektorem, kruhovou clonou s halogenidovou výbojkou 
70W. Instalovaný p&íkon soustavy je 6,16 kW a po&izovací cena byla 1.330.000.-K!. Realizátor projektu byly TS 
Karviná, a.s. v roce 2002 - 2003. 

E/ Kostel  Povýšení svatého k íže s farou a poštou  
Farní kostel povýšení sv. k&íže je nejstarší památkou m*stské !ásti Karviná – Fryštát.Byl postaven 

po!átkem 14. století ve tvaru k&íže.Z doby gotické architektury se dochovala pouze !ást kostela. Dostavby a 
p&ístavby jsou ve stylu renesance a baroka.   

Stejn* jako u p&edem zmín*ných projekt5 jsou 
st*ny nasv*tleny zemními svítidly LIGHT-UP WALK 70W 
v po!tu 19 ks.T*mito svítidly je také nasv*tlena Madona na 
fa&e a k&íž naproti vchodu do kostela.V*ž kostela ze severní 
strany je nasv*tlena 5 kusy sv*tlomet5 LINGOTTO 400W 
umíst*ných na st&eše pošty.3 ks jsou osazeny sv. zdroji HQI 
TS 400W teple bílé barvy, a dva kusy zdroji  s neutráln* 
bílým sv*tlem.Skupinu reflektor5 dopl3uje 1 ks svítidla 
LINGOTTO 250W s neutrálním bílým sv*tlem.  

Severozápadní !ást kostelní v*že osv*tlují dva 
sv*tlomety LINGOTTO 250W MEDIUM sv*tlem teple bílé 
barvy umíst*ných na stožáru s p&írubou  a výškou 5m. 

Jeden z t*chto reflektor5 však musel být 
demontován, protože svým jasem znemož3oval projekci ve 200m vzdáleném letním kin*.     

Na st&eše fary jsou umíst*ny sv*tlomety pro nasv*tlení západní !ásti v*že kostela. 

Jsou zde umíst*ny 2ks sv*tlomet5 LINGOTTO 400W WDL, 2ks sv*tlomet5 LINGOTTO 250W NDL a 
skupinu dopl3ují 2 ks sv*tlomet5 LINGOTTO 250W MEDIUM WDL. 

Jižní strana v*že je nasv*tlena dv*ma svítidly LINGOTTO 250 w. jedno svítidlo má zdroj neutrální a 
druhé teple bílého sv*tla. 

Zvoni!ka je prosv*tlena sv*telnou  vysokotlakou  výbojkou se žlutým spektrem , umíst*nou ve svítidle 
PROIETTORE RADIUS 70W. 

Nasv*tlení pošty je realizováno pouze z pr5!elí ze strany nám*stí.St*ny u hl. vchodu jsou zvýrazn*ny 
zemními svítidly LIGHT-UP WALK  70W. 

Štuková výzdoba v 1. pat&e a štít pošty jsou nasv*tleny svítidly WOODY 50W/12V. 

Celkové nasv*tlení fasády je &ešeno dv*ma svítidly PLATEA SYSTÉM s metalhalogenidovou 
výbojkou 150 W teple bílé barvy. 

Celkový p&íkon soustavy SO kostela, fary a pošty je 8.917 kW. Po&izovací cena byla 1.240.000.-K! bez 
DPH. Realizaci SO uvedených objekt5 provád*la firma MASPO Karviná jako v5bec první nasv*tlení spojené 
s generální opravou  celého historického centra v Karviné v roce 2001.  

Použitá  svítidla sl. osv*tlení na všech objektech ( krom* kašny ) jsou výrobkem italské firmy 
iGUZZINI,  

Nová norma o hospoda ení s odpady 

Ing. B. Hrn%í , Recyklace EKO VUK 

Cht*l bych pouze stru!n* upozornit na n*které noviny k tomuto tématu. 

Co se tý!e zp*tného odb*ru nefunk!ních sv*tlených zdroj5, je v sou!asné dob* p&ipravena t zv. Malá 
novela zákona o odpadech, který up&es3uje podmínky zp*tného odb*ru. Zde se v oblasti ve&ejného osv*tlení 
neo!ekávají velké zm*ny. 

Za zmínku stojí p&íprava Asociace dovozc5 a výrobc5 sv*telné techniky, jednatelem je Ing. Haluza 
z firmy GE.  
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Cht*l bych upozornit na další, t zv. Velkou novelu zákona o odpadech. Vychází z norem evropské unie, 
bude p&ipravována již v letošním roce. Výrobky podléhající zp*tnému odb*ru jsou rozt&íd*ny do 10 komodit. 
Stru!ný p&ehled, co jednotli vé skupiny p&edstavují: 

Komodita 1 - domácí spot&ebi!e, objemov* významná (lednice sporáky, klimatizace atd.) 

Komodita 2 - malé domácí spot&ebi!e (vysava!e, !istící stroje, žehli!ky, hodiny atd.) 

Komodita 3 - za&ízení pro informa!ní technologie: po!íta!e, tiskárny kopírky, mobily…. 

Komodita 4 - spot&ebitelská za&ízení: televize, HIFI technika, hudební nástroje….. 

Komodita 5 - svítidla se zá&ivkami a výbojkami (s vyjímkou z domácností), osv*tlovací za&ízení 
s vyjímkou žárovek…….) 

Komodita 6-  elektrická za&ízení a elektrické nástroje: vrtašky, šicí stroje, ost&ikova!e, malé ru!ní 
nástroje a ná&adí ……… 

Komodita 7 - hra!ky 

Komodita 8 - léka&ské p&ístroje 

Komodita 9 - m*&ící, monitorovací a kontrolní p&ístroje 

Komodita 10 - výdejní automaty. 

Pro oblast VO jsou atraktivní oblasti komodit5,3,9. Materiály z t*chto oblastí se mohou vyskytovat p&i 
!innostech spojených s pracemi na ve&ejném osv*tlení. 

Výrobci a dovozci budou mít povinnost na své náklady zajistit zp*tný sb*r, zneškodn*ní, resp. zp*tné 
využití t*chto materiál5. 

Tedy ten, kdo výrobky uvede na trh se o n* bude muset starat i ve fázi li kvidace. 

Jaké jsou tedy povinnosti výrobc5 a dovozc5 po 13.8.2004, kdy se o!ekává, že novela vstoupí 
v platnost: 

Povinnost financovat sb*r ze sb*rných bod5., financování li kvidace materiál5, li kvidace odpad5 ze 
svých vlastních výrobk5. Výrobci p&i uvedení výrobku na trh musí poskytnout finan!ní záruku , aby náklady 
z bezprizorných výrobk5 nesla spole!nost nebo ostatní výrobci. Je &ešena i otázka „historického odpadu“ 
vzniklého p&ed rokem 2005, na jejich likvidace bude p&ispívat stát.. Po tomto datu bude již plná zodpov*dnost na 
výrobci a dovozci. 

Další povinností bude informovat o identifikaci výrobk5, aby bylo možno rozhodnout o zp5sobu jeho 
li kvidace. Bude nutno uvézt i datum uvedení výrobku na trh. 

Z toho vyplývá, že pro výrobce s distributory z toho bude vyplývat &ada povinností a kone!ný efekt 
financování likvidace stejn* skon!í na spot&ebiteli . Nap&.: každý distributor musí alespo3 jeden výrobek p&i 
nákupu nového odebrat zp*t, což bude spojeno s pot&ebou v*tších skladových prostor. Náklady se pochopiteln* i 
zde promítnou do výrobku. 

,eská republika po&ádala EU o odkladní lh5ty, což je dosud v jednání a pokud nebudou poskjytnurty 
úlevy, pak tyto zásady budou platit od 2005. 

 

Redak ní p#epis ze zvukového záznamu 

Novinky evropských norem ve ejného osv'tlení 

Ing. J. Kotek, p edseda SRVO 

Dovolte, abych vás p&ivítal mým jménem. 

Považuji za d5ležité upozornit, že 1.5.2004 p&estane platit soubor norem pro VO, které známe pod 
ozna!ením 36 0400 a v platnost vstoupí evropská norma EN 132 01!ásti 2,3,4. 

Bohužel k tomuto datu ješt* nebude k dispozici !eský p&eklad, bude zavedena v p5vodním anglickém 
zn*ní. ,ást 1 bude vydána pouze jako technická zpráva, nikoli v jako norma. 

P&eklad do !eštiny jsem si vzal na starost já, vzhledem k &ad* jiných 5kol5 se termín dokon!ení posouvá 
z pololetí na konec zá&í. 

Cht*l bych vás tímto požádat o spolupráci, nap&. formou p&ipomínek k hrubému p&ekladu, aby norma 
byla co nejlepší. 

Redak ní p#epis ze zvukového záznamu 
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Redak�ní p	edmluva 

Sv'tlo a akt ivisté 

Ing. Tomáš Maixner, p edseda skupiny „ Rušivé sv'tlo“  p i ,NK CIE; 

tel. 604 277 729; E-pošta dql@dql.cz 

Zákon o ovzduší [1] byl novelizován. Výsledek je takový, že v n*m z5stala veli ce pochybná definice tzv. 
„sv*telného zne!išt*ní“. Vše ostatní bylo vyškrtnuto. P&ibyl nový paragraf. Ten praví, že obce mohou vydat 
vyhlášku, která bude zakazovat promítání sv*telných efekt5 a reklam na oblohu. I tento paragraf je napsán 
podivn*, v d5sledku m5že obec zakázat provoz CD a DVD p&ehráva!5 pod širým nebem. Více [7].   

Tento stav zákona vzbuzuje pocit, že se poda&il o zastavit požadavky aktivist5 z &ad astronom5. Je to klamný 
pocit. Aktivisté zvyšují tlak. Demagogickými a nekvalifikovanými argumenty se snaží ovli vnit ve&ejné mín*ní. 
Jejich cíl je evidentní. Dosáhnout další novely zákona. V ní se již nehodlají spokojit s n*kolika paragrafy, ale 
požadují celou hlavu. Pokus u!inili  p&i poslední novelizaci prost&ednictvím poslance Kužvarta [8]. (Nezam*3ujte 
termín aktivista s ekoteroristou.) 

Požadavek na plné clon'ní svítidel 
Nejoblíben*jším argumentem aktivist5 je tvrzení, že k obnov* jasného nebe (oni používají zlov*stný termín 

temné nebe, kdyby alespo3 tmavé), posta!í vym*nit stávající svítidla s vydutým difuzorem (oškli vé bachraté 
lampy) svítidly s plochým sklem (tj. pln* clon*nými). Nebo prý posta!í onen difuzor prost* odstranit. Marné 
jsou námitky, že to není zcela pravda. Marné je upozor3ování, že odstranit kryt nelze svépomocn*. 

Závojový jas oblohy vyvolaný osv'tlovacími soustavami 
Pln* clon*ná svítidla mohou dokonce závojový jas oblohy zvýšit. Sv*tlo dopadající ze svítidla na okolní 

plochy se od nich odráží. S rostoucím clon*ním svítidla klesá zákonit* ú!innost a zmenšuje se vyza&ovací úhel. 
Pro dosažení požadovaných kvalitativních a kvantitativních požadavk5 na osv*tlení je tedy zapot&ebí v*tší po!et 
pln* clon*ných svítidel než svítidel mén* clon*ných (nebo je nutné je osadit sv*telným zdrojem s vyšším 
sv*telným tokem). Tak m5že dojít k situaci, že sou!et množství sv*tla vyzá&eného na oblohu p&ímo a sv*tla 
odraženého je nižší u klasických svítidel než u svítidel pln* clon*ných. Aby se dosáhlo požadovaných parametr5 
pro osv*tlení, tak pln* clon*ných svítidel m5že být až o t&etinu více (i více) než svítidel s vydutým difuzorem. 
Samoz&ejm*, že tomu tak není v p&ípadech, kdy není možnost rozmístit svítidla optimáln*. To je v p&ípad* 
rekonstrukcí, p&isv*tlení d5ležitých míst, „krátkých“ uli c (není možné maximalizovat rozte!e), apod. Také 
v p&ípadech, kdy nejsou p&ísné požadavky na kvali tu osv*tlení - nap&. vjezd do areálu - je „vít*zným“ pln* 
clon*né svítidlo. Podrobn*ji viz [2]. 

D.sledek odstran'ní difuzoru 
K tomu se patrn* nemusím na stránkách tohoto zpravodaje vyjad&ovat. O úskalích takového po!ínání jist* 

!tená& ví více než já. Jen heslovit* - zm*ní se fotometrické vlastnosti svítidla a mohou se narušit podmínky pro 
dobré vid*ní, dojde ke snížení krytí a tedy zvýšené nebezpe!í úrazu, ztrát* homologace, zrychlenému stárnutí 
sv*teln* aktivních ploch a svítidla v5bec. Obávám se, že ší&ení tohoto návodu hrani!í s trestným !inem nabádání 
k obecnému ohrožení.  

Osln'ní a pln' clon'ná svítidla 
Tvrzení, že pln* clon*ná svítidla jsou ta pravá, posilují dalším údajným d5sledkem. Totiž tím, že pln* 

clon*ná svítidla mén* osl3ují. Je to pom*rn* nebezpe!ný argument, protože mu v*tšina laik5 uv*&í. Uslyší-li  tuto 
v*tu na uli ci, okamžit* se zadívá na nejbližší svítidlo. To jej samoz&ejm* p&i p&ímém pohledu oslní. Je velmi 
nepravd*podobné, že by se zadíval do pln* clon*ného svítidla. Takže dá aktivistovi za pravdu. (Clon*ná svítidla 
ukazuje aktivista z dálky, kdy skute!n* neosl3ují.)  

Stejn* jako tomu je s množstvím sv*tla vyzá&eného na oblohu, tak ani tento aktivistický „axióm“ neplatí 
vždy. V p&ípadech, kdy je možné optimáln* rozmis8ovat svítidla,jsou u soustav s pln* clon*nými svítidly nižší 
stožáry v menších rozestupech. Pokud je geometrické uspo&ádání shodn* se soustavou mén* clon*ných svítidel, 
pak jsou ta pln* clon*ná osazena sv*telnými zdroji s v*tším p&íkonem. V prvém p&ípad* jsou svítidla z hlediska 
osln*ní v mén* p&íznivé poloze a v*tší po!et se sou!asn* nachází v zorném poli . Mohou pak osl3ovat více, než 
svítidla mén* clon*ná. V druhém p&ípad* jsou sice svítidla uspo&ádána geometricky shodn*, ale vyšší sv*telný 
tok je samoz&ejm* p&í!inou vyššího jasu a tedy i osln*ní. Podrobn*ji op*t [2]. 

Snížení jasu komunikací 
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Nemén* je aktivisty oblíbena dedukce, že dojde-li  ke snížení osln*ní, pak lze snížit i jas komunikace. 
Zd5vod3ují to tím, že p&i menší mí&e osln*ní je zrak schopen lépe rozlišovat. To je samoz&ejm* do ur!ité míry 
pravda. Stanovit p&ípustnou veli kost snížení je veli ce problematické. Aktivisté šmahem doporu!ují snížení na 
polovinu i více.  

Pominu, že ke snížení osln*ní nemusí dojít. Sníží-li se osln*ní, pak se zvýší schopnost rozlišit menší rozdíly 
jas5, tj. spat&it mén* z&etelnou p&ekážku. Je tedy možné snížit jas pozadí. S klesajícím jasem pozadí však vzr5stá 
osln*ní. A snižuje se rozlišitelnost…  

Druhým d5sledkem snížení jasu pozadí je snížení rychlosti vnímání. To na komunikacích není zanedbatelný 
ukazatel. Nelze opominout ani to, že se snížením jasu pozadí více osl3ují protijedoucí vozidla.  

Hodnoty jas5 komunikací pro r5zné stupn* osv*tlení jsou stanoveny jako kompromis mezi pot&ebami vid*ní 
a technickoekonomickými možnostmi. Jasové požadavky jsou minimální p&ijatelné hodnoty, po!ítají s ur!itým 
stupn*m osln*ní. Nadstandardní omezení osln*ní není d5vodem pro snížení jasu komunikace.  

Návratnost investic 
„…  sv tla ekologická, u kterých se prokázala finan#ní návratnost zhruba do šesti let“  [3]. To je další 

oblíbené téma aktivist5. Tvrdí, že soustavy s pln* clon*nými (nazývají je nyní „ekologická“)  jsou ekonomicky 
výhodné.  

Otázal jsem se aktivisty, jak k tomu došel. Odpov*d*l, že to v jednom p&ípad* (osv*tlení tenisových kurt5) 
spo!ítala sv*tla&ská firma. Na moji námitku, že jde o jeden p&ípad, který nelze zobecnit, již neodpov*d*l. Nebylo 
lze, nebylo t&eba. Z pohledu aktivisty se jedná o axiom.  

Poznámka:     V p%ípad , že položíte aktivistovi otázku na kterou nem'že odpov d t, nebo by vám musel dát za 
pravdu, pak  neodpoví.  

Ani v takovém p&ípad*, kdy by se použil stejný po!et svítidel ekologických jako neekologických (i shodného 
p&íkonu), tak by k návratnosti nedošlo. Z prostého d5vodu - svítidla s difuzorem tvo&eným plochým sklem jsou 
technologicky náro!n*jší a tedy i dražší. Nem5že nastat p&ípad, aby byla ekologická svítidla levn*jší než klasická 
svítidla stejné kvalitativní t&ídy. Nem5že nastat ani p&ípad, že soustava s pln* clon*nými svítidly bude 
energeticky mén* náro!ná. I tam, kde nejsou d5ležité parametry osv*tlení (zmín*ný vjezd do areálu) je použití 
pln* clon*ných svítidel dražší investi!n* i provozn*. Dražší svítidla totiž logicky vyvolají vyšší náklady na 
opravy. 

Samoz&ejm*, že ekologická svítidla mohou být ekonomicky návratná. Budou-li  se srovnávat kup&íkladu se 
svítidly s kulovým difuzorem. Pardon, abych použil slovník aktivist5, s oškli vými koulemi. Podobn*, budu-li je 
porovnávat se zastaralou soustavou (jejich oblíbený p&íklad úspor ve Svitavách). Aktivisté zcela ignorují první 
pravidlo ekonomických posouzení. Srovnávat srovnatelné. Tedy soustavy stejné kvality sv*teln* technické a 
podobné technické úrovn*. 

„Ekologické“ soustavy jsou investi!n* i provozn* dražší. V žádném p&ípad* nejsou energeticky mén* 
náro!né. Naopak. Nep&inesou tedy, aktivisty rovn*ž proklamované, snížení zne!išt*ní ovzduší - mám te< na 
mysli  skute!né zne!išt*ní - z d5vodu nižších požadavk5 na produkci elektrické energie. Aktivisté jsou zcela 
odtržení od reality. O tom sv*d!í nap&íklad i jejich tvrzení [4] o nenákladnosti zám*ny klasického difuzoru za 
clonu typu ploché sklo.  Pokud by se provedla vým*na s vým*nou vyho&elého zdroje, pak by to podle nich 
nestálo více než sto p*t korun (v!etn* materiálu). Skute!nost je taková, že náklady na takovou vým*nu jsou u 
svítidla Riviera kolem 1300 K!, bez materiálu cca 600 K! (nikoli v p*t korun). 

Kombinace svítidel r.zných typ. 
Aby zmírnil i námitky, že vym*3ovat svítidla není práv* laciná záležitost, proklamují aktivisté možnost 

vym*3ovat svítidla postupn*. Po jejich poškození nebo po uplynutí ekonomické doby jejich života. Zdánliv* je 
to rozumný názor. Pokud jej p&edloží neznalé osob*. Svítidlo jako svítidlo.  

Skute!nost je samoz&ejm* jiná. Zám*nou svítidla obvykle dojde ke zm*n* kvalitativních i kvantitativních 
parametr5. To platí vždy, kdy náhražka má jiné fotometrické vlastnosti než originál. Nemusí jít o svítidlo 
„ekologické“.  

Pro názornost - soustava osazena 70W svítidly osv*tluje b*žnou komunikaci normovaným udržovaným 

jasem 0,40 cd.m-2. Vym*ní-li se jedno svítidlo za „ekologické“  (p&i výpo!tu jsem použil svítidlo stejné typové 
&ady jako p5vodní, avšak pln* clon*né), pak na „jeho“ úseku klesne udržovaný jas na 0,34 cd.m-2. Aby se 
zachoval normovaný požadavek, pak se musí použít svítidla s p&íkonem 100 W. Potom bude hodnota 

udržovaného jasu 0,45 cd.m-2. D5sledek zám*ny, je-li  provedena kvalifikovan*, je ten, že vzroste p&íkon 
soustavy. Ale mnohem zajímav*jší je další d5sledek. P5vodní soustava vyza&uje na oblohu 1,64 klm (vztaženo 
na !ty&i svítidla). Po neodborné zám*n* takto hodnota klesne na 1,52 klm. Ovšem p&i seriózní vým*n* je 
sv*telný tok  vyzá&ený na oblohu oproti p5vodní vyšší! Má hodnotu 1,75 klm. D5sledkem aktivisty doporu!ené 
úpravy je tedy nár5st spot&eby elektrické energie a rušivého sv*tla na oblohu!  Aby se nezvýšil  p&íkon a snížilo 
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množství rušivého sv*tla, bylo by nutné osadit náhradní svítidlo do menší výšky. Pak je ovšem otázkou, zda by 
soustava vyhov*la z hlediska rovnom*rnosti a p&ípadn* i osln*ní. A rozhodn* by to nebylo levné. 

Perpetuum mobile 
Jinde se do!teme, že „po zaclon ní svítidla clonou vyrobenou z kovolist' je možné svítidlo osadit 

t%etinovým zdrojem a osv tlení prostranství bude stejné“.  Clona (k vid*ní na [5]) je spíše lapa!em sv*tla, než 
reflektorem.  

P&edpokládejme, že dot!ené svítidlo s kulovým difuzorem má ú!inností 80%. P&i rovnom*rné distribuci 
sv*telného toku bude využito asi 32% toku zdroje. Pokud se z poloviny zacloní vysoce kvalitní clonou, pak 
ú!innost klesne asi na 63%. I kdyby se využilo veškeré sv*tlo, pomi3me pravd*podobné zhoršení rovnom*rnosti 
osv*tlení, pak je to není ani dvojnásobek sv*tla z neclon*ného svítidla. Pro navrhovaný lapa! to bude výrazn* 
mén*. 

Tajemství je tedy patrn* n*kde jinde. Zp5sobem, sv*telným technik5m neznámým, dochází v zaclon*ném 
svítidle k mnohonásobným odraz5m sv*tla, které má tu vlastnost, že sv*tla p&i odrazu neubývá, ale naopak 
p&ibývá. Patrn* clona p5sobí jako fotonásobi! - bez dalšího vn*jšího zdroje energie. Zdá se, že jsme nedaleko 
objevu perpetua mobile. Tomu ostatn* nasv*d!uje i tvrzeni o snížení p&íkonu ve&ejného osv*tlení na desetinu 
sou!asného [6]. 

A další a další… 
bludy ší&í  aktivisté. Již jen heslovit* volné citace a p&ípadný komentá&. 

„Komunikace jsou p%esv tlené. Je to d'sledek honby za ziskem, kdy tv'rci norem, uplacení sv tla%skou 
loby, neustále zvyšují požadavky. P%itom lze i p%i svitu m síce #íst titulky novin i bezpe#n  lyžovat.“  Asi 
nemusím komentovat. 

„ Památky jsou p%esv tlené. Zcela dostate#ný by byl jejich jas jedna cd.m
-2 Nasv tlují se na vysoké hodnoty 

proto, protože jinak zanikají v osl*ujícím jasu oškli vých bachratých lamp v okolí.“  Podle doporu!ení [9] je 
p&ípustný jas objektu v zónách E1 a E2  p*t, v E3 deset a v E4 dvacet p*t cd.m-2. Pražský hrad má udržovaný jas 
okolo 8 cd.m-2

. 
„ Osln ní a nežádoucí svícení lze odstranit nat%ením difuzor' #ernou barvou nebo polepením folií. Je to 

zušlecht ní svítidla! Není to poškozování cizí v ci.“  Jde! Je to obdoba sprayerských aktivit. Trestní zákoník na 
to pamatuje sazbou až osmi let odn*tí svobody. 

„ Sv tlo jdoucí naplacato k nám je p tkrát škodliv jší než sv tlo jdoucí od zem  strm  vzh'ru“ . 
Ekvili bristický kousek snažící se obhájit „ekologická“ svítidla za každou cenu. Vznik této teorie prokazuje, že 
aktivisté patrn* pochopili  neudržitelnost jejich sv*ta prostého odrazu sv*tla. Citované tvrzení samoz&ejm* platí. 
Ovšem za p&edpokladu, že ovzduší bude naprosto homogenní a pr5zra!né, bez jediného mrá!ku, že okolí svítidla 
bude prosté jakýchkoliv p&ekážek sv*tlo odrážejících. Pokud by tato teorie platila v reálném sv*t*, pak není 
d5vodu používat pln* clon*ná svítidla jinde než  na volných prostranstvích. Všude jinde se „sv*tlo jdoucí 
naplacato“ setká s p&ekážkou, která je rozptýlí (zástavba, zele3, nerovnosti terénu).  Reálná atmosféra není 
homogenní ani náhodou. A nehomogenita v !ase neustále m*ní své optické vlastnosti i pozici. Viditelnou 
nehomogenitou je obla!nost. I ta odráží sv*tlo. Kdyby neodrážela, nebyla by vid*t. Je tedy zcela z&ejmé, že 
v každém okamžiku je škodlivé sv*tlo „ jdoucí“ jiným sm*rem. Pro posuzování osv*tlovacích soustav je tedy 
nutné brát v úvahu veškerý sv*telný tok vyzá&ený na oblohu. Opomenutí nehomogenity atmosféry potvrzuje 
jedno. Aktivisté sledují jen a jen své zájmy. Nejde jim o jiné rušivé sv*tlo než o to, které omezuje jejich 
astronomická pozorování. Jejich manipulace s karcinogenními ú!inky sv*tla, ohrožováním flóry a fauny, 
zleh!ování významu osv*tlení jako prevence nehodovosti a kriminality, to vše je jen zást*rka pro jejich pravé 
cíle.  

„ Sv tlo narušující spánek m'že vyvolat rakovinu.“  Nejsem kompetentní se k tomuto tvrzení vyjád&it. Pouze 
vím, že je odborníci považují za siln* nadsazené. Aktivisté mi nikdy neodpov*d*li  na veli kost exposice, která 
zp5sobí zástavu tvorby melatoninu. V r5zných pramenech jsou r5zné hodnoty. Jako velmi pravd*podobné jsou 
osv*tlenosti kolem 1500 lx, nižší již mají pravd*podobnost menší. Pro množství sv*tla, které m5že v b*žných 
p&ípadech proniknout od ve&ejného osv*tlení do p&íbytku, má pravd*podobnost již tém*& nulovou. Mám obavu, 
že se jedná o ší&ení poplašné zprávy. 

Také nemohu posoudit, do jaké míry „ ekologická‘ svítidla zabrání genocid  m'r“  (genocida - aktivisté 
milují silné negativní termíny). Hovo&il jsem o tom s jedním docentem m5rologie. Byl tím veli ce pobaven a 
prohlásil  to za nesmysl. Jen p&edstava, že by m5ry létaly výhradn* ve výškách v*tších než v jakých jsou svítidla 
a ignorovaly jiné sv*tlo. 

A tak dál, a tak dál.  

„ Sv'telné zne%išt'ní“ 
Nakonec mám jednu prosbu.  
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Odnau
te se používat termín „sv*telné zne!išt*ní“. Pat&í do slovníku aktivist5. Sv*tlo nic nezne!iš8uje, je 
pouze indikátorem vlastní existence a skute!ného zne!išt*ní ovzduší. Sv*tlo ruší astronomy p&i pozorování, 
osln*ní ruší p&i sledování prostoru nebo &ízení vozidla, sv*tlo m5že n*koho rušit p&i spánku, m5že narušit 
biorytmy lidí, fauny i flóry.  Všechny tyto ú!inky jsou rušivé a proto jde o r ušivé sv'tlo. D&íve ani astronomové 
termín „sv*telné zne!išt*ní“ nepoužívali, ale drželi  se termínu rušivé sv*tlo [10]. Sousloví „sv*telné zne!išt*ní“ 
má psychologický dopad na neznalé. Vyvolává pocit, že sv*tlo n*co špiní a tedy je špatné.  

Nepodporujte aktivisty. 

A poslední poznámka. Zmínil jsem se o p&ípadech kdy je, podle mého názoru, napl3ována skutková podstata 
trestného !inu ší&ení poplašné zprávy, poškozování cizí v*ci, ve&ejné ohrožení, navád*ní k trestnému !inu 
(urážky na cti, namí&ené proti oponent5m z &ad sv*telných technik5, pomíjím). Víte-li o schopném právníkovi, 
který by se t*mito mými domn*nkami s pot*šením zabýval, pak mu budu zcela, a rovn*ž s pot*šením, 
k dispozici. 
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Co d'laj í %eští astronomové  

Bc.Lenka Šarounová, Astronomický ústav AV,R Ond ejov 

Astronomie p&itahuje p&irozeným zp5sobem spoustu lidí z r5zných d5vod5. M5žeme v ní hledat nejen 
fyziku, ale i krásu, jednoduchost, technologie, nebo usilovat o vlastní popularitu. Zam*stnáním je astronomie jen 
pro malou !ást t*chto lidí, v*tšina p&íznivc5 jsou amaté&i, z nichž n*kte&í však dosahují výsledk5 úpln* 
srovnatelných s profesionály. Amatér5m se ob!as poda&í objevit zajímavé úkazy na obloze a po&ídit kvali tní 
data, profesionálové musí zaru!it spolehli vost a d5v*ryhodnost svých výstup5 a také systemati!nost svého 
výzkumu, který v*tšinou není tak efektní, aby ho okamžit* ocenila široká ve&ejnost, ale tvo&í základy našich 
znalostí o vesmíru. Na ve&ejnosti jsou znám*jší astronomové, kte&í se zabývají popularizací a pracují v*tšinou na 
lidových hv*zdárnách. Výzkum v astronomii provádí necelá stovka v*dc5, z nichž nejv*tší !ást je soust&ed*na na 
Astronomickém ústavu Akademie v*d ,eské republiky s hlavním sídlem v Ond&ejov*  poblíž Prahy. 

Moderní astronomie zdaleka není "dívat se na hv*zdi!ky", nejde ani jen o pozorování oblohy. Snažíme 
se popisovat a vysv*tlovat souvislosti, mnoho astronom5 tedy nep&ichází p&ímo do styku s pozorovanými daty, 
ale v*nuje se teorii , nebo pracuje s daty získanými jinde ve sv*t*, která jsou p&ístupná k dalším výzkum5m celé 
sv*tové astronomické komunit*. Pozorování se p&izp5sobilo podmínkám, které máme k dispozici, a nejsou 
zdaleka pro astronomii p&íznivé. St&ední Evropa je velmi obla!né místo ve srovnání se sv*tem, navíc kv5li  velké 
hustot* osídlení není no!ní obloha tak tmavá jako v oblastech daleko od civilizace. P&i omezeních daných pouze 
po!asím je však u nás možné na dobré úrovni pozorovat nap&íklad Slunce, detailní spektra jasných 
pozoruhodných hv*zd dvoumetrovým dalekohledem nebo fotograficky sledovat jasné meteory. Kvalitn*jší 
obloha je pot&eba na astrometrická a zejména fotometrická m*&ení slabých objekt5 CCD technologií. Sv*tovou 
prestiž má fotometrie planetek v blízkosti Zem*, hlavn* kv5li  systemati!nosti a dobré pozorovací strategii, 
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p�estože probíhá pomocí pom*rn* skromných p&ístroj5 a na dalekohledu o pr5m*ru jen 65 cm. M*&ení tímto 
dalekohledem je možné i za úpl3ku, kdy je obloha mnohonásobn* sv*tlejší než je tomu v bezm*sí!ném období, 
je tedy srovnatelná s no!ní oblohou ve m*stech. Pak si však musíme k pozorování zvolit  podstatn* jasn*jší 
objekty, abychom získali v*rohodné, i když už mén* vzácné výsledky. 

Pozorování na p&esv*tlené obloze je tedy možné a profesionálním astronom5m !asto ani nic jiného 
nezbývá, protože musí mít výsledky po&ád, aby obhájili svoji !innost. P&izp5sobujeme se p&írod*, protože však 
vývoj astronomie je možný jen p&i posouvání limit5 technických možností i podmínek, snaží se n*kte&í 
astronomové p&izp5sobit civilizaci kolem sebe tak, aby mohli své limity nacházet dál. Je to tedy snaha 
pochopitelná, ale za jakou cenu je i ospravedlnitelná, to musí posoudit jiní.  

Vedlejším produktem fotometrických pozorování jsou technologie pro analýzu závojového jasu oblohy, 
což m5že být zajímavé pro zkoumání vli vu r5zných typ5 osv*tlovacích soustav na jas oblohy. Spolupráce 
astronom5 a sv*telných technik5 m5že p&inést užite!né výsledky, pokud najdou ob* komunity mezi sebou 
dostatek vzájemného porozum*ní. 

Terénní sledování velkých soubor. sodíkových výbojek  

ELT ODO CITELUM, Ing. Ji í Skála:  
Úvod 

Abychom dosahovali co nejnižšího po!tu nesvítících sv*tlených míst , je t&eba využívat mimo jiné 
postupy i kvalitní sv*tlené zdroje. Z tohoto d5vodu se u nás v ELTODO-CITELUM, s.r.o. zajímáme ve velké 
mí&e o terénní zkoušky sv*tlených zdroj5 s cílem používat ty nejlepší. 

Hlavní body, kterými se budeme zabývat: 
- Cíle terénních zkoušek 

- P&edpokládané výsledky 

- Jak jsme podklady získávali, jak jsme je zpracovali 

- Výsledné úmrtnostní k&ivky 

- Záv*re!né vyhodnocení 

Hlavním cílem zkoušek bylo získat úmrtnostní k&ivky sv*tlených zdroj5 p&ímo z terénu, kde jsou 
provozní podmínky odli šné od podmínek, v kterých jsou zkoušeny zdroje u výrobc5 a dále: 

V naší spole!nosti máme systém, kde zaznamenáme instalaci sv*tlených zdroj5 již šestým rokem, 
pohled5, jakým zp5sobem bychom mohli  zdroje vyhodnocovat, je daleko více. Znamená to, že m5žeme nap&. 
porovnávat životností k&ivku podle roku instalace, neboli  ov*&ovat výrobní šarže. U jednotli vých typ5 m5žeme 
porovnat jednotlivé sv*tlené zdroje, m5žeme porovnat i výrobky p&edních výrobc5 a máme i jednu v*c, která se 
málokde vyskytla jinde. V Praze se provád*la vým*na nových svítidel pod dobu p*ti let. Mohli  jsme tedy 
s výhodou pozorovat jak se chová sv*tlený zdroj v nových, tedy moderních svítidlech s vysokým krytím a 
p&ed&adníkem pro 230V a starých svítidlech s nízkým krytím a starými p&ed&adníky pro 220V. Dále nám tyto 
informace umož3ují porovnání vývojových trend5 v rámci jednotli vých výrobc5 a za ur!itých podmínek i 
technické vylepšování shodného zdroje. 
P edpokládané výsledky 

P&ed vlastním zpracováním jsme p&edpokládali rozhodn* jiné výsledky n*ž jsou laboratorní uvád*né 
v katalozích. P&edpokládali jsme, že údaje v katalozích nejsou ovliv3ovány chv*ním a ot&esy, zejména na 
mostech a komunikacích., zp5sobených tramvajovým provozem na trak!ních stožárech a dále zm*nami 
napájecího nap*tí, klimatickými podmínkami, provozními podmínkami p&ed&adník5. 
Jak byly získávány informace? 

Elektromontér, který provádí opravy musí provedenou práci zapsat. Úkon je zaznamenám do po!íta!ové 
databáze. Zaznamenává se druh provedené práce podle kódu, datum, materiál v!.typu zdroje. Datem ukon!ení 
života je tedy doba vým*ny. Na následujícím obrázku 1 je zobrazen zápis provedené práce a to konkrétn* 
vým*na sv*telného zdroje. 
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Obr. 1 Záznamy vykonané práce 

Doba svícení je zaznamenána pro každé za�ízení v databázi jako celoroní harmonogram s asem 
zapnutí a vypnutí pro každý kalendá�ní den. Podle tohoto harmonogramu jsou naprogramovány spínací 
elektronické hodiny v každém ZM, které �ídí asy zapnutí a vypnutí. 

Z uvedených údaj5, tj. data instalace a demontáže zdroje se ur!í po!et provozních hodin. 

Zkušenosti z pr.b'hu zpracovávání informací 
Od samého za!átku zpracování informací byl kladen d5raz na odd*lení nežádoucích vliv5, které by 

negativn* ovliv3ovaly výsledek. Ze sledovaných soubor5 jsou tudíž vylou!eny všechny vym*n*né sv*telné 
zdroje z d5vodu vandalismu, plánované vým*ny a poruchy p&ed&adné !ásti svítidla (tlumivka, zapalova!). 

Rozsah vyhodnocovaných dat  
Do statistického vyhodnocování bylo zahrnuto celkem 78 044 ks zdroj5, které byly do svítidel instalovány 
v letech 2000 až 2002. Po!ty jednotli vých typ5 zdroj5 v celém vyhodnocovaném souboru jsou uvedeny v tab 1 

tabulka 1 - Seznam vyhodnocovaných zdroj. 
Výsledkem statistické sestavy servisního modulu je excelový soubor, (viz tab. 2), z které je možno 

sestavit výsledkné úmrtnostní k&ivky a to podle jednotli vých typ5 zdroj5 i roku instalace. 

Sv*telné zdroje jsou dále vyhodnocovány podle toho, zda byly instalovány do svítidel s p&ed&adníkem 
na 220V (stará svítidla) nebo do svítidel s p&ed&adníkem na 230V (nová svítidla).  

 

tabulka 2 – sestava pro zpracování úmr tnostní k ivky 

2000 2001 2002 2000 2001 2002
VYBOJKA GE LU50/90/T/27 12817 5305 1967
VYBOJKA GE LU70/90/T12/27 1766 349 689 2390 514
VYBOJKA GE LU100/100/T/40 2214 1774 558 2156 2001 1562
VYBOJKA GE LU150/100/T/40 807 433 289 1102 537 1393
VYBOJKA GE LU50/85/HO/T 114 231 1313
VYBOJKA GE LU70/90/HO/T 256
VYBOJKA GE LU100/100/HO/T 722 178
VYBOJKA SON-T 70W 1700 3616 2892 5179 3993 2165
VYBOJKA SON-T PLUS 50W 10907 2764
VYBOJKA SON-T PLUS 70W 151 403
VYBOJKA SON-T PLUS 100W 240 101 213
VYBOJKA SON-T PLUS 150W 207 76

Zdroj
svítidlo nové svítidlo staré

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 26 

K ivky úmrtnosti - VYBOJKA GE LU70/90/T12/27
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K ivka úmrtnosti - VYBOJKA GE LU100/100/T/40 
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Teoreticky jsme zjiš�ovali, jak jednoduše vysv*tlit  rozdíl mezi k&ivkami zdroj5 instalovaných do 
starých a nových svítidel. V pr5b*hu posledních p*ti let jsme instalovali nové zdroje, které máme zaznamenány 
v po!íta!ové databázi a podle této databáze lze jednoduše rozlišit svítidla stará a nová. P&íklad grafu je na Grafu 
1 V grafu jsou informace z po!íta!ové databáze, které jsou pomocí kontingen!ních tabulek programu Excel  

rozd*leny na soubory po celých stovkách odsvícených hodin. Z t*chto údaj5 jsou sestavovány grafy 
úmrtnostních k&iveky. 

Graf 1 
Zajímavostí je úmrtnost jednotli vých sv*telných zdroj5 v prvních 100 hodinách života, která by mohla 

být p&edm*tem dalšího vyhodnocování. Úmrtnostní k&ivky byly vytvá&eny pro každý rok, abychom mohli 
sledovat vývoj výrobce a do jisté míry i reprodukovatelnost kvality. 
Omezuj ící p edpoklady 

Vyhodnocení takovéhoto velkého souboru sv*telných zdroj5 není možné zajistit za shodných podmínek 
jako v laborato&i. Ur!itým omezením je zde životnost sv*telného zdroje, která je definována jako interval od 
provedení montáže do provedení vým*ny zdroje. V n*kterých p&ípadech lze p&edpokládat zjišt*ní vyhaslého 
zdroje do max.5 týdn5, což je cyklus vlastních kontrol provozuschopnosti. V kone!ném d5sledku toto omezení 
však  výsledky nezhorší.  

 

Úmrnostní k ivky jednotlivých výrobc. a typ.. 
Sodíkové vysokotlaké výbojky GE  ady STANDARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2       Graf 3 

 

 

Graf 4       Graf 5 
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K ivky úmrtnosti - VYBOJKA SON-T 70W
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Komentá  ke graf.m 2 - 5: 
Graf 2:GE 50 standard. 

Pro tuto p�íkonovou �adu nelze porovnávat stará a nová svítidla. Stará svítidla o tomto p�íkonu 
neexistovala. 

K�ivky jsou vyhodnoceny pro roky 2000,2001,2002 a pochopiteln* kon!í v r5zných provozních 
hodinách. 

Graf 3: GE 70 standard 

Pro tento typ již m5žeme porovnávat staré a nové svítidlo. Cht*l bych upozornit na pr5b*h k&ivek 
z roku 2000 ve starých a nových svítidlech. Z grafu plyne, že budeme-li  udržovat staré soustavy, pak náklady na 
údržbu (vým*nu zdroj5) jsou tak vysoké, že p&ed!í investice do nových svítidel. 

Graf 4: GE 100 standard 

Zde je pr5b*h k&ivek i jejich interpretace obdobná jako u typu 70 W. 

Graf 5:GE 150 W standard 

Op*t obdobný pr5b*h k&ivek s velkým rozdílem u zdroj5 instalovaných ve starých a nových svítidlech. 

 
Sodíkové vysokotlaké výbojky GE se zvýšeným sv'telným tokem HO 

Graf 6       Graf 7 

   Graf 8 
Komentá  ke graf.m 6-8: 
Graf 6: GE 50 W HO 

Tyto zdroje byly instalovány pouze v nových svítidlech. 

Graf 7:GE 70 W HO 

Byly instalovány pouze do nových svítidel nebo do starých svítidel se sou!asnou vým*nou zapalova!e. 

Graf GE 8:100 W HO 

Neúplnost dat pro všechny typy a roky je  zp5sobena tím, že naše spole!nost odebírá sv*telné zdroje od 
více než jednoho výrobce. 

Sodíkové vysokotlaké výbojky Phili ps  ady STANDARD 

 
 
 

 
Graf 9 

K ivky úmrtnosti - VYBOJKA GE LU70/90/HO/T
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K ivky úmrtnost i - VYBOJKA GE LU100/100/HO/T
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K ivky úmrtnosti - VYBOJKA GE LU50/85/HO/T
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K ivky úmrtnosti - VYBOJKA SON-T PLUS 100W
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K ivky úmrtnosti  - VYBOJKA SON-T PLUS 150W
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K ivky úmrtnost i - VYBOJKA SON-T PLUS 50W
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Komentá  ke grafu 9 

Graf 9:Philips 70 W standard 

Od tohoto výrobce byly odebírány v �ad* standard pouze typ 70W. 

 

Sodíkové vysokotlaké výbojky Phili ps se zvýšeným sv'telným tokem PLUS 
   

 

Graf 10       Graf 11 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Graf 12       Graf 13 

 
Komentá  ke graf.m 10 - 13 

Graf 10: Philips 50 W PLUS 

K&ivky pro rok 2001, 2002. V jiných letech nebyly zdroje t*chto typ5 instalovány. 

Graf 11: Philips 70 W PLUS 

K&ivky pro rok 2001, 2002. V jiných letech nebyly zdroje t*chto typ5 instalovány. 

Graf 12: Philips 100 W PLUS 

K&ivky pro rok 2000, 2001, 2002. 

Významná zm*na na grafu v cca 4500 hod pro zdroje instalované v roce 2000 p&edstavuje vli v vým*ny 
zdroj5 na hlavní komunikaci, jejichž nefunk!nost byla zjišt*na p&i pravidelné kontrole provád*né jednou za  5 
týdn5.  

Graf 13: Philips 150 W PLUS 

K&ivky pro rok 2000, 2001, 

Vyhodnocení 
Pokud soubory vyhodnocujeme podle data instalace, kde m5žeme sledovat, jak se vyvíjela kvalita 

zdroj5, pak z graf5 m5žeme vícemén* konstatovat, že výrobci se snaží o zdokonalování parametr5 výroby a jdou 
stále  kup&edu. Lze to ilustrovat nap&. u zdroj5 GE. Zde dochází k neustálému zlepšování parametr5,což je dobré 
pro nás provozovatele.  (ilustra!ní grafy 14,15) 
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Porovnání zdroj% GE instalovaných v roce 2002
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Graf 14      
Graf 15 

 

Co se tý�e jednotli vých typ5 &ady standard, , lze konstatovat, že došlo obecn* ke stabilizaci kvality. Pro 
zdroje s vyšší svítivostí mají výrobci ješt* prostor ke zvyšování kvality.  

V  grafu 16 pro výbojky 70 W jsou pro porovnání zdroje standard  a zdroje se zvýšeným sv*telným 
tokem. 

 

Vyhodnocení podle výrobc. 
Neustálý konkuren!ní boj má za následek p&edhán*ní se ve zlepšování parametr5. 

Co se týká informací, jsou pro výrobce velmi cenné informace z terénních zkoušek., na jejichž základ* 
dochází k vyhodnocování kvality výroby. 

 

Graf 16        Graf 17 
Z graf5 16 a 17, které porovnávají zdroje GE a Philips je nap&. možno vyvodit: 

Výbojky 70 W standard 

- Porovnáváme-li zdroje GE a Phil ips v roce 2000, dosahují lepších výsledk5 zdroje Philips. 

- Pro rok 2001 je tomu již obrácen*. Je možno p&edpokládat, že došlo ke zdokonalení výroby. 

Výbojky 100W standard: 

- Pro tento typ zdroje jsou v roce 2000 výsledky horší pro zdroje Philips, v roce 2001 jsou výsledky 
stejné. 

Záv'r 
Záv*r je podchycen ze dvou hledisek. Z hlediska výrobce a z hlediska provozovatele. 

Pro výrobce je veli ce nutné získat poznatky  z terénních zkoušek v reálném prost&edí, cht*jí-li  zlepšovat 
parametry svých zdroj5. Zde bych rád poznamenal,  že naše spole!nost spolupracuje v oblasti terénních zkoušek 
smluvn* s firmami GE, Philips a  Osram a nabízí tuto spolupráci všem výrobc5m, kte&í by cht*li  v této oblasti 
spolupracovat.. 

Pro nás provozovatele je sledování života sv*telných zdroj5 jedním ze zp5sob5 snižování náklad5 na 
provoz ve&ejného osv*tlení. Významných úspor se dosáhne rychlou vým*nou starých svítidel za moderní, která 
zajiš8ují svými parametry delší životnost zdroj5.  

D*kuji za pozornost. 
Redak n% p#epsáno ze zvukového záznamu a PP prezentace, autorizováno. 

 

 

K ivky úmrtn ost i zdroj% GE a PHILIPS

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Provozní doba

P
ro

ce
n

to
 f

un
k

# n
íc

h
 z

dr
oj

%

2000 - VYBOJKA GE LU70/90/T12/27 Nové svítidlo 2001 - VYBOJKA GE LU70/90/T12/27 Nové svítidlo

2002 - VYBOJKA GE LU70/90/T12/27 Nové svítidlo 2000 - VYBOJKA SON-T 70W Nové svítidlo

2001 - VYBOJKA SON-T 70W Nové svítidlo 2002 - VYBOJKA SON-T 70W Nové svítidlo

K ivky úmrtn ost i zdroj% GE a PHILIPS

40

50

60

70

80

90

100

Provozní doba

P
ro

ce
n

to
 f

un
k

# no
s

ti
 z

dr
oj

%

2000 - VYBOJKA GE LU100/100/HO/T Nové svítidlo 2001 - VYBOJKA GE LU100/100/HO/T Nové svítidlo

2002 - VYBOJKA GE LU100/100/HO/T Nové svítidlo 2000 - VYBOJKA SON-T PLUS 100W Nové svítidlo

2001 - VYBOJKA SON-T PLUS 100W Nové svítidlo 2002 - VYBOJKA SON-T PLUS 100W Nové svítidlo

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 30 

Diskuze 

Ing. Kotek: 

 P�ekvapuje m*, že výpadky jsou relativn* velké, v porovnání s údaji  výrobc5 až ne!ekan*. 

Nap&.: U starých svítidel je výpadek 50 % souboru (tj. st&. doba života)  cca 6000 hod, výrobce GE 
udává 28500 hod. I pr5b*h k&ivek je na v*tšin* graf5 neobvyklý. ,ím více mají zdroje odsvíceno, tím je rychlost 
výpadk5 menší. Všude je udáván opa!ný pr5b*h a to jak u k&ivek výrobc5, tak u terénního sledování. Toto jasn* 
vyplývá ze statistiky výpadk5 u každého výrobku, totiž !ím je výrobek starší, resp. déle v provozu, tím více jeho 
provozní spolehlivost klesá. 

Toto si nedovedu vysv*tli t. Je možné, že je to zp5sobeno zp5sobem sb*ru dat nebo zp5sobem 
vyhodnocení ? 

Prof. Sokanský: 

Jak si fyzikáln* vysv*tlujete, pro! u starých svítidel zdroje umírají více, než u nových svítidel? 

Ing. Skála: 

V roce 1993 jsem &ídil jako mistr práci na snížení p&íkonu svítidel. V roce 1993 byl v Praze instalován 
p&íkon 28 MW, pak byl  prosazen projekt každé významné svítidlo demontovat a snížit p&íkon o jeden stupe3.  
Úspora p&edstavovala 12 MW, tedy instalovaný p&íkon byl 16 MW. Jedním z úkol5 p&i této akci bylo i zm*&ení 
tlumivek a došlo k vy&azení cca 30% tlumivek, jejichž parametry nevyhov*ly.  

Domnívám se tedy, že použiji-li  termín „staré svítidlo“, tedy staré n*kolik desetiletí, kde tlumivky jsou 
mimo toleran!ní pole, tady je hlavní zdroj p&ed!asného ukon!ení života zdroje. 

Prof. Sokanský. 

I toto je možné. Já se však domnívám, že vli v na vyšší po!ty výpadk5, vedle kvality p&ed&adník5, která 
jak jste &íkal byla kontrolována, má i teplota ve svítidle. Ta se však ne&ídí tím, zda se jedná o staré !i nové 
svítidlo, ale je dána krytím a konstruk!ním uspo&ádáním. 

Ing. Skála: 

Stará svítidla nem*la dnešní typ tlumivky, která je malá a dokonale impregnovaná. Tlumivky vyrobené 
p&ed rokem 1990 m*ly v*tší rozptyl zp5sobený nap&. vibracemi. 

Ing. Novák: 

Cht*l bych upozornit ješt* na jednu v*c. V roce 1995 se zm*nilo nap*tí z 220 na 230 V. Tlumivky p&ed 
tímto datem byly na 220 V, t.zn. že p&i nár5stu nap*tí na 230 V všechny zdroje na t*chto tlumivkách pracují p&i 
p&ep*tí a v tom vidím d5vody p&ed!asného ukon!ení života zdroje a nikoli v v typu svítidla !i roku výroby zdroje. 

Ing. Skála: 

Rozvody VO jsou zpravidla p&ipojeny v blízkosti trafostanice a ve&ejné osv*tlení bylo vždy tém*& na 
230 V, nebo8 rozvodné závody dodávaly toto nap*tí. Neznám všechny historické podklady, ale p&edpokládám, 
že takto dodávala PRE. 

Prof. Sokanský: 

Tedy jak vyplývá, napájecí nap*tí zdroje hraje rozhodující roli  p&i dob* života. To ovliv3uje nap*tí na 
výboji výbojky, které s dobou života roste. To je fyzikální jev. Roste na takovou hodnotu, kdy výbojka není 
schopna  zapálit. Na TU VŠB jsme d*lali laboratorn* experimenty (terénní zkoušky jsou lepší). Výsledek byl, že 
p&ep*tí životu zdroje podstatn* škodí a p&i m*&ení na jmenovité nap*tí bylo patrno, že výbojka stárne rychleji. P&i 
p&ep*tí se však chovala normáln*, tj. byl schopna zápalu a provozu. 

Chybu ve vašem vyhodnocení vidím i v tom, že jste d5sledn* nem*&ili napájecí nap*tí. Tím se celé 
vyhodnocení dost siln* zkreslí. Totiž: 15% zvýšení nap. nap*tí, podle našich výsledk5, sníží jm. život zdroje o 
50%. Toto je ov*&eno. V Ostrav* proto m*&íme již n*kolik rok5 napájecí nap*tí v ZM, abychom mohli posoudit 
kvalitu sít* a odhadnout chování výbojek. 

Domnívám se, že porovnání pro jednotli vé roky a výrobce je zkreslené i tím, že nebyly zachovány 
redukovatelné shodné porovnávací podmínky jako nap. nap*tí, typ svítidla apod. 

Stará svítidla vym*n*ná v roce 2003, pokud byly zdroje instalované v roce 2000, pak mohly odsvítit 
max. 12 000 hod. To se mi zdá pro objektivní posouzení chování sodíkové výbojky málo. Domnívám se, že 
n*jaké záv*ry je možno utvo&it min po 16 000 hod. 

Osobn* se domnívám, že tento experiment je významný z hlediska velkého zpracovaného souboru. Jeho 
výsledky bych si vlak za daných experimentálních podmínek netroufl interpretovat jako porovnání chování 
zdroj5 ve starých a nových svítidlech, spí!e jako chování zdroj5 za r5zných provozních podmínek a z podobných 
d5vod5 bych si netroufl d*lat ani srovnání jednotlivých výrobc5 a ro!ník5 výroby. 
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Domnívám se,. že bylo t�eba doplnit dalšími údaji, s daty dále pracovat, revidovat výpo�etní algoritmus 
a pak budou výsledky zajímavé. 

Ing. Skála: 

D*kuji všem za p&ipomínky. Na vyhodnocování budeme dále pracovat, toto byla prezentace prvních výsledk5. 
Redak n� p#epsáno ze zvukového záznamu  

Novinky ve VO v Praze  

Ing. P. Sn'hota, ELT ODO – CITEL UM 

Praha dýchá 
 

Praha je bezesporu jednou z nejbohatších 
pokladnicí klenot5 staveb a architektur ve st&ední Evrop*. 
Když slunce zapadne a krása staveb se pomalu halí do tmy, 
rozsvítí se tisíce lucerni!ek, které svíti Pražan5m na jejich 
kroky po celou noc. Sou!asn* s nimi se rozzá&í také 
nevýznamn*jší a nejkrásn*jší klenoty architektury, aby tak 
byl umocn*n p5vab a vznešenost t*chto staveb. 

Tuto harmonii sv*tla a tmy rozehraje za&ízení 
slavnostního a ve&ejného osv*tlení Prahy. Je to velký, tém*& 
živý orgán, který nepozorovateln* dýchá neustále se p&etvá&í 

a vyvíjí. Co nového se v n*m v událo a co zm*nilo?  

Zam*&me se spole!n* pouze na n*kolik vybraných rekonstrukcí, úprav a projekt5, které m*ní ráz a 
vzhled Prahy, jeli kož podchytit zm*ny takového rozsahu v plné mí&e snad ani není možné. 

Slavnostní osv'tlení Karlova mostu 
Karl5v most, p5vodn* 

pojmenovaný Kamenný !i Pražský, byl 
vybudován na míst* románského Juditina 
mostu, který p&i povodni nep&e!kal 3. 
února roku 1342 nápor ledu. Na míst* 
Juditina mostu byl vybudován provizorní 
d&ev*ný most. Výstavba Karlova mostu 
za!ala položením základního kamene 
stavitelem Petrem Parlé&em a samotným 
císa&em v nejvhodn*jší okamžik, na 
který se podle astrolog5 pro tak 
významnou stavbu !ekalo. Tím 

o!ekávaným okamžikem byl rok 1357 9. 7. v 5 hodin 31 minut (povšimn*te si : 1,3,5,7-9-
7,5,3,1), který byl vzhledem ke konjunkci Slunce se Saturnem tím nejvhodn*jším a 
nejš8astn*jším v tomto roce. Po dokon!ení stavby za!átkem 15. století m*l most délku 520 m, 
ší&ku 10 m a spo!íval na 16ti pilí&ích a v této podob* se dochoval dodnes.  

Slavnostní osv*tlení Karlova mostu bylo zni!eno b*hem povodní v roce 2002 spolu 
s ledolamy, na kterých bylo instalováno. V sou!asné dob* probíhá rekonstrukce ledolam5 a s ní 

i obnova a rozší&ení slavnostního 
osv*tlení Karlova mostu. Pro realizaci 
osv*tlení byl použit projekt, který &eší 
nejen nasv*tlení mostu plošným 
nasv*tlením !ela mostu z ledolam5, ale 
také prosv*tlení oblouk5. Most bude 
díky tomuto prosv*tlení viditelný i ze 
strany po proud Vltavy. 

Vzhledem ke zm*n* 
technologie uchycení ledolam5 ve dn*, 
bude nejprve (1.5.2004) zprovozn*no 
prosv*tlení oblouk5 Karlova mostu, realizované 60. 
svítidly s asymetrickou optikou, osazenými vysokotlakými 
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sodíkovými výbojkami (Tc 2100 K), která budou umíst*na p&ímo na pilí&ích mostu uvnit& oblouk5. Po dokon!ení 
prací na ledolamech bude zprovozn*no dalších 26 svítidel, které nasvítí !elní stranu mostu. Dokon!ení 
rekonstrukce slavnostního osv*tlení se p&edpokládá b*hem !ervence roku 2004. 

V sou!asné dob* je také plánována rekonstrukce ve&ejného osv*tlení vozovky Karlova mostu, která 
za!ne roku 2005, spole!n* s kompletní 
rekonstrukcí povrchu mostu. Ve&ejné osv*tlení 
mostu, které je v sou!asné dob* pln* 
elektrifikováno, bude nahrazováno plynovým 
osv*tlením v rámci plynofikace ve&ejného 
osv*tlení historicky významných !ástí Pražské 
památkové rezervace.  

P&i rekonstrukci ve&ejného osv*tlení bude 
také &ešena otázka slavnostního osv*tlení t&iceti 
soch a sousoší stojících na zábradlí mostu. Tyto 
sochy byly p5vodn* instalovány v letech 1683 – 1714 a jednalo se o díla významných barokních um*lc5. 
N*které sochy po ni!ivých ú!incích povodní v letech 1784 a 1890 nahradila díla soudobých socha&5 nebo kopie 
p5vodních d*l. 

Plynové osv'tlení v Praze 
Jedním z dalších projekt5, které utvá&ejí atmosféru Prahy je plynové ve&ejné osv*tlení. P5vodní plynové 

osv*tlení bylo v Praze vybudováno po!átkem 19. století a nahrazovalo osv*tlení olejové. Plynové osv*tlení 
v Praze nebylo zdaleka Evropskou novinkou, nebo8 v té dob* již fungovalo plynové osv*tlení ve významných 
m*stech Evropy: 

• Londýn -  od r. 1813 

• Pa&íž -  od r. 1817 

• Berlín -  od r. 1825 

• Víde3 - od r. 1833 

První zkušební provoz plynového osv*tlení v Praze byl zahájen 15. 
zá&í 1847 za hojného doprovodu zv*davých Pražan5. V deníku Bohemia byl 
otišt*n následující !lánek, který popisuje celou událost:  

„P #edev írem provedena byla velkolepá zkouška plynového osv�tlení 
jež dopadla dílem skv�le, ba pak velice uspokojiv�. Uli ce a prostranství od 
Josefova nám�stí k ob�ma most'm totiž Celetná, Starom�stský rynek, 
Jezuitská, Mostecké nám�stí, P#íkopy, Ovocná, Nová alej hemžily se zv�davci, 
kte#í v hustých houfech tla ili se kolem kandelábr' a prohlíželi si nové sv�tlo, 
obdivovali je a nebo když t#eba, tak to u zkoušky ani jinak není možno, jedna 
nebo druhá lucerna vypov�d�la poslušnost, malichern� kritizovali.“ 

V následujících letech dochází v Praze k rozmachu plynového osv*tlení. V roce 1866 je plynovými 
lucernami osv*tleno Nové m*sto v roce 1867 následuje plynofikace Starého m*sta, Malé strany a Hrad!an. Na 
konci roku 1871 osv*tluje uli ce Prahy již 2 598 plynových luceren.  

Významným mezníkem v historii plynového osv*tlení se 
stává rok 1882 kdy je instalováno první trvalé elektrické ve&ejné 
osv*tlení v Praze. Plynové osv*tlení je postupn* p&i p&echodu ze 
svítiplynu na zemní plyn nahrazováno osv*tlením elektrickým . 
Poslední plynové lampy dohasínají 1.dubna roku 1985 
v osmiramenných kandelábrech na Hrad!anském nám*stí a 
v Loretánské uli ci. 

Na tradici plynového osv*tlení, dokreslujícího ráz uli!ek 
Prahy, navazuje projekt plynofikace ve&ejného osv*tlení v 
historických !ástech m*sta. Romantické plynové osv*tlení je možné 
v sou!asné dob* spat&it v ul. Michalská, kde je v provozu 9 luceren. 
Tyto plynové lucerny byly uvedeny do provozu v zim* roku 2002. 
V nejbližší budoucnosti budou instalovány plynové lampy také 
v uli cích Vejvodova, Melantrychova a na Uhelném trhu. 

V budoucnu se v rámci projektu plynofikace ve&ejného 
osv*tlení po!ítá s Královskou cestou (v!. Karlova mostu) a dalšími 
významnými uli cemi Pražské památkové rezervace. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 33 

Slavnostní osv'tlení v areálu Vyšehrad 
Významnou zm*nou prochází také osv*tlení v areálu 

Vyšehradu. Dominantu tohoto prostranství tvo&í chrám sv. Petra a 
Pavla, který byl založen ve druhé polovin* 11. století !eským 
králem Vratislavem I, jako sou!ást nov* budovaného sídla na 
Vyšehrad*. Tento chrám byl rozší&en knížetem Sob*slavem ve 
12. století a prošel gotickými p&estavbami v 13. a 14. století. Tyto 
stavební úpravy daly základ sou!asné podob* a rozm*r5m 
chrámu, jeli kož úpravy v období renesance a baroka byly 
odstran*ny p&i regotizaci v letech 1885 – 1887. Následn* 
po!átkem 20. století byly vybudovány pseudogotické pr5!elní 
v*že. Tím alespo3 prozatím skon!ilo období p&em*n samotného 
chrámu. Rekonstrukce slavnostního osv*tlení chrámu prob*hla 
v roce 2002. V sou!asné dob* je chrám osv*tlen z 10. základních 
pozic a dále zemními sv*tlomety umíst*nými p&ed pr5!elím 
chrámu a sv*tlomety v nástavbách pr5!elních v*ží. Jako sv*tlené 
zdroje jsou použity vysokotlaké sodíkové a halogenidové 
výbojky. Studené tóny jsou použity pro nasv*tlení vstupních bran 
a zdobených klenutí a také pro osv*tlení vrcholk5 v*ží. Teplé 
barevné tóny jsou použity pro osv*tlení pr5!elí a prosv*tlení 
nástaveb pr5!elních v*ží. Obvodové !ásti chrámu jsou 

osv*tlovány sv*tlem s nižší 
teplotou chromati!nosti. 

Rekonstruováno bylo i slavnostní osv*tlení 
rotundy sv. Martina. Tato rotunda byla vystav*na 
v druhé polovin* 11. století a sloužila mimo jiné v 17. 
století jako prachárna a v 19. století jako skladišt*. 
Obnovena byla roku 1878 vyšehradskou kapitulou.  

V sou!asné dob* je rotunda osv*tlena ze 3 
pozic 6ti svítidly. Jako zdroje jsou použity vysokotlaké 
sodíkové výbojky s teplotou chromati!nosti 2100 K. 

V sou!asné dob* probíhá  rekonstrukce 
prostoru staré Akropole a s ní i rekonstrukce ve&ejného 
osv*tlení v této !ásti areálu. 

 

Slavnostní osv'tlení Libe)ského záme%ku 

M*stská !tvr8 Libe3 získala své jméno pravd*podobn* po vladykovi Libenovi, který jí m*l ve svém 
panství. Sou!asn* se však také p&ímo nabízí p5vod názvu Libe3 podle slova „ libého“, tedy krásného místa.  

Historie samotného území sahá podle archeologických 
nález5 až do prav*ku. Výrazn* se však do sou!asné podoby zapsala 
výstavba renesan!ního zámku v 16. století. Do historie se tento 
zámek zapsal mimo jiné jako rezidence, kterou využívala p&i svých 
pobytech  v Praze Marie Terezie.  

V létech 1769 – 1770 byl zámek  rokokov* p&estav*n a 
rozší&en a honosn* vybaven o východní k&ídlo s v*ži!kou a 
hodinami. Nov* vybudovaná zámecká kaple dokonce nahrazovala 
do 20. století v Libni katoli cký kostel. B*hem historie byl tento 
zámek užíván jako zájezdní mnohými krály i císa&i, využíván jako 
špitál, vojenská nemocnice nebo jako blázinec. Libe3ský zámek, 
a!koli  není nikterak malý, je i dnes ozna!ován jako „záme!ek“.   

V sou!asné dob* je záme!ek nov* osv*tlen celkem z 12ti pozic 17ti sv*tlomety. Použity jsou 
vysokotlaké sodíkové a halogenidové výbojky o jmenovitém p&íkonu 35 a 70 W. 
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Slavnostní osv'tlení Krannerovy kašny 
 

Krannerova kašna, nebo také pomník Františka I., byla vybudována na 
základ* návrh5 architekta Josefa Krannera, který se mimo jiné v Praze podílel na 
dostavb* katedrály sv. Víta. Podle návrh5, které byly inspirovány známou 
norimberskou kašnou, provedl kamenické práce Karel Svoboda, autory socha&ské 
výzdoby byli  Josef Max a Josef Kamil Böhm. Smyslem 29m vysokého pomníku, 
v té dob* nejvyššího v Praze, bylo oslavit Habsburskou vládu.  

Podstavcem samotného pomníku je kašna. Pomník je vyzdoben 25 
alegorickými figurami a 17 sochami. Sochy p&edstavují tehdejší zam*stnání 
typická v 16. krajích zem*. Sedmnáctá socha, která je umíst*na !elem k &ece, 
p&edstavuje Prahu. Alegorické figury zobrazují obchod, pr5mysl, um*ní, v*du, 
orbu, hornictví, mír, v*du a hojnost. 

Kašna byla vystav*na v letech 1844 – 1846, v roce 1918, po získání 
samostatnosti, byla z pomníku odstran*na jezdecká socha Františka I. Kopie 
odlit ku jezdecké sochy byla do novogotické fiály op*t umíst*na po rekonstrukci 
kašny v roce 2003. P&i této p&íležitosti byla také kašna vybavena novým 
slavnostním osv*tlením. Osv*tlení je realizováno kombinací teplé a studené barvy 
sv*tla s teplotou chromati!nosti 3000 a 4500 K. Z celkového po!tu 35 sv*tlomet5 
je použito 8 zemních reflektor5. Jezdecká socha Františka I. je osv*tlována t&emi sv*tlomety z vyšší polohy. 

Bezpe%nostní opat ení v rámci ve ejného osv'tlení  
Jedním z hlavních význam5 ve&ejného osv*tlení komunikací je zajišt*ní bezpe!ného pohybu chodc5 a 

provozu motorových i nemotorových dopravních prost&edk5. S velmi rychlým nár5stem p&edevším osobní 
motorové p&epravy v Praze souvisí zvýšená míra nehodovosti, zran*ní, ohrožení života a škod na majetku. Tyto 
nep&íznivé faktory se ješt* zvyšují za zrakov* stížených vjemových podmínek, kterou jist* no!ní hodiny jsou. 

Rozsáhlá a tém*& všudyp&ítomná sí8 ve&ejného osv*tlení umož3uje plnit, krom* základní funkce 
osv*tlení komunikace, 
také n*které další 
velmi významné 
funkce v rámci &ešení 
dopravních opat&ení. 

Velmi 
ú!innou a efektivní 
ochranou zvyšující 
bezpe!nost k&ížení 
pozemní komunikace 
na p&echodech pro 
chodce je p&isv*tlení 

p&echod5. K tomuto ú!elu jsou využívána svítidla s asymetrickou optikou umíst*ná v t*sné blízkosti p&ed 
p&echodem. Vhodné umíst*ní svítidla zajistí lokální zvýšení hladiny osv*tlenosti v horizontální, ale také 
vertikální rovin*. Pro p&isv*tlení p&echod5 pro chodce jsou použity vysokotlaké halogenidové výbojky s vyšší 
teplotou chromati!nosti. 

Zvýšení hladiny osv*tlenosti ve vertikální rovin* a zm*na barevného tónu osv*tlení zajistí dostate!ný 
pozitivní kontrast chodce na p&echodu a jeho okolí (viz. dokumentární foto). Chodec je na osv*tleném p&echodu 
díky pozitivnímu kontrastu jas5 lépe identifikovatelný v kratším !asovém úseku. Osv*tlení p&echod5 je 
realizováno tak, aby i chodec hodlající vstoupit do vozovky mohl být na chodníku identifikován s dostate!ným 
p&edstihem a tento úmysl byl &idi!i znám.  

P&isv*tlení p&echodu sou!asn* p5sobí jako preventivní a zm*nou charakteru osv*tlení komunikace 
informuje &idi!e o existenci p&echodu. Pro tuto funkci je nezbytné dosáhnout zvýšené hladiny osv*tlenosti 
v horizontální rovin*. 

Dalším prkem rozši&ujícím systém dopravních &ešení je umis8ování aktivních prom*nných dopravních 
zna!ek, umož3ující aktivní &ízení plynulosti provozu v závislosti na aktuální dopravní situaci. Rozsáhlá sí8 
ve&ejného osv*tlení je jedine!ným podp*rným místem pro umíst*ní kamer m*stského kamerového systému, 
umíst*ní radar5 propojených s aktivními dopravními zna!kami apod. 
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Informa%ní systémy 
Za�ízení ve�ejného a slavnostního osv*tlení v Praze je rozsáhlým systémem, který dýchá, vytvá&í se, a je 

neustále zdokonalován. Ke statistickému sledování zm*n a vývoje tohoto systému slouží robusní databázový 
systém. Na základ* soustavného pr5b*žného vyhodnocování výsledk5 a statistických údaj5 z tohoto systému se 
stává za&ízení obrovskou zkušební laborato&í, kde je možné testovat vyvíjet a hodnotit charakteristické rysy a 
vlastnosti materiál5, výrobk5 a technologií. Jen tak m5že z5stat ve&ejné a slavnostní osv*tlení v plném vývoji a 
p&inášet nám tu nenahraditelnou atmosféru pražských panoramat a dostatek sv*tla v no!ních hodinách pro naše 
kroky po uli cích stov*žaté mati!ky Prahy. 

 

Osv'tlení spor toviš1 jako sou%ást  VO 

Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Metasport akciová spole%nost, Ostrava, ,R 

Úvod 
Základním impulsem k napsání p&ísp*vku na téma osv*tlování sportoviš8 v prost&edí ve&ejného 

osv*tlení byl tajemník SRVO – Ing. Luxa, který m* p&esv*d!il , že sty!ných ploch mezi t*mito dv*ma zdánliv* 
odli šnými disciplínami osv*tlování je mnoho. V následujících odstavcích se tedy pokusím ukázat na ty, které 
jsou dle mého názoru nejvýrazn*jší a mohly by být pracovník5m !inným v oblasti ve&ejného osv*tlení 
prosp*šné. Dále tedy budu popisovat následující spole!né problémy: 

- napájecí nap*tí 

- údržba svítidel 

- ,SN EN 12193 - Sv*tlo a osv*tlení – Osv*tlení sportoviš8. 

Napájecí nap'tí 
Na napájecí nap*tí je t&eba u sv*telných zdroj5 klást velký d5raz obecn*. S ješt* v*tším d5razem je však 

nutné hled*t na starší osv*tlovací soustavy osazené výbojovými sv*telnými zdroji, které byly instalovány p&ed 
p&echodem napájecí sít* do soustavy UCPTE (nyní UCTE - sdružení pro koordinaci p&enosu elekt&iny) v roce 
1995. P&ed tímto datem byla svítidla zapojována a tlumivky standardn* navíjeny na nap*tí na 220 V. Po 
p&ipojení na UCPTE došlo k navýšení fázového  nap*tí na 230 V. To znamená, že osv*tlovací soustavy staršího 
data „narození“ pracují permanentn* s 4,5 % p&ep*tím. Dle normy „,SN 36 0011 - 3 M*&ení osv*tlení vnit&ních 
prostor5 ,ást 3: M*&ení um*lého osv*tlení“ , která vychází z k&ížových charakteristik sv*telných zdroj5, dojdeme 
k záv*ru, že takovýto provoz zvyšuje dle vztahu 1 sv*telný tok halogenidových výbojek o 14 % a sv*telný tok 
vysokotlakých sodíkových výbojek o 8%. 

ku = (Un / Um)c      vztah 1 

kde  

ku – korek!ní !initel kterým se násobí hodnoty osv*tlení – omezuje vli v napájecího nap*tí 
z nam*&ených hodnot osv*tleností 

Um – skute!né nap*tí p&i m*&ení 

Un – jmenovité nap*tí 

C – exponent který je pro halogenidové výbojky vyjád&en hodnotou 3 a pro vysokotlaké sodíkové 
výbojky hodnotou 1,7 

Se zvýšením napájecího nap*tí nad jmenovité parametry jde krom* zvýšení sv*telného toku ruku v ruce 
také výrazné snížení doby života sv*telných zdroj5, které je v literatu&e, pro r5zné typy výbojových sv*telných 
zdroj5 v r5zných publikacích popsáno, zejména v souvislosti se stmíváním pomocí odbo!ek transformátor5 
v napájecích rozvad*!ích. 

Údržba svítidel 
Nutnost údržby svítidel je zdokumentována na svítidle 

SIEMENS 5NA 715 (viz. Obr.1), které údržbou neprocházelo a bylo 
zav*šeno ve venkovním prost&edí v centru Ostravy (stá&í svítidla je cca 
30 let). Cílem p&iblížení není primární dokumentování tzv. oslepnutí 
svítidla (m*&ení bylo provedeno pouze na jednom vzorku svítidla), ale 
ukázka toho, jak jednotli vé !ásti svítidla zasahují do celkové ú!innosti 
svítidla a až kam se lze absencí údržby dostat. 

Obrázek 1 – p.vodní stav vybraného svítidla SIEMENS 
5NA 715 s výbojkou TESLAMP RVI  3500 W 
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Pouhým umytím skla se v našem p�ípad* zvýšila ú!innost svítidla o 27,6 %. Z tohoto faktu je t&eba 
ud*lat záv*r, že krycí sklo má na snížení ú!innosti svítidla nejv*tší vli v a je nutné mu v*novat maximální 
pozornost p&i údržb*. P&i údržb* musíme brát v úvahu i fakt, že k usazování ne!istot na skle nedochází pouze 
z vn*jší !ásti svítidla, ale vzhledem k obvyklé poloze skla i zevnit& svítidla. 

Vým*nou starého krycího skla za sklo nové došlo ke zvýšení ú!innosti svítidla o 8,5 %. Toto m*&ení 
ukazuje na stárnutí (degradaci) propustných vlastností skla. Vzhledem k tomu, že mytím nelze propustnost 
krycího skla obnovit tak, abychom dosáhli  propustnosti krycího skla nového, je nutné toto snížení p&ipsat na 
vrub velkým zm*nám teploty v oblasti skla a zapékání !ástic do jeho povrchu. 

Vým*nou starého reflektoru za reflektor nový, bylo dosaženo zlepšení ú!innosti o 9,1 %, což je 
vzhledem k zašpin*ní !elního skla svítidla cca t&etinový úbytek a tedy i mén* významný. V osv*tlovacích 
soustavách s nízkým krytím (bez !elního skla) však standardn* fungují svítidla, která mají reflektory „osleplé“ 
mnohem více. Snížení ú!innosti svítidla vli vem zašpin*ní a snížení propustnosti krycího skla se totiž jeho 
absencí p&esouvá do výrazn*jšího a rychlejšího snížení odraznosti reflektoru. 

Dalším velmi zajímavým zjišt*ním skon!il o porovnání provozu svítidla s novým krycím sklem a bez 
krycího skla. Odstran*ním krycího skla došlo ke zvýšení sv*telného toku o 8,3 %. Tato skute!nost je d5ležitá 
zvlášt* u sv*teln*-technických výpo!t5 záv*sných výbojkových svítidel, kde se velmi !asto používá jedna k&ivka 
svítivosti (jedna ú!innost svítidla) pro svítidlo bez krycího skla (obvykle krytí IP 23) a pro svítidlo opat&ené 
krycím sklem s vyšším krytím IP.  

,SN EN 12193 - Sv'tlo a osv'tlení – Osv'tlení spor toviš1 
Tato kapitola si klade za cíl ukázat na specifika normy pro osv*tlování sportoviš8, na která by pracovník 

VO, mající ve správ* sportovišt*, mohl narazit. 

První záležitost, na kterou je vhodné upozornit, je op*t údržba svítidel a to v udržovacím !initeli  p&i 
posuzování nových osv*tlovacích soustav. Norma doporu!uje použití udržovacího !initele 0,8. Tento udržovací 
!initel je, zejména pro venkovní osv*tlovací soustavy osazené halogenidovými výbojkami, p&íli š vysoký. Úbytek 
sv*telného toku t*chto sv*telných zdroj5 je významn*jší než u vysokotlakých sodíkových výbojek. Hodnota 
sv*telného toku se u halogenidových výbojek dostává pod hodnotu 80% jmenovitého toku v*tšinou ješt* p&ed 
odsvícením 2000 h, zatímco vysokotlaké sodíkové výbojky pod tuto hodnotu neklesnou b*hem celé doby života 
(katalogové hodnoty udávají více než 20000 h). Když bude do celkového udržovacího !initele, u svítidel 
s halogenidovými výbojkami, zapo!ítán i úbytek ú!innosti samotného svítidla vli vem zašpin*ní a stárnutí, není 
možné hodnotu udržovacího !initele 0,8 dodržet. Pro realisti!t*jší p&iblížení podmínek stárnutí je vhodn*jší 
domluvit s projektantem osv*tlení výpo!et udržovacího !initele podle již neplatné normy ,SN 360 450 

Další upozorn*ní je vhodné provést u srovnávací sít* bod5. Pravidla pro volbu sít* bod5 u pravoúhlých 
sportoviš8 jsou obdobná jako pro výpo!et dle ,SN 360450. Je však nutná zm*na pohledu na srovnávací roviny.  
Pro výpo!et vodorovné osv*telnosti se uvažuje (pokud pro daný sport není stanoveno jinak) úrove3 povrchu 
sportovišt*. To znamená, že výška výpo!tových bod5 nebude obligátních 850 mm, ale 0 mm. Dále si je nutné 
uv*domit definování (pojmenování osv*tleností), které je stanoveno podle osv*tlované plochy a nikoli v podle 
vektor5 osv*tlení. Svislá osv*tlenost (tedy vektor osv*telnosti kolmý na vektor osv*tlenosti vodorovné) je vektor 
osv*tlenosti rovnob*žný s hrací plochou viz. obr 2. Svislá osv*tlenost se zpravidla po!ítá (m*&í) ve výšce 1000 
mm nad hrací plochou. 

Obrázek 2: Grafické znázorn'ní vektor. 
osv'tleností 

Kapitola týkající se bezpe!nostního osv*tlení 
je schopna vytvo&it obrovské problémy, a to u 
sportoviš8 ur!ených pro dynamické sporty, které 
nejde okamžit* p&erušit. Ú!elem bezpe!nostního 
osv*tlení je okamžité zajišt*ní osv*tlení na dokon!ení 
!innosti, po výpadku hlavního osv*tlení. U v*tšiny 
t*chto sport5 jde požadavek bezpe!nostního osv*tlení 
ruku v ruce s velkými osv*tlovacími vzdálenostmi 
(sjezdové lyžování, dráhová cykli stika). To znamená, 

že je nutné dosáhnout pom*rn* velkého sv*telného výkonu p&i výpadku napájecího nap*tí a to okamžit*, aby 
bylo možno bezpe!n* ukon!it provozovaný druh sportu. Vezmeme-li  v úvahu nap&íklad osv*tlení lyža&ských 
svah5 a složité podmínky náhradních el. zdroj5, !i samotné elektroinstalace, dostaneme 3 možné principy &ešení, 
z nichž není ani jedno zcela ideální: 

- napájení z náhradního nezávislého napájecího uzlu   

- kontinuáln* spušt*ný dieselagregát   

- použití statického záložního zdroje 
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Omezením osln*ní se norma zabývá jen okrajov* a odkazuje na publikace CIE. Pro vnit&ní prostory je 
uvažováno s výpo!ty UGR (publikace CIE 117) a pro venkovní prostory s výpo!ty GR (publikace CIE 112). 
V sou!asné dob* lze pomocí standardn* používaných výpo!etních program5 po!ítat pouze UGR a to s velkými 
problémy, protože definovat standardní sm*r pohledu u v*tšiny druh5 sport5 je tém*& nemožné. Mnohem 
prakti!t*jší je doporu!ení normy na umíst*ní svítidel pro n*které druhy sport5 jako jsou nap&íklad basketbal, 
volejbal a tenis. 

Poslední upozorn*ní se týká faktu, že požadavky normy na kvalitativní !i kvantitativní parametry 
osv*tlení mohou být zp&ísn*ny n*kterými vyhláškami nebo regulemi jednotli vých sportovních svaz5. Pro 
názornost uvádím zp&ís3ující odkazy pro školní t*locvi!ny a venkovní bazény: 

- školní t*locvi!ny - vyhláška 108/2001 Ministerstva zdravotnictví 

- školní t*locvi!ny - ,SN EN 12464 - 1 Sv*tlo a osv*tlení - Osv*tlení pracovních prostor5 - ,ást 1: 
Vnit&ní osv*tlení 

- venkovní bazény - vyhláška 464/2000 Ministerstva zdravotnictví 

Záv'r 
Doufám, že p&ísp*vek splnil  sv5j cíl a upozornil na n*které problémy, které &eší pracovníci potýkající se 

s osv*tlováním, i když byl p&edevším sm*rován do oblasti osv*tlování sportoviš8 ve správ* ve&ejného osv*tlení.   

 

Firemní prezentace 

COMLUX, Ing. Šva)hal 

Cht*l bych vám krátce p&edstavit naší firmu COMLUX. 

Jsme firma, která dováží na !eský trh výrobky koncernu DISANO, tedy kompletní sortiment prvk5 a 
sv*tlomet5 pro ve&ejné a slavnostní osv*tlení, ale komponenty i dalších italských výrobc5. 

Jist* se vzájemn* již známe, nebo8 na trhu fungujeme již dvanáctým rokem a v*&ím že budeme 
fungovat a spolupracovat i nadále. 

Ješt* dovolte malé pozvání. P&i p&íležitosti dnešního jednání SRVO jsme p&ipravili na ve!er malou 
ukázku naší práce: v areálu zámeckého parku se nachází unikátní stavba minaretu nad zámeckým rybníkem, 
který bude pro dnešní ve!er pokusn* osv*tlen. Zkusili jsme instalovat mobilní iluminaci a v pr5b*hu ve!era si 
m5žeme ud*lat krátkou procházku do zámeckého parku a od zámku si prohlédnout tuto instalaci, která je 
umíst*na pouze na dnešní ve!er. Naši pracovníci vám podají na míst* bližší informace. Není to standardní &ešení, 
budete moci sami posoudit jak se nám tato instalace povedla. 

EN CENTRUM, Ing. Petr Vitner, 

Dobrý den, nebudu vás unavovat prezentací z po!íta!e, s našimi výrobky máte možnost se seznámit zde 
v sále na malé výstavce. 

Již n*kolik let se zú!ast3ujeme seminá&5 Spole!nosti, které jsou jist* pro všechny nás p&ínosem. My 
sem pravideln* jezdíme s m*&ící technikou, která se m5&e využít v oblasti ve&ejného osv*tlení v oblasti silových 
kabel5. My, jako obchodní firma EN CENTRUM, máme v zastoupení r5zné  zahrani!ní firmy, na seminá&ích 
SRVO p&edstavuje p&evážn* výrobky dvou z nich: 

Výrobky firmy RICOM – trasova!ky silových kabel5 a blokátory pláš8ových poruch. 

Firma s novým názvem SPIRENT finan!ní – radary (reflektometry) kabelových poruch 

P&edvádíme vám zde n*kolik typ5 p&ístroj5, které jsou již hojn* rozší&eny v Technických službách a 
subjektech zabývajících se údržbou VO. Podle referen!ní li stiny je to již 35 spole!ností, u hleda!ek již 50 
spole!ností. 

Dále výrobky firmy Negr p&edstavují m*&ící za&ízení pro elektro a revizní obor. 

Pokud máte zájem se s naším sortimentem seznámit podrobn*ji, je možné si nás vyhledat na www-
encentrum.cz. 

TAXOM Ing. Jar. Pimper: PE kabelové komory ROMOLD ve ve ejném osv'tlení v 
Rakousku 

Vážené dámy a pánové, 

dovolte mi, abych obrátil Vaši pozornost na záležitosti, které se skrývají t*sn* pod a nad povrchem 
zem*. Cht*l bych vás seznámit s tím, jak &eší tyto problémy u našich jižních soused5 v Rakousku. 
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V první �ásti prezentace vám p�iblížím rakouskou firmu Friedrich Ebner GmbH se sídlem v Salzburgu, 
která je 100 % vlastníkem  spole�ného n*mecko-izraelského podniku ROMOLD. Ve druhé !ásti si ukážeme 
n*kolik projekt5 z oblasti ve&ejného osv*tlení ve kterých byly  použity PE kabelové komory ROMOLD. V ,R 
byly tyto komory použity nap&. p&i. rekonstrukci nám, A.Jiráska v Lanškrounu. 

Zna!ka ROMOLD je odvozena z anglického názvu technologie rota!ního lití  (Rotation Moulding), 
která je nejvýhodn*jší technologií pro výrobu velkoobjemových polyetylenových prvk5. Rotací litinové formy 
s p&esn* dávkovaným množstvím suroviny ve dvou osách za sou!asného oh&evu se vytvo&í rovnom*rná síla 
st*ny bez jakéhokoli  pnutí. Po ochlazení vzduchem a vodní parou je hotový výrobek z formy vyjmut a podroben 
ultrazvukovému m*&ení síly st*ny. Díky této technologii a výhradnímu použití nové suroviny je možné 
garantovat vodot*snost a vysokou životnost produktu (> 50 let). 

Kabelové komory ROMOLD umož3ují pomocí vstupních t*sn*ní jednoduché a variabilní napojení 
velkého množství kabelových ochranných trubek provád*né p&ímo na stavb*. Podle požadavk5 mohou být 
instalovány jako vodot*sné, což umož3uje umístit pod zem vše (tlumivky, jišt*ní, rozvad*!e apod.) co se u nás 
b*žn* nachází pod ochranným hliníkovým nebo lit inovým soklem stožáru VO, který je však !asto odcizován 
nebo poškozován a tím vzniká nebezpe!í úrazu el. proudem.  Používají se rovn*ž jako zatahovací šachty, což 
umož3uje provád*t kdykoli  opravu kabel5 bez nutnosti stavebních povolení a provád*ní zemních prací. 

Jako technický poradce firmy ROMOLD pro kabelové sít* v ,R jsem p&ipraven poskytovat zájemc5m a 
projektant5m podrobn*jší informace. 

Ing.Jaroslav Pimper – TACOM  Zavadilská 2485 390 02 Tábor PS 72 

Tel/fax : 381 281 281, mobil  602 129 507, e-mail tacom@vol.cz, www.tacom.cz  

Prodejce v ,R :  

SITEL spol. s r.o. Nad elektrárnou 411  100 00 Praha 10 kontaktní osoba Pavel K&ivánek tel. 
267 198 227 fax 267 198 221 mobil .602 314946 e-mail pkrivanek@sitel.cz , www.sitel.cz  

V dalších ukázkách bych vás cht'l seznámit s n'kterými aplikacemi. 
Informace o projektu MAGISTRÁT Wien odd. 33: 
Obr. 1 T*sné použití kabelových komor ROMOLD KS 63/80, 
poklop t&ídy B t*sný pro povrchovou vodu. 

 

 

obrázek 1 

 

 

 
 
Informace o projektu Horní Rakousko Regau: 
Obr. 2 T*sné použití kabelových komor ROMOLD KS 63/80. Na 
obrázku 2 naho&e je dob&e rozeznatelné odbo!ení ke stožár5m 
osv*tlení. 

 

 

obrázek 2 

 

 

 

Informace o projektu: Výstavba supermarketu " Hofer"  v Loosdor fu v Horním Rakousku. 
Obr. 3 Kabelové komory  ROMOLD KS 100.63/100 SBL 
v net*sném použití. Poklopy b*žné (nikoli  ROMOLD). 

 

 

obrázek 3 
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Vnit ní záležitosti SRVO: 

Pozvání na podzimní setkání - ELEKTROSVIT Svatobo ice 
Pan Josef Dufek, obchodní �editel Elektrosvit Svatobo�ice pozval všechny �leny SRVO na podzimní 

technický seminá�, tradi�n* nazývaný podzimní setkání p&átel ve&ejného osv*tlení do Svatobo&ic, organiza!ním 
garantem a hostitelem tedy bude Elektrosvit Svatobo&ice a.s., tradi!ní !eský výrobce svítidel. Do programu bude 
za&azeno i seznámení s výrobním sortimentem firmy. 

Seminá& se uskute!ní v termínu 25. – 26. 11. 2004 ve Svatobo&icích, pozvánky s p&ipraveným 
programem vám budou zaslány. 

 

Pracovní skupina pro spolupráci s m'sty a obcemi  

Ing.Tesa , 
 

Pracovní skupina pro bezpe%nost ve ve ejném osv'tlení 

Ing. Trpišovský 

Vážení, 

na poslední Valné hromad* Spole!nosti pro rozvoj ve&ejného osv*tlení dne 30.10.2003 v Nymburce 
byla ustavena krom* jiných i Pracovní skupina pro bezpe!nost ve ve&ejném osv*tlení. 

Hlavní náplní !innosti skupiny by m*la být bezpe!nost v oblasti ve&ejného osv*tlení jak po stránce 
legislativy, tak i po stránce  

pasivních i aktivních prvk5 a komponent používaných ve ve&ejném osv*tlení. Krom* standardního 
pohledu na bezpe!nost ve&ejného osv*tlení z hlediska provedení osv*tlovací soustavy jako jsou nap&íklad 
svítidla, stožáry, rozvodnice, napájecí sí8, jeho provozování, opravy, údržba atd., je zde i hledisko bezpe!nosti 
dopravy na ve&ejných komunikacích, snižování kriminalit y ve ve&ejných prostorách a podobn*.  

Skupina by m*la být aktivní jak v oblasti norem, tak i pomáhat p&i &ešení problém5 z hlediska 
bezpe!nosti a rovn*ž p5sobit v rámci skupiny pro spolupráci s m*sty a obcemi na investory, provozovatele a 
zhotovitele sítí ve&ejného osv*tlení.  

V zájmu dosažení co nejširšího pohledu na problematiku bezpe!nosti si vás dovoluji  oslovit a požádat 
o názor co by dle vašeho mín*ní m*la &ešit a v !em by vám m*la být prosp*šná skupina pro bezpe!nost ve 
ve&ejném osv*tlení, zda máte  zájem v této skupin* pracovat a v které oblasti byste se cht*l(a) konkrétn* !innosti 
skupiny ú!astnit.  

Vzhledem k tomu, že bychom cht*li  program skupiny a nápl3 její !innosti up&esnit b*hem jarního 
setkání v Lednici, ocenili bychom vaše nám*ty  

a názory do konce tohoto týdne, to jest do 16.4.2004. 

P&edem d*kuji  za vaši ochotu a spolupráci 

Zdraví 

Vladimir Trpisovsky, Tyco Electronics Czech s.r.o., Limuzská 8,100 00 Praha 10 

Tel.: 272 011 103 

Fax: 272 700 811 

E-mail: vtrpisov@tycoelectronics.com 
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Zpravodaj  SRVO 

Ing. F. Luxa, šéfredaktor Zpravodaje, tajemník SRVO 

Jak již bylo avizováno, vydání Zpravodaj5 se zpravidla zna!n* opož<uje za konáním technických 
seminá&5. Je to zpravidla zp5sobeno opožd*ným zasláním p&ísp*vk5 p&ednášejících k otišt*ní ve Zpravodaji. 
Proto znovu p&ipomínám: uzáv*rka Zpravodaj5, vázajících se k danému technickému seminá&i bude vždy jeden 
m*síc po termínu konání, pokud nebudou p&ísp*vky zaslány bude Zpravodaj vytišt*n bez autorizovaného zn*ní 
p&ísp*vku. 

 

Aktuáln' 
Jak je patrno, tato výzva se minula ú inkem.  

Tento Zpravodaj op�t dostáváte  se zna ným odstupem od konání Technického seminá#e v Lednici. 

Tentokrát  tomu p#isp�lo více d�vod: delší nemoc šéfredaktora, což by se dalo nazvat objektivní 
p#í inou a za což se omlouvám, ale op�t,i p#es n�kolikeré urgence pozdní zaslání p#ísp�vk�. 
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KURZ OSV TL OVACÍ TECHNIKY XXIII 

Kurzy osv#tlovací techniky ,po%ádané Vysokou školou bá'skou, Technickou universitou Ostrava, Krajskou hy-
gienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav#, )eskou spole ností pro osv#tlování pat%í mezi velice 
významné odborné akce v oboru sv#tlo a osv#tlování s aspekty  na hygienu osv#tlování. Díky práci organiza ního štá-
bu, zejména díky odbornému garantovi prof. Karlu Sokanskému a organiza nímu garantu RNDr Marii  Juklové a celé-
mu štábu spolupracovník+ p%itahují ji ž mnoho let %adu odborník+ a ú astník+. Na úrovni kurs+ se podílejí i  lenové 
SRVO jako p%ednášející,  i ú astnící. 

Pro ty. kte%í nem#li  možnost se letošního Kurzu zú astnit p%etiskujeme n#které zajímavé referáty související 
s problematikou venkovního osv#tlení. Pokud máte zájem o zaslání obsažného Sborníku za úhrad , obra.te se na Ing. 
Alenu Muchovou, tel. 596244854, e-mail ptdov@iol.cz.  

Pro p%ehled je dále uveden seznam všech p%ednášek ve Sborníku otišt#ných. 

Omlouváme se, že v n#kterých p%etišt#ných p%ísp#vcích jsou vypušt#ny n#které obrázky. Na vyzn#ní  lánk+ to 
však nic nem#ní. Naše reproduk ní technika je neumožnila, zejména fotografie, kvalitn# reprodukovat. 

Seznam p#ednášek 
Bažant Petr: Teoretický úvod do expertních systému, možnosti aplikace ve sv*telné technice 

Burant Ji í: Úskalí projektu elektrických rozvod' ve ejného osv*tlení 

Burant Ji,í: Ochrana p ed transientním p ep*tím v sítích NN 

Darula Stanislav: Príspevok k meraniu vonkajšej zrovnávacej osvetlenosti pod.a #SN 36 0011-2 

Demel Martin: Dopln*ní vyhlášky %. 432/2003 Sb. ve vztahu ke zrakové zát*ži 

Dvo á%ek Vladimír: Nové trendy ve sv*telných zdrojích 

Gašparovský Dionýz: Hodnotenie návrhu výpo%tu osvet.ovacích sústav pre pracovné priestory  

G es Radim: Rozvody ve ejného osv*tlení 

Habel Ji í, Ku e Jan: Analýza spektrálních charakteristík svetelných zdroju z hlediska poškození exponátu 

Habel Ji í, Málek Jan: Odrazné charakteristiky povrchu vozovek 

Habel Ji í, Šilhán Jan: Praktické ov* ení zábrany rušivého osln*ní 

Habel Ji í, Žák Petr: Trendy ve vývoji svítidel 

Chudoba Karel: Nová norma a hygiena osv*tlení 

Juklová Marie: Posuzování osv*tlení v projektové dokumentaci 

Kotek Jaroslav: Evropská norma pro osv*tlení pozemních komunikací 

Kotek Jaroslav: Hodnocení rušivých vliv' sv*tla ve venkovním prost edí 
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Kras/an František: Hodnotenie oslnienia podlá STN EN 12 464-1  

Kubela Dušan: Sv*telné zdroje a pohled na zp ísn*né požadavky Ra 

Kunc Josef: Snadné a vysoce komfortní ovládaní osv*tlení v EIB systémové instalaci 

Lepší Jana: Osv*tlování škol - p ipravovaná novela vyhlášky %. 108/2001  

Luxa František: Terénní zkoušky sodíkových vysokotlakých výbojek 

Maixner Tomáš: Úvod do problematiky rušivých ú%inku sv*tla 

Moty%ková Pavla: Legislativní zm*ny v právních p edpisech týkající se ochrany zdraví p i práci 

Muchová Alena: Osv*tlení p echodu halogenidovými výbojkami  

Nezval Josef. 1ízení osv*tlovacích soustav 

Novák Tomáš: Základní kritéria pro pln*ní expertních systému 

Novomeský Ján: Šport a svetlo 

Novotný Ji í: Výklad nových norem 

Novotný Petr: Dynamické prvky v osv*tlení obchodního centra Olympia Olomouc 

Plch Ji í, Mohelníková Jitka: Osv*tlení místnosti tubusovým sv*tlovodem 

Polínek Jaroslav: Analýza parametru vysokotlakých výbojek provozovaných v systémech ve ejného osv*tlení s regulací 

Rusek Stanislav: Spolehlivost napájení osv*tlovacích soustav 

Slezák Ji í: M* ení osv*tlení a norma #SN EN 12 464-1  

Sli vka Petr: Legislativa v oblasti ve ejného osv*tlení  

Smola Alfonz: Svetelné zdroje a svietidlá pre moderné osvet.ovacie sústavy 

Smola Alfonz, Pípa Marek, Kropá% Miroslav: Vplyv fotometrickej vzdialenosti na tvar krivky svietivosti 

Sn*hota Pavel: P enesená správa osv*tlení mést a obcí 

Sokanský Karel: M* ení fli kru  

Sokanský Karel, Hochsmann Petr: Zavad*ní norem a vyhlášek do expertních systému 

Stan*k Pavel: Komentované zn*ní normy #SN EN 12 464-1  

Stupka Pavel: Jak osv*tlit  školní tabuli v souladu s novými p edpisy ? 

Suchan Pavel: Sv*telné zne%ist*ní z pohledu astronoma 

Suchánek Jaroslav: Venkovní osv*tlení netypických staveb 

Šarounová Lenka: Astronomická fotometrie 

Šev%íková Margita, Coch P.: Iluminácia historických pamiatok mesta Košíc 

Tlustý J., Doležal J., Kyncl J., Švec J: Fil trace vyšších harmonických ve sv*telných obvodech 

Vorá%ek Ji í, Váhala Kamil: Aplikace nových norem do nouzového osv*tlení 

Vrbík Petr: Osv*tlení pracoviš3 s obrazovkami 

Speciální p ednášky: 

Habel Ji í: Nauka o barv* - l. %ást 

Plch Ji í: Nauka o barv*- 2. %ást 

 

Úvodní slovo odborného garanta 
Tento semináJ je pokra ováním již tradi ních Kurzu osv#tlovací techniky o  emž sv#d í i úctyhodná velikost  ísla 

kurzu. Krom# již standardních sekcí, jako jsou sekce hygienická, osv#tlování vnit%ních a venkovních prostoru, je zde za%azená 
nová sekce elektro, ve které jsou p%ednášky typu napojení osv#tlovacích soustav v etn# nouzového osv#tlení, používaní p%ep#-
.ových ochran, %ízení a regulace osv#tlovacích soustav atd. 

Cílem seminá%e je upozornil uživatele osv#tlení na novinky z oblasti sv#telných zdroj+ a svítidel, nové trendy z oblasti 
jejich napájení a %ízení, výpo ty osv#tlovacích soustav i pomoci expertních systému. Jsou zde i novinky z oblasti kolorimetrie, 
m#%ení a také z oblasti legislativy a zavád#ní nových evropských norem. Seminá% se koná v malebném prost%edí Jeseník+ s tra-
di ním doprovodným programem. 

P%eji Vám aby byl pro Vás užite ný v odborné  asti a aby jste si také odpo inuli od denního stereotypu doma. 

Karel Sokanský 
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Trendy ve vývoj i svítidel  

Ing. Petr Žák, Prof. Ji#í Habel, *VUT FEL, Technická 2, 166 27 Praha 6, 
http://light.feld.cvut.cz  

Úvod 
Pokusit se popsat trendy a budoucí vývoj v oblasti svítidel je pom*rn* složité téma, která zahrnuje nejen oblast 

sv*telné techniky, ale i další související obory. Na za%átku je vhodné si uv*domit co svítidla p estavují a jaký byl jejich 
vývoj. V zásad* se dá hovo it o dvou základních skupinách svítidel; svítidla pro osv*tlení vnit ních prostor' a svítidla 
pro osv*tlení venkovních prostor'. V minulosti byla svítidla v podstat* schránkou pro primární zdroj sv*tla (olej, d e-
vo), která umož/ovala zdroj sv*tla p emis3ovat, p ípadn* upev/ovat a následn* sloužila i jako ochrana p ed vli vy okolí. 
Podle dostupných informací však k trvalejšímu technickému pokroku dochází až se zavád*ním plynového a elektrické-
ho osv*tlení, kdy svítidla za%ínají plnit i další funkce. Slouží k usm*rn*ní sv*telného toku zdroj', umož/ují m*nit in-
tenzitu osv*tlení, barvu sv*tla a další parametry.  

Pokud se budeme snažit popsat budoucí vývoj v oblasti svítidel je vhodné si stanovit o jaké budoucnosti bu-
deme hovo it. Pro %asový horizont v  ádech desítek až stovek let je odhad velmi obtížný, jeli kož je t eba uvažovat 
v daleko širších souvislostech než jen v oblasti sv*telné techniky. Lze p edpokládat, že vývoj venkovních a vnit ních 
svítidel budou pravd*podobn* ovli vn*n odlišnými vizemi o budoucích podobách osv*tlovaných prostor'. P esto lze asi 
najít vizi, která se zdá být spole%ná pro oblast vnit ního i venkovního osv*tlení. Je to vize, která se objevuje u architekt' 
a projektant' a spo%ívá v tom, že prostor, p edm*ty nebo plochy jsou osv*tleny, aniž bychom vnímali vlastní svítidla a 
p ípadn* i sm*r, ze kterého sv*tlo p ichází. Této vizi se blíží systém svítících strop', st*n p ípadn* komunikací  

V oblasti vnit ních prostor' je dalším z dlouhodobých trend' využití denního sv*tla, které úzce souvisí 
s oblibou skla jako konstruk%ního materiálu. Vzhledem k tomu, že denní sv*tlo je t eba regulovat z hlediska intenzity i 
zábrany osln*ní, vyvíjejí se clonící a sv*tlovodné systémy pro využití denního sv*tla v kombinaci s „um*lým“ osv*tle-
ním. Je otázkou, zda lze o t*chto systémech hovo it jako o svítidlech %i nikoli v. V oblasti venkovního osv*tlení bude 
vývoj ve vzdálené budoucnosti v jisté mí e ovli vn*n vývojem a podobou m*st,  ešením m*stských komunikací i vývo-
jem dopravních prost edk'. Nap íklad m'že dojít k úplnému odd*lení automobilové a p*ší dopravy situováním doprav-
ních komunikací pod úrove/ m*st. Celkov* vzato je však taková budoucnost p íliš vzdálená, aby bylo možné odhad-
nout technologický vývoj v oblasti sv*telných zdroj', materiál' a v dalších oblastech souvisejících s vývojem svítidel. 
Lze tedy spíše popsat trendy a vize, které mohou podobu svítidel a osv*tlovacích soustav ovli vnit než popsat svítidla 
vlastní.  

 Sou%asný vývoj svítidel byl ovli vn*n nejen technologickým pokrokem, ale také  adou vn*jších impuls'. Jed-
ním z d'ležitých impuls' byly energetické krize, která ovli vnil y myšlení lidí a jejich pohled na hospoda ení s energií a 
na její ú%inn*jší využívání. To p ineslo rychlejší rozší ení nových sv*telných zdroj' s vyššími m*rnými výkony a delší 
dobou života i návrhy ú%inn*jších optických systém'. Dalším impulsem, který se objevil  za%átkem 90. let p edstavují 
diskuse o mimovizuálních vli vech osv*tlení na své okolí. Jde nejen o vli vy na %lov*ka, na faunu a flóru, ale i o 
problematiku týkající se podmínek pro astronomická pozorování. Pokud se budeme pokoušet odhadnout vývoj svítidel 
v horizontu n*kolika let až desítek let, je nejprve t eba se pokusit nalézt a popsat oblasti a odv*tví, která mohou tento 
vývoj ovli vnit. Pravd*podobn* hlavními oblastmi budou:  

• technický a technologický vývoj  

• osv*tlení a jeho vli v na okolí  

• výzkum v oblasti zrakového vjemu  

Technický a technologický vývoj   

 Sv%telné zdroje  
Jednou z oblastí, která pravd*podobn* velmi výrazn* zasáhne do vývoje svítidel je oblast sv*telných zdroj'. 

Mezi hlavní parametry, které se sledují u sv*telných zdroj' pat í m*rný výkon, doba života, index podání barev, mož-
nost stmívání, rozm*ry. Hlavní trendy, které budou mít významný vli v na vývoj svítidel z pohled' sv*telných zdroj' 
budou jsou v prvé  ad* nové typy sv*telných zdroj', dále miniaturizace nebo asi p esn*ji vývoj ideálních zdroj', tj. 
zdroje bodového, p ímkového a plošného a jistým zp'sobem i rozší ení výkonového rozsahu.  

Za nejperspektivn*jší z nových sv*telných zdroj' pro všeobecné osv*tlování se pokládají svítící diody (LED). 
V sou%asné dob* existují dv* vývojové v*tve, které se v budoucnu mohou vyvíjet paraleln* vedle sebe, každá pro ur%itý 
typ apli kací: LED s nízkým jasem (provozní proud v  ádech desítek mA) a LED s vysokým jasem (provozní proud ob-
vykle vyšší než 300 mA). O významu t*chto sv*telných zdroj' sv*d%í japonský národní projekt (AKA RI) „The light for 
the 21st century“, který je zam* en na vývoj nových vysoce ú%inných svíticích diod založených na typu nUV LED (sví-
tící diody s blízkým UV spektrem) ve spojení s luminoforem [2], [3]. Tento projekt byl zahájen v roce 1998. Na projek-
tu se podílí vedle organizací NEDO (Vývojové st edisko nových energetických a pr'myslových technologií), JRCM 
(Japonské výzkumné a vývojové centrum kov') sedm universit, t ináct výrobních závod' a JELMA (Asociace japon-
ských výrobc' sv*telných zdroj'). Hlavním zám*rem tohoto projektu je p isp*t k výraznému snížení spot eby elektric-
ké energie pro osv*tlení, která se v Japonsku pohybuje v rozsahu 20-40% z celkové spot eby elektrické energie. 
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V rámci tohoto projektu jsou zatím testovány dva základní typy nUV LED: typ RGB (reg, green, blue), Ra > 90; typ 
OYGB (orange, yellow, green, blue), Ra > 93. V b eznu 2003 bylo u typu OYGB dosaženo m*rného výkonu 60 lm/W. 
Cílem projektu je dosáhnout do roku 2006 m*rného výkonu 80 lm/W a do roku 2010 m*rného výkonu 120 lm/W. 
V rámci Japonské spole%nosti pro osv*tlování byl v roce 2002 vytvo en zvláštní výbor „Sv*telná za ízení pro bílé 
LED“.  

Využití svítících diod ve všeobecném osv*tlování s nejv*tší pravd*podobností velmi významn* ovli vní kon-
strukci svítidel. Použití reflektor' pro úpravu rozložení sv*telného toku svítidel ztratí význam, nebo3 u svítících diod je 
sv*telný tok již usm*rn*n. Zp'sob vyza ování bude možné ovli vnit použitými typy svítících diod, jejich polohou a na-
sm*rováním. Použití %o%ek a refraktor' v optických systémech svou funkci pravd*podobn* neztratí naopak možná bude 
mít v*tší využití než u svítidel pro b*žné sv*telné zdroje. Využití svítících diod umožní nejen m*nit intenzitu osv*tlení, 
teplotu chromati%nosti a barvu sv*tla, ale teoreticky bude možné m*nit i vyza ovací charakteristiky, spínáním diod roz-
d*lených do r'zných skupin. Vzhledem k tomu, že svíticí diody pracují na malém nap*tí bude pom*rné snadné jejich 
použití v kombinaci s akumulátorovými %lánky, nap íklad v systémech nouzového sv*tlení nebo se systémem foto-
voltaických %lánk'.  

Dalším novým zajímavým sv*telným zdrojem je sirný zdroj. U tohoto zdroje je zá ení z UV oblasti transfor-
mováno p i pr'chodu plazmatem do oblasti viditelného zá ení. První prototyp p edstavený v roce 1992 m*l p íkon 6,3 
kW, dobu života 60 000 hodin a m*rný výkon 65 lm/W. Do roku 2000 došlo k nár'stu m*rného výkonu na 100 lm/W. 
Hlavním charakteristickým rysem tohoto sv*telného zdroje je koncentrace velkého výkonu do malého prostoru. Pr'm*r 
ho áku u nových prototyp' je pouhých 36 mm. Jednou z hlavních apli ka%ních oblastí, pro kterou je sirný zdroj ur%en, 
jsou systémy sv*tlovod'. Tyto systémy vyžadují sv*telný zdroj s vysokým výkonem a malými rozm*ry, který umožní 
koncentrovat sv*telný tok do úzkého svazku. Využití sv*tlovod' má své p edosti p i osv*tlování velkých prostor' jako 
jsou tranzitní prostory (nástupišt* metra, letištní hala) nebo pr'myslové prostory, kdy lze s relativn* malým po%tem 
sv*telných zdroj' osv*tlit  velký prostor. To p ináší snížení náro%nosti údržby. Další aplika%ní oblastí jsou nap íklad 
prostory s nebezpe%ím výbuchu. V tomto p ípad* je prostor osv*tlen prost ednictvím sv*tlovod' a vlastní zdroj je umís-
t*n mimo tento prostor. Podle dostupných zpráv jsou sirné zdroje stále ve fázi vývoje. Pokud by se poda ilo zavést tyto 
zdroje do b*žné výroby, mohlo by to mít za následek široké využívání sv*tlovod'.  

Dalším trendem, který pravd*podobn* ovli vní vývoj svítidel je miniaturizace sv*telných zdroj'. Asi nejzají-
mav*jší novinkou jsou miniaturní 20W halogenidové výbojky veli kosti halogenové žárovky 100W / 12V a miniaturní 
reflektorové halogenové žárovky na 12V. Zvyšování výkonového rozsahu sv*telných zdroj' m'že vést k rozší ení apli-
ka%ních možností, a tím i k vývoji nových svítidel. Tento trend je možné sledovat u kompaktních zá ivek, u kterých 
velké výkony umožnily jejich širší využití ve venkovním osv*tlení. V dnešní dob* se vyráb*jí kompaktní zá ivky až do 
výkonu 120W.  

 Svítidla  
 Na vlastní podobu svítidel bude mít výrazný vli v vývoj v oblasti materiál'. V sou%asné dob* je stále více díl' 

svítidel a v  ad* p ípad' i celá svítidla vyráb*na z hliníku nebo plastických hmot. Jedním z hlavních d'vod' je relativn* 
snadná výroba i pom*rn* složitých tvar'. V oblasti optických systému je jedním z trend' používání plastových pokove-
ných reflektor'.  

Dalším trendem v této oblasti je využívání refraktorových systém' sv*tlovod' pro snížení povrchových jas' 
sv*teln* %inných %ástí svítidel. Z pohledu technických parametr' se, hlavn* u venkovních svítidel, neustále zvyšuje 
jejich krytí, které ovliv/uje stálost sv*teln* technických parametr' svítidel. U venkovních svítidel se zavádí nové hod-
nocení mechanické odolnosti svítidel. P i návrzích svítidel se bere v úvahu snadná montáž, údržba i p ipojení. D'leži-
tým trendem je též zvyšování celkové bezpe%nosti svítidel. Nap íklad  ada nových svítidel je již vyráb*na v izola%ní 
t íd* II. Venkovní zemní svítidla se nap íklad navrhují s ohledem na doporu%ení týkající se maximální povrchové teplo-
ty %elního skla. Tyto parametry budou ovliv/ovat celkové technické  ešení svítidel. S novým pohledem na funkci a 
vzhled m*stských %ástí se za%íná stále více uplat/ovat estetické hledisko, které ovli vní vzhled venkovních svítidel.  

P#ed#adné p#ístroje  
V oblasti p ed adných p ístroj' se p edpokládá široké nasazení elektronických p ed adník'. Zatímco u vnit -

ních svítidel se používání elektronických p ed adník' u zá ivkových svítidel, a postupn* i u výbojkových svítidel, stává 
standardem, u venkovních svítidel je použití elektronických p ed adník' zatím jen ojedin*lé. P esto se již za%ínají obje-
vovat i první stmívatelné elektronické p ed adníky pro sodíkové výbojky o výkonech 70 a 150 W. Zajímavý projekt 
probíhá v norském Oslu, v jehož rámci je testován soubor svítidel ve ejného osv*tlení osazený digitálními stmívatel-
nými elektronickými p ed adníky, které komunikují a jsou ovládány prost ednictvím  ídícího systému LON Works. 
Tento projekt probíhá v rámci evropského programu zam* eného na úspory elektrické energie. Dalším trendem 
v oblasti p ed adník' je používání tzv. adaptabilních p ed adník'. Ty umož/ují jednak p ipojení zát*že v ur%itém výko-
nové rozsahu (15 – 80 W), a p ipojení k napájecí síti s ur%itým nap*3ovým ( 90 – 309 V) a frekven%ním (50 – 60 Hz) 
rozsahem [5].  

Letošní novinkou je elektronický stmívatelný p ed adník, který umož/uje p ipojení jak digitálního, tak analo-
gového  ídícího signálu. Další inovací pro oblast výbojových zdroj' budou elektronické p ed adníky umož/ující p ipo-
jení r'zných typ' sv*telných zdroj' (sodíkové výbojky, halogenidové výbojky). Pokud jde o vli v vývoje v oblasti 
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p ed adných p ístroj' na vlastní svítidla, pak bude hlavn* ve snížení hmotnosti svítidel a ve zmenšení rozm*r'. Hlavní 
vli v p ed adných p ístroj' bude na osv*tlovací soustavu jako celek, který souvisí s jejím ovládáním.  

Napájení a ovládání  
U venkovního, respektive ve ejného osv*tlení m'že systém napájení a ovládání velmi výrazn* ovli vnit podobu 

venkovních svítidel i celé osv*tlovací soustavy. První systémy venkovního osv*tlení ve m*stech m*ly zdroje energie 
(olej, d evo) umíst*ny ve svítidlech, které bylo t eba pravideln* dopl/ovat. Svítidla bylo t eba také individuáln* rozsv*-
cet a zhasínat. Se zavedením plynového a následn* elektrického osv*tlení bylo napájení a ovládání jednotli vých svítidel 
zajišt*no centráln*. Nevýhodou centrálního napájení je závislost jednotli vých prvk' systému na centrálním zdroji. Cen-
trální ovládání je naopak výhodné. Optimálním  ešením u budoucích osv*tlovacích soustav ve ejného osv*tlení by bylo 
odd*lení systému napájení a systému ovládání. Individuální napájení jednotli vých svítidel by odstranilo závislost na 
centrálním napájení. Toto individuální napájení by mohly zajiš3ovat fotovoltaické %lánky ve spojení s akumulátorovými 
%lánky. V sou%asné dob* se již také objevují svítidla s v*trnými turbínami (Tuusniemi Ecological Housing Project, Fin-
sko), které pracují ve spojení s akumulátorovými %lánky. Na druhé stran* centrální dálkové ovládání by umožnilo za-
%lenit do celého systému ovládání  adu snímacích prvk' a %idel (hustota dopravy, hladina osv*tlenosti a jasu, pohyb 
osob). Získané informace, by pak umož/ovaly analyzovat aktuální podmínky a nastavit sv*teln* technické parametry 
soustavy, dle okamžité pot eby.  

Osv%tlení a jeho vli v na okolí 
Vliv osv*tlení na okolní prost edí lze vnímat ve dvou rovinách. Z hlediska primárního, bezprost edního vli vu 

jde o vli v na %lov*ka, zví ata i rostliny. Z pohledu sekundárního pak jde o výrobu elektrické energie pro osv*tlení a o 
její efektivní využívání. Na za%átku 90. let 20. století se rozší ila diskuze, p'vodn* vyvolaná astronomy, o rušivých 
vli vech ve ejného osv*tlení na okolí. Tato diskuze p inesla  adu nám*t' a výrazn* ovli vnila myšlení projektant', archi-
tekt', sv*telných technik' i výrobc' svítidel. Hlavním tématem této diskuse je nalézt zp'sob osv*tlení, který by m*l 
minimální rušivý vli v na své okolí. V rámci této diskuse vznikly následující teze:  

• svítit pouze tam, kde je t eba  

• svítit v nezbytn* nutné mí e  

• svítit po dobu nezbytn* nutnou  

• využít nejú%inn*jší technické prost edky  

Diskuse o t*chto tématech již ovli vnila a pravd*podobn* ješt* dále ovli vní nejen vývoj nových optických sys-
tém' a clonícího p íslušenství, ale i p ístup k návrh'm osv*tlovacích soustav. Mezi sekundární vli vy pat í negativní 
vli vy, spojené s výrobou elektrické energie pro osv*tlení. Vzhledem k dlouhodobému trendu týkající se ú%inného vyu-
žívání energií bude i v oblasti osv*tlení tlak na snižování energetické náro%nosti. To by v budoucnu mohl být jeden 
z impuls' pro zavedení venkovních svítidel napájených z vlastních fotovoltaických %lánk'. Velký d'raz bude také kla-
den na ekologickou li kvidaci sv*telných zdroj' i dožilých prvk' osv*tlovací soustavy. To bude ovliv/ovat nejen tech-
nologii výroby sv*telných zdroj', ale také volbu materiál' pro výrobu vlastních svítidel.  

Výzkum v oblasti zrakového vjemu 
V n*kolika posledních desetiletích bylo osv*tlení vnímáno z pohledu energie. V tomto celém období byla pri-

márn*  ešena otázka, jak navrhnout osv*tlení, abychom dosáhli  co nejnižších provozních náklad' a spot eby elektrické 
energie. Tento p ístup snad ani nebyl chybný, ale v jeho d'sledku, bohužel, došlo p i návrhu osv*tlování k p esunu po-
zornosti od pot eb %lov*ka k energetickým veli%inám. P itom hlavním cílem p i návrhu osv*tlení je zajistit dobré pra-
covní podmínky, pocit pohody nebo dobrého zrakového vjemu. To si v dnešní dob* uv*domují oborníci nejen z oboru 
osv*tlování. Otázkou je, jakým zp'sobem a podle %eho takového osv*tlení navrhovat. Nové výzkumy ukazují že sv*tlo 
má daleko vetší význam, než jen zprost edkování zrakového vjemu. V lidském oku se vedle b*žného fotosenzorického 
systému nachází i mimozrakový cirkadiání senzorový systém, tvo ený skupinami gangliových bun*k, které jsou propo-
jeny samostatnými nervovými spoji  s mimozrakovými centry v mozku. Tento systém má vli v nejen na  ízení hormon' a 
metabolismu, ale i na výkon %lov*ka, na jeho zdraví a pohodu. Výzkum v této oblasti je teprve na za%átku. Bude trvat 
 adu let než budeme schopni využít jeho výsledk' v návrzích osv*tlovacích soustav.  

V oblasti venkovního osv*tlení je otázka zrakového vjemu daleko komplikovan*jší. V sou%asné dob* veškeré 
sv*teln* technické výpo%ty vycházejí z podmínek fotopického vid*ní. V posledních n*kolika letech se za%aly objevovat 
studie, které zkoumají vli v spektrálního složení sv*tla u venkovních osv*tlovacích soustav v souvislosti 
s rozpoznáváním p ekážet a zrakovým výkonem. Studie ješt* nejsou v kone%né fázi s jednozna%nými výsledky. Ukazu-
je se však, že rozdíly v reakcích p i r'zných typech sv*telných zdroj' existují. Proto se v sou%asné dob* diskutuje o 
tom, jak vlastn* %lov*k vidí v noci a jakým zp'sobem tento proces popsat, a v souvislosti s tím, jak venkovní osv*tlení 
navrhovat a jak m* it. Také v oblasti venkovního osv*tlení se diskutuje otázka pohledu na návrh osv*tlení a p ístupu 
k tomuto návrhu. 1ada odborník' souhlasí s názorem, že by bylo vhodné p ejít od systému hodnocení v hodnotách jas' 
a osv*tlení k systému hodnocení viditelnosti, který by lépe vystihoval to, jak %lov*k opravdu vnímá a vidí své okolí. 
Odhadnout dopady výsledk' výzkumu v této oblasti na vývoj svítidel je pom*rn* obtížné. Dá se snad p edpokládat, že 
by tato oblast mohla mít vli v na clon*ní svítidel a na kontrolu povrchových jas' sv*teln* %inných %ástí svítidel. Sou%as-
n* by výsledky mohly vést k širšímu využití biodynamických systém' osv*tlení.  
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Záv%r 
Na základ* rozboru možného vývoje svítidel si lze p i jisté dávce fantazie vytvo it p edstavu o jedné 

z možných podob venkovního svítidla budoucnosti. Díky rychlému technickému vývoji v oblasti sv*telných zdroj' 
bude svítidlo osazeno sv*telným zdrojem typu LED. Každé svítidlo bude vybaveno fotovoltaickým %lánkem a baterií, 
které zajistí napájení svítidla. Centrální dálkové ovládání bude umož/ovat spínání a stmívání jednotlivých svítidel 
v závislosti na aktuální situaci na základ* informací o jasu na komunikaci, hustot* provozu, %ase atd. P ed adné systé-
my svítidel umožní nastavit barevný tón vyza ovaného sv*tla. To bude sloužit pro odli šení d'ležitých komunika%ních 
tah', vyzna%ení zm*n v doprav* (objíž4ky, uzavírky atd.). Výhodou systému bude jeho nezávislost na centrálním napá-
jení i na provozu ostatních svítidel. Tím odpadnou rozvody pro napájení ve ejného osv*tlení. Z pohledu údržby odpad-
ne pravidelná vým*na sv*telných zdroj' jeli kož doba života zdroj' LED je stejná jako p edpokládaná životnost vlastní 
osv*tlovací soustavy. Vzhledem k vlastnímu energetickému zdroji, by sou%ástí svítidla mohly být i další prvky m*st-
ského mobiliá e, jako nap íklad parkovací automaty, automaty na lístky, hodiny, prom*nné dopravní zna%ky, jízdní 
 ády s dálkovou aktualizací a další.  

Pro oblast vnit ních svítidel by mohl systém osv*tlení vypadat následovn*. Systém by byl tvo en 
z jednotlivých plošných nebo lineárních modul', které by šly spojovat do libovolné plochy nebo linie v závislosti na 
typu apli kace. Svítidla by byla napájena p es digitální stmívatelný p ed adník. To by umož/ovalo v každém modulu 
sdružit jednotli vé svítící diody do ur%itých skupin. Vlastní svítidlo by pak umož/ovalo plynulé nastavení hladiny osv*t-
lení, bylo by možné m*nit teplotu chromati%nosti, p ípadn* i barvu sv*tla. Díky rozd*lení svítících diod by bylo možné 
vytvo it i r'zné charaktery vyza ování: akcentový, p ímý, smíšený, nep ímý a další. Vzhledem k tomu, že jsou svítící 
diody napájené malým nap*tím, nebyl by problém do svítidla zabudovat nouzový modul, který by byl napojen na ur%i-
tou skupinu svítidel. Tato skupina by mohla p i nouzovém povozu dokonce i ukazovat sm*r únikového východu. Malá 
výška svítidla by znamenala subtilní vzhled. Svítidla by bylo možné zav*sit, p ipevnit p ímo na strop nebo st*nu, nebo 
zapustit do podhledového stropu.  

Popisované výzkumné práce byly provád*ny v rámci výzkumných zám*r' Tvorba a monitorování životního 
prost edí, díl%í úkol Sv*telná a tepelná pohoda prost edí (MSM 212300016) a Výzkum efektivnosti a kvality spot eby 
energie, díl%í úkol Úspory energie (MSM 212300017).  
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Osv%tlení p#echod'  

 Ing. Alena Muchová – PTD, Ostrava, ptdov@iol.cz  

Vytvá ení bezpe%ného dopravního prost edí v sob* zahrnuje jak systematické odstra/ování míst %astých nehod, 
tak i výstavbu dopravn* inženýrských opat ení. Opat eními velmi úzce souvisejícími s vytvá ením bezpe%ného doprav-
ního prost edí jsou rovn*ž opat ení na budování bezpe%ných p echod' pro chodce.  

V poslední dob* jsou správci ve ejného osv*tlení zaplavováni požadavky na dodate%né osv*tlení p echod', 
samoz ejm* barevn* odli šeným sv*tlem. Je velmi jednoduché  íci, osv*tlete, lépe  e%eno p esv*tlete p echody a klesne 
nehodovost. Jedním ze základních podklad' by m*la být dostate%n* p esná analýza nehod s t*žkými osobními následky 
(úmrtím, nebo t*žkým zran*ním). #eská republika se  adí mezi státy s velmi dobrým zpracováním dat o nehodovosti. 
P esto je t eba vy ešit dva základní problémy, zp esnit lokalizaci a %as jednotlivých nehod a na základ* p esné lokaliza-
ce a %asové analýzy p istoupit k odstra/ování p í%in nehodovosti. Ze statistik máme rozbory velmi nebezpe%ných p e-
chod' ve m*stech, ale nezjistili  jsme, zda tyto nehody byly v noci, za šera, p i provozu ve ejného osv*tlení %i v denní 
dob* p i dostate%ném denním sv*tle.  

Bezpe%nost silni%ního provozu pat í mezi priority vysp*lé spole%nosti a nedodržování pravidel silni%ního pro-
vozu je bráno jako sociáln* patologický jev. Zp'soby jak bezpe%nost silni%ního provozu zvyšovat se r'zní a jedním z 
mén* nákladných je, neodpustím si zd'raznit, i celková výchova k disciplinovanosti a ohleduplnosti. V #eské republice 
se mnoho známých tvá í hrd* hlásí k nedodržování pravidel silni%ního provozu, týká se to zejména rychlosti. Naopak 
ve vysp*lých státech se tito lidé mediáln* prezentují v*tšinou opa%n*. Ale to je již jiná problematika bezpe%nosti silni%-
ní dopravy.  
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Definice p#echodu pro chodce  
Zákon %. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích definuje v § 2, odstavec dd) p echod pro chod-

ce je místo na pozemní komunikaci ur%ené pro p echázení chodc', vyzna%ené p íslušnou dopravní zna%kou. Platné 
právní p edpisy pro pozemní komunikace:  

Zákon o pozemních komunikacích, ve zn*ní zák. %. 102/2000 Sb., zák. %. 132/2000 Sb. a zák. %. 489/2001 Sb., 
zák. %. 256/2002 Sb., zák. %. 259/2002 Sb. a zák. %. 320/2002 Sb.  

Vyhláška %. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve zn*ní vyhl. %. 300/1999 Sb., 
vyhl. %. 355/2000 Sb., vyhl. %. 367/2001 Sb. a vyhl. %. 555/2002 Sb.  

O ve ejném osv*tlení je zmínka ve vyhlášce %. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunika-
cích, v %l. 25:  

Ve#ejné osv%tlení  
Dálnice a silnice se vždy osv*tlují v zastav*ném území obcí. Mimo toto území se osv*tlují jen zvláš3 ur%ené 

úseky, jako nap . na hrani%ních p echodech, v tunelech a na jejich p ilehlých úsecích, výjime%n* na k ižovatkách, a za 
podmínek obsažených v závazných #SN 73 6102 a #SN 73 7507. Osv*tlení lze z ídit i v oblastech, kde to zd'vod/uje 
intenzita dopravy, p ípadn* %etnost chodc' a cykli st'. Podrobnosti obsahují doporu%ení #eské technické normy....  

Co #íká norma o osv%tlení p#echod'  
*SN 73 6110 Projektování místních komunikací v ,l. 165 je uvedeno - p echod pro chodce se doporu%uje 

intenzivn*ji osv*tlit , pop . i odli šným zabarvením sv*tla a sv*telný zdroj umístit pokud možno 1,5 až 2 m p ed p echod. 

*SN 36 0400 Ve#ejné osv%tlení tato zatím platná norma má doporu%ení na osv*tlení p echod' pro chodce v 
%l. 4.2.9. V %lánku je uvedeno, že svítidla se nemají umís3ovat t*sn* k p echodu nebo nad n*j. Sv*telná místa pro rozli-
šení chodce p i negativním kontrastu (tmavá silueta chodce v'%i sv*telnému pozadí) se doporu%ují umístit podle Obrá-
zek 1  

•  

Tato norma je ú%inná od 1.10.1985, což je již tém*  20 let. 
P i tvorb* normy pro ve ejné osv*tlení nebyla hustota silni%ní dopra-
vy tak vysoká jako dnes, proto nebylo nutno specieln* nasv*tlovat 
p echody pro chodce. Na kmenovou normu navazující normy #SN 36 
0410 Osv*tlení místních komunikací a #SN 36 0411 Osv*tlení silnic 
a dálnic zat í4ují jednotlivé komunikace do stup/' osv*tlení dle 
funk%ní t ídy místní komunikace %i silnice. Tabulky požadovaných 
hodnot intenzity osv*tlení, jas', rovnom*rnosti osv*tlení a stupn* 
osv*tlení, byly novelizovány v kv*tnu 1992. 

 

 

Obrázek 1 
 Požadavky na um*lé osv*tlení p echod' pro chodce dle #SN 36 0410 Osv*tlení místních komunikací je mož-

no uvést následovn*:  

1. posuzovat podle za azení komunikace do stupn* osv*tlení dle tabulky v %l. 3.1  

2. posuzovat p echod pro chodce dle %l. 3.1.1.a) nebezpe%né, úseky %astých dopravních nehodnot a zvýšit in-
tenzitu osv*tlení resp. jasu na dvojnásobek hodnot uvedených ve výše zmín*né tabulce  

Návrh *SN EN 13201-2  
V norm* je  e%eno: Ú%elem místního osv*tlení p echod' je p itáhnout pozornost  idi%' motorových vozidel na 

p ítomnost p echod' pro chodce a osv*tlit  chodce na nebo u p echodu pro chodce. V p íloze B jsou popsány základní 
zásady pro nasv*tlení p echod'. V podstat* se potvrzuje, že pokud je dob e osv*tlena komunikace jako celek, je dosta-
te%né osv*tlení p echod' tak, aby se dosáhlo negativního kontrastu chodce obdobn* jako v doporu%ení #SN 36 0410 - 
chodec je viditelný jako tmavá silueta na sv*tlém pozadí. Nyní si dovoluji citovat: Použití místního osv*tlení p ídav-
nými svítidly se zvažuje v p ípad* zám*ru p ímo osv*tlit  chodce na p echodu a stojícího u p echodu a upozornit  idi%e 
motorových vozidel na p ítomnost p echodu.  

Typ p ídavných svítidel a jejich umíst*ní a orientaci v'%i oblasti p echodu pro chodce je nutno volit  tak, aby se 
dosáhlo pozitivního kontrastu, ale aby se p itom nezp'sobilo nadm*rné osln*ní  idi%'. Jedním z možných  ešení je 
umístit svítidla blízko p ed p echodem ve sm*ru p ijížd*jících motorových vozidel a jejich sv*tlo nasm*rovat tak, aby 
dopadalo na tu stranu chodce, která je p ivrácena k p ijížd*jícím vozidl'm. V p ípad* komunikace s obousm*rným pro-
vozem je nutno svítidla umístit p ed p echodem v každém z obou sm*r' jízdy, a to vždy na té stran* vozovky, po níž 
vozidla p ijížd*jí. Vhodná jsou svítidla s asymetrickým rozložením, protože zp'sobují menší osln*ní  idi%'. Místní 
osv*tlení lze uspo ádat tak, aby v kterémkoli  míst* p echodu, na stran* p ivrácené k p ijížd*jícím vozidl'm, zaru%ovalo 
dostate%nou osv*tlenost chodc'. Svislá osv*tlenost chodc' musí být výrazn* vyšší než vodorovná osv*tlenost p il ehlé 
vozovky zajišt*ná b*žným osv*tlením komunikace. V oblastech na obou koncích p echodu, kde chodci %ekají p ed 
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vstupem do vozovky, je také nutno zajistit dostate%nou osv*tlenost. Osv*tlení omezené na oblast p echodu pro chodce a 
na úzký pás kolem n*j vyvolává divadelní efekt, který pomáhá upoutat pozornost.  

Praktické poznatky  
Jak jsem už úvodem konstatovala, v poslední dob* jsou správci ve ejného osv*tlení zaplavováni požadavky na 

dodate%né osv*tlení p echod'. Zvlášt* páni radní a poli cie jsou v tomto bodu velmi aktivní a média jim zdatn* pomáha-
jí. Je t eba zvážit, zda je vždy samospasitelné p esv*tlit  p echod. Ne všechny požadavky jsou založeny na rozumových 
argumentech, ale do pop edí %asto vystupuje  e%nická rétorika a média ovládající masy p i%emž kvalita z'stává na 
úrovni pouhého  e%níka. #lov*k není stroj a  e%níci nejsou nep ekonatelné autority, a proto bychom se podle toho m*li 
chovat. To, že n*co slyšíme každý den, nemusí být vždy pravda.  

Je velmi jednoduché koupit od prodejce doporu%ované a v tisku op*vované svítidlo a n*jak je nainstalovat s 
pocitem, že jsme sv*toví a dbáme mimo ádn* na bezpe%nost. Vzalo se jako zákon, že nejvhodn*jší je dát do blízkosti 
p echodu svítidlo 250W s halogenidovou výbojkou bez ohledu na okolí. Nej%ast*jší chyby:  

1. není provedeno m* ení stávající hladiny osv*tlení komunikace  

2. v návaznosti není proveden sv*teln* technický výpo%et a navrženo vhodné svítidlo  

3. ve snaze minimalizovat náklady, umís3uje se svítidlo na nevhodná místa  

4.  osv*tlí se pouze jeden sm*r vozovky a druhý z'stává v pološeru %i ve tm*  

5. nasv*tlí se pouze jeden jízdní pruh z každé strany na t í a %ty proudových vozovkách  

Záv%r   
Ve zkratce m'žeme  íci, že lidské oko dokáže pracovat v rozsahu osv*tlení 9-ti  ád'. Oko vnímá jasy a rov-

nom*rnost jasu, vidí p edm*t, který má jas 1 cdm-2 i p edm*t s jasem 100 cdm-2 , ale samoz ejm* ne ve stejný oka-
mžik. Pom*r jas' vyšší než 1 : 10 zp'sobuje nepohodu, osln*ní. Oko nezpracuje najednou signály v celém rozsahu, ale 
adaptuje se na malou %ást podle p evládající úrovn* osv*tlení. P i vyšších úrovních zpracuje 3  ády, p i nižších 1  ád. 
P echod ze tmy do sv*tla – adaptace desetiny sekundy, p echod ze sv*tla do tmy – adaptace promptní 2 až 10 minut, 
adaptace sekundární 10 minut až 1 hodina. Osln*ní má za následek chvil kové, n*kdy se nám zdá, mžitkové oslepení, 
nevid*ní a je otázkou jak dlouhou dráhu p i tom automobil  ujede, kdy  idi% nevidí. D'sledkem toho m'že být dopravní 
nehoda, takže „bezpe%ným“ nasv*tlením p echodu m'žeme p isp*t ke snížení pozornosti  idi%e, k opa%nému efektu než 
bylo zamýšleno.  

P i posuzování dodate%ného osv*tlení p echodu pro chodce nelze jen jednozna%n* prosazovat, že ve všech 
okolních m*stech mají moderní svítidla a my ne. Pokud výsledky m* ení na komunikaci a na p echodu ukáží, že je nut-
no p echod dosv*tlit , je vhodné postupovat následovn*:  

1. vyhotovit sv*teln* technický výpo%et a projekt pro reali zaci dodate%ného osv*tlení p echodu, pokud se 
staví nový osv*tlovací stožár, je nutno vyhotovit dokumentaci pro stavební povolení a p ed realizací mít 
pravomocné stavební povolení,  

2. osadit stožáry pro umíst*ní svítidel asi 1 m p ed nájezdovou hranu p echodu, je nutno ur%it správné asy-
metrické svítidlo, se správnou k ivkou, aby se nesvítilo mimo p echod,  

3. délku vyložení navrhnou v závislosti na konkrétních podmínkách (vzdálenost stožáru od hrany komunika-
ce, ší ka komunikace),  

4. navrhnout záv*snou výšku svítidla nižší než je výška stožár' soustavy p íslušné komunikace,  

5. na sm*rov* rozd*lené vícepruhové komunikaci svítidla umístit nad všechny jízdní pruhy, stožáry se umís-
3ují nejen na stran* k chodníku, ale i ve st edním d*lícím pásu, pokud to místní podmínky nedovolí, je 
vhodné osv*tlit  p echod celkovou osv*tlovací soustavou, provést dopln*ní, %i vým*nu stávajících svítidel . 

Literatura a odkazy  
[1] #SN 36 0400, VYDAVA TELSTVÍ ÚNM, Praha 10 – Hostiva  , 1987  

[2] #SN 36 0410, VYDAVA TELSTVÍ ÚNM, Praha 10 – Hostiva , 1987  

[3] Návrh #SN EN 13201-2, 2004  

 [4] Zákon %. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích [5] Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích  

Evropská norma pro osv%tlování pozemních komunikací 

Ing. Jaroslav Kotek, ELT ODO EG, a.s., www.eltodo.cz, kotekj@eltodo.cz 

Evropská norma pro osv*tlování pozemních komunikací (EN 13201-2 až 4) byla schválena Evropským výbo-
rem pro normalizaci (CEN) v li stopadu roku 2003. V #eské republice vstoupila v platnost 1. 5. 2004 s tím, že zatím 
byla pod ozna%ením #SN EN 13201-2 až 4 p evzata vyhlášením v p'vodním anglickém zn*ní. #eské zn*ní normy by 
m*lo být dokon%eno do konce roku 2004. První %ást souboru, technická zpráva CEN/TR 13201-01, rovn*ž schválená 
CEN, pod %eským ozna%ením zatím zavedena nebyla, ale je ji možno získat na #SNI podobn* jako #SN EN 13201-2 
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až 4. Cílem tohoto p ísp*vku je p iblížit %tená i zp'sob pojetí nové normy a s ní související technické zprávy, jež se má 
po úpravách a dopl/cích stát první %ástí %eské technické normy pro osv*tlení pozemních komunikací. Snahou bude 
vy ešit v ní mimo jiné návaznost na normy pro projektování místních komunikací, silnic a dálnic, p ípadn* i k ižovatek. 
Tento p ísp*vek je zam* en na první dv* %ásti následujícího %ty %lenného souboru. 

CEN/TR 13201-1 Road lighting - Part 1: Selection of lighting classes  
(Osv*tlení pozemních komunikací - #ást 1: Výb*r t íd osv*tlení) 

#SN EN 13201-2 Osv*tlení pozemních komunikací - #ást 2: Požadavky na osv*tlení 
#SN EN 13201-3 Osv*tlení pozemních komunikací - #ást 3: Výpo%et osv*tlení 
#SN EN 13201-4 Osv*tlení pozemních komunikací - #ást 4: Metody m* ení osv*tlení 

Technická zpráva CEN/TR 13201-1 nabízí propracovanou metodiku p i azení požadavk' na osv*tlení venkov-
ních ve ejných dopravních prostor', #SN EN 13201-2 až 4 pak vedle stupnic sv*teln*technických veli%in i metodiku 
výpo%tu a m* ení požadovaných parametr' osv*tlení. Klasifikace pozemních komunikací, zavedená technickou zprávou 
a normou, vychází z odli šnosti požadavk' na osv*tlení. Jejich pomocí lze navrhnout osv*tlovací soustavy, které mají 
zaru%it dobrou viditelnost všem ú%astník'm ve ejné dopravy za snížené viditelnosti tak, aby byla zajišt*na bezpe%nost a 
plynulost dopravy a bezpe%nost obecn*. Norma platí i pro ve ejn* p ístupné, soukrom* provozované pozemní komuni-
kace a mosty. Normu nelze použít pro mýta, tunely, plavební kanály a plavební komory. Norma neobsahuje kriteria pro 
rozhodování, které prostory osv*tlit .  

I . KATEGORIZACE A PARAMETRY OSV TLE NÍ 
Rozlišují se %ty i základní kategorie uživatel' pozemních komunikací. Jsou to: 

• 1idi%i motorových vozidel (symbol M) 

• 1idi%i pomalých vozidel (symbol S) –  idi%i motorových vozidel, vozidel pohán*ných zví aty a lidé 
jedoucí na zví atech – rychlost do 40 km/h (v n*kterých zemích do 50 km/h) 

• Cyklisté (symbol C) –  idi%i jízdních kol a moped' – rychlost do 50 km/h 

• Chodci (symbol P) – chodci nebo lidé na vozí%kách 

Požadavky na osv*tlení jsou závislé na geometrickém uspo ádání osv*tlovaného prostoru, na typu jeho uživa-
tel' a zp'sobu využití, a také na vlastnostech prost edí: 

Geometrie prostoru 
• existence konfli ktních prostor' (k ížení proud' motorizované dopravy nebo jejich p ekrývání 

s oblastmi s %etným výskytem jiných uživatel') 
• existence prost edk' pro zklidn*ní dopravy 
• odd*lení dopravních proud' 
• druh k ížení (úrov/ové, mimoúrov/ové) 
• %etnost k ížení (na 1 km délky)  
• dopravní využití sousedních prostor' 

Uživatelé dopravního prostoru 
• hlavní typ uživatele 
• další p ípustní uživatelé 
• nep ípustní uživatelé 
• typická rychlost hlavního typu uživatele 

Využití prostoru 
• frekvence dopravy 
• obtížnost orientace 
• p ítomnost parkujících vozidel 
• pot eba rozeznání obli%ej' a barvy vozidel 
• riziko kriminality 

Vli v prost edí 
• p evažující typ po%así (suchý nebo mokrý povrch) 
• úrove/ jasu okolí 
• složitost zorného pole (souhrnný vli v osv*tlení a dalších prvk' v zorném poli  uživatele komunikace, 

které odvád*jí pozornost, ruší, matou nebo obt*žují uživatele, nap . reklamní tabule, osv*tlovací sto-
žáry, osv*tlené budovy nebo osv*tlení sportoviš3) 

Na rozdíl od starého souboru %eských technických norem pro ve ejné osv*tlení (#SN 36 0400, #SN 36 0410 a 
#SN 36 0411) je definován parametr SR (surround ratio – %initel osv*tlení okolí), který stanoví pom*r pr'm*rné osv*t-
lenosti definovaných pásem mimo komunikaci, které bezprost edn* p il éhají k okraj'm jízdního pásu, a pr'm*rné 
osv*tlenosti definovaných pásem pozemní komunikace bezprost edn* s nimi sousedících. Rovn*ž nov* se zavádí hod-
nocení rušivého neboli  psychologického osln*ní prost ednictvím t íd svítivosti G (uplat/uje se pro t ídy osv*tlení CE, 
viz text dále) a t íd osln*ní D (pro stupn* osv*tlení S, A, ES a EV, viz text dále). Tohoto hodnocení se použije v p ípa-
dech, kdy nelze vyhodnotit prahový p ír'stek TI (omezující neboli  fyziologické osln*ní). Pozn.: Ve starém souboru 
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%eských technických norem pro ve ejné osv*tlení byl prahový p ír'stek nazván relativní zvýšení prahu rozlišitelnosti a 
ozna%en kr. 

Tab. 1 T#ídy svítivosti G 

Nejv*tší svítivost v cd/klm T ída 

v 70° a v 80° a v 90° a 

Jiné požadavky 

G1  200 50 žádné 

G2  150 30 žádné 

G3  100 20 žádné 

G4 500 100 10 svítivost nad 95° 1) má být nula 

G5 350 100 10 svítivost nad 95° 1) má být nula 

G6 350 100 0 svítivost nad 90° 1) má být nula 

a Jakýkoli  sm*r daný uvedeným úhlem m* eným od vertikály zdola, pro svítidlo upevn*né v provozní poloze. 

Tab.2 T#ídy osn%ní D 

T ída D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Nejvyšší hodnota koefi-
cientu osln*ní - 7000 5500 4000 2000 1000 500 

Pozn.: Koeficient osln#ní D = I85/ . A-0,5 (cd/m), kde I85/ je maximální  hodnota svítivosti    (cd) v úhlu 85/ nahoru od 
svislice v libovolném sm#ru a A je plocha (m2) pr+m#tu svítící  ásti svítidla do roviny kolmé k výše uvedenému sm#ru 
svítivosti. 

Další parametry osv*tlení známe z našich starých norem pro ve ejné osv*tlení, ale v n*kterých p ípadech jsou 
použity odli šné symboly.  

Celková rovnom*rnost osv*tlení se nyní ozna%uje symbolem U0, podélná rovnom*rnost symbolem Ul, relativ-
ní zvýšení prahu rozlišitelnosti kr symbolem prahový p ír'stek symbolem TI (d íve relativní zvýšení prahu rozlišitel-
nosti kr), minimální osv*tlenost symbolem Emin, polokulová osv*tlenost symbolem Ehs, poloválcová osv*tlenost sym-

bolem Esc, pr'm*rná osv*tlenost, pr'm*rný jas L . 

 Místo pojmu „%asov* minimální hodnota“ se používá termín „udržovaná hodnota“. 

Dále se zavádí podle charakteru zrakového úkolu sedm tabulek t íd osv*tlení: 

Tab. 3 T#ídy osv%tlení ME 

Jas povrchu vozovky pro p ípad suchého povrchu Omezující osln*ní Osv*tlení okolí T ída 

 L v cd/m2 

[nejmenší udržo-
vaná hodnota] 

0U
 

[nejmenší hodnota] 

lU
 

[nejmenší hodnota] 

TI  v % a 

[nejv*tší hodnota] 

SR b 

[nejmenší hodnota] 

ME1 2,0 0,4 0,7 10 0,5 

ME2 1,5 0,4 0,7 10 0,5 

ME3a 1,0 0,4 0,7 15 0,5 

ME3b 1,0 0,4 0,6 15 0,5 

ME3c 1,0 0,4 0,5 15 0,5 

ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,5 

ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,5 

ME5 0,5 0,35 0,4 15 0,5 

ME6 0,3 0,35 0,4 15 žádný požadavek 

a Zvýšení prahového p ír'stku o 5 procentních bod' lze p ipustit v p ípadech, kde jsou použity sv*telné zdroje 
s nízkým jasem. 

b Toto kritérium lze uplatnit jedin* tam, kde nejsou žádné dopravní oblasti p il éhající k vozovce s vlastními 
požadavky. 

Pozn.: T%ídy osv#tlení ME se vztahují na %idi e motorových vozidel, uživatele silni ních komunikací, a  v n#kterých ze-
mích také na uživatele komunikací v obytných zónách, se st%ední a vysokou povolenou rychlostí.  
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Tab.: 4 T#ídy osv%tlení MEW 

Jas povrchu vozovky pro p ípad suchého a mokrého povrchu 

Suchý povrch Mokrý povrch 

Omezující 
osln*ní 

Osv*tlení okolí 
T ída 

L v cd/m2 

[nejmenší udr-
žovaná hodno-

ta] 

0U
 

[nejmenší hod-
nota] 

lU
 a 

[nejmenší hod-
nota] 

0U
 

[nejmenší hod-
nota] 

TI  v % b 

[nejv*tší hod-
nota] 

SR c 

[nejmenší hod-
nota] 

MEW1 2,0 0,4 0,6 0,15 10 0,5 

MEW2 1,5 0,4 0,6 0,15 10 0,5 

MEW3 1,0 0,4 0,6 0,15 15 0,5 

MEW4 0,75 0,4 žádný požadavek 0,15 15 0,5 

MEW5 0,5 0,35 žádný požadavek 0,15 15 0,5 

a Použití tohoto kritéria je dobrovolné, ale m'že se použít v p ípad* dálnic. 

b Zvýšení prahového p ír'stku o 5 procentních bod' lze p ipustit v p ípadech, kde jsou použity sv*telné zdroje 
s nízkým jasem. 

c Toto kritérium lze uplatnit jedin* tam, kde nejsou žádné dopravní oblasti p il éhající k vozovce s vlastními poža-
davky. 

Pozn.: TÁídy MEW platí pro motorizovanou dopravu se stÁední a vysokou rychlostí, pro pÁevážn# mokrý povrch vozovky. 

Tab.5:  T#ídy osv%tlení CE 

Vodorovná osv*tlenost T ída 

E v lx 

[nejmenší udržovaná hodnota] 

0U
 

[nejmenší hodnota] 

CE0 50 0,4 

CE1 30 0,4 

CE2 20 0,4 

CE3 15 0,4 

CE4 10 0,4 

CE5 7,5 0,4 

Pozn.: T%ídy osv#tlení CE se vztahují na %idi e motorových vozidel v konfli ktních oblastech jako jsou obchodní t%ídy, 
složit#jší k%ižovatky, kruhové objezdy a úseky, kde se tvo%í dopravní zácpy. Tyto t%ídy osv#tlení platí v n#kterých p%ípa-
dech i pro chodce a cyklisty. 

Tab.6:  T#ídy osv%tlení S 

Vodorovná osv*tlenost T ída 

E v lx a 

[nejmenší udržovaná hodno-
ta] 

minE  v lx 

[udržovaná hodnota] 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 

S4 5 1 

S5 3 0,6 

S6 2 0,6 

S7 veli kost neur%ena veli kost neur%ena 
a Aby bylo dosaženo pot ebné rovnom*rnosti, nesmí skute%ná pr'm*rná udržovaná hodnota 

osv*tlenosti p ekro%it 1,5 násobek hodnoty E  uvedené v tabulce pro danou t ídu. 

Pozn.: T%ídy osv#tlení S se vztahují na chodce a cykli sty pohybující se po chodnících a cyklistických stezkách, p%idruže-
ných pruzích a ostatních  ástech pozemních komunikací, které leží odd#len# nebo podél jízdního pásu, dále po komuni-
kacích v obytných zónách, p#ších zónách, parkovacích plochách, školních dvorech apod. 
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Tab.7:  T#ídy osv%tlení A 

Polokulová osv*tlenost T ída 

hsE
v lx 

[nejmenší udržovaná hodno-
ta] 

0U
 

[nejmenší hodnota] 

A1 5 0,15 

A2 3 0,15 

A3 2 0,15 

A4 1,5 0,15 

A5 1 0,15 

A6 velikost neur%ena velikost neur%ena 

Pozn.: TÏídy A jsou alternativní tÏídám S a platí  pro p#ší a cyklistickou dopravu na chodnících, cyklistických stezkách, 
v odstavných pruzích a v jiných dopravních oblastech ležících odd#len# nebo podél silni ní komunikace, pro pozemní 
komunikace v obytných  tvrtích, pro p#ší zóny, parkovišt#, školní h%išt#, atd. (základní kritérium – polokulová osv#tle-
nost)  

 
Tab.8:  T#ídy osv%tlení ES 

T ída Poloválcová osv*tlenost 

 min,scE
 v lx [udržovaná hodnota] 

ES1 10 

ES2 7,5 

ES3 5 

ES4 3 

ES5 2 

ES6 1,5 

ES7 1 

ES8 0,75 

ES9 0,5 

Pozn.: T%ídy osv#tlení ES se používají jako dopl'kové t%ídy v situacích, kde je nutné, aby osv#tlení zajistilo rozpoznávání 
osob a p%edm#t+ a dále pro komunikace se zvýšeným rizikem kriminálního deliktu. 

 
Tab.9:  T#ídy osv%tlení EV 

T ída Svislá osv*tlenost 

 min,vE
 v lx [udržovaná hodnota] 

EV1 50 

EV2 30 

EV3 10 

EV4 7,5 

EV5 5 

EV6 0,5 

Pozn.: T%ídy osv#tlení EV jsou zamýšleny jako dopl'kové t%ídy v p%ípadech, kde je nutno zaji stit dostate nou viditelnost 
svislých ploch, nap%. v místech, kde se vybírá mýtné, nebo v úsecích k%ížení dopravy apod. 

V tabulce 10 je provedeno srovnání základních t íd osv*tlení podle úrovn* osv*tlení. V p ípad*  ad ME a 
MEW se p edpokládá povrch obrusné vrstvy vozovky s odraznými vlastnostmi odpovídajícími t íd* CII. 
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Tab.10:  T#ídy osv%tlení se srovnatelnou úr ovní osv%tlení  

 

 

CE0 

ME1 

MEW1 

CE1 

ME2 

MEW2 

CE2 

 

ME3 

MEW3 

CE3 

S1 

ME4 

MEW4 

CE4 

S2 

ME5 

MEW5 

CE5 

S3 

ME6 

 

 

S4 

 

 

 

S5 

 

 

 

S6 

T ídy osv*tlení A jsou alternativní k t ídám S a k jejím použití slouží tabulka 11 srovnatelných úrovní osv*tlení. 

Tab.11:  Alternativní t#ídy osv%tlení A p#íslušné k základním t#ídám S 

Základní  t ída S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Alternativní t ída  A1 A2 A3 A4 A5 

T ídy ES a EV jsou dopl/kové k  t ídám CE a S. Používají se podle tabulky 12. 

Tab.12:  Dopl.kové t#ídy osv%tlení 
Základní t ída CE0 CE1 CE2 CE3 

S1 
CE4 
S2 

CE5 
S3 

 
S4 

 
S5 

 
S6 

Dopl/ková t ída ES1 ES2 
EV3 

ES3 
EV4 

ES4 
EV5 

ES5 ES6 ES7 ES8 ES9 

 

II . P0I0AZENÍ PARAMETR2 OSV TLENÍ 
Nyní si na jednoduchém p íkladu ukážeme postup odvození požadavk' na osv*tlení. Podle  tabulky 13 (podle 

charakteristiky uživatel' uvažovaného prostoru a typické rychlosti hlavního uživatele) vybereme p íslušný soubor mo-
delových situací.  

Tab. 13: Modelové situace 

Uživatelé v téže relevantní oblasti 

 
Typická rych-
lost hlavního 
uživatele  hlavní uživatel 

jiný uživatel 
(povolený) 

nepovolený uži-
vatel 

Soubor   
modelových 

situací 

     

M - S C P A1 

 S C P A2 

vysoká      

>60km/h 

 S C P - A3 

M S C P - B1 

M S C P _ B2 

st ední 

>30 a 760km/h 

C P 

 

M S C1 

M P _ S C D1 

 S C - D2 

M C S P - D3 

nízká 

>5 a 730km/h 

M S C P - - D4 

P _ M S C E1 
velmi nízká 
(ch'ze) 

 M S C - E2 

 

Dejme tomu, že hlavním uživatelem má být  idi% motorového vozidla (M), že nepovolenými uživateli jsou  i-
di%i pomalých vozidel (S), cykli sté (C) a chodci  (P) a že typická rychlost hlavního uživatele je v*tší než 60 km/h. P í-
slušný soubor modelových situací pak má ozna%ení A1. 

Pro soubor situací A1 jsou v norm* k dispozici další dv* tabulky (%. 14 a 15), obdobn* jako ke všem ostatním 
soubor'm. 

Pozn.: Ozna ení modelových situací A1 až A3 nemá nic spole ného se zna ením alternativních tÝíd A1 až A6. Použití 
téhož symbolu je dost nešÞastné. 
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Tab. 14: Požadovaný rozsah t#íd osv%tlení #ady ME pro soubor  situací A1 

Typ k ížení komunikací 

 
mimoúrov/ové úrov/ové 

Intenzita dopravy 

(pr'm*rný po%et vozidel v obou sm*rech za 24 hodin) 

 

 

 

 

< 15000 15000 až 25000 > 25000 

P evládající 
typ po%así 

 

 

 

 

            

Odd*lené 
jízdní 

sm*ry 

 

 

 

           

vzdálenost  
k ižovatek 

hustota k ižo-
vatek 

 

 O   O   O  
> 3 km ME

5 
ME
4a 

ME
3a 

ME 
4a 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
4a 

ME 
3a 

ME 
2 

≤3 km 

 

ME 
4a 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
4a 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
1 

< 3 k ižovatky 
na 1 km 

ME 
5 

ME 
4a 

ME 
3a 

ME 
5 

ME 
4a 

ME 
3a 

ME 
4a 

ME 
3a 

ME 
2 

ano 

 

≥3 k ižovatky 
na 1 km 

ME 
4a 

ME 
4a 

ME 
3a 

ME 
4a 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
1 

>3 km ME 
4a 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
1 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
1 

≤3 km 

 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
1 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
1 

ME 
2 

ME 
2 

ME 
1 

< 3 k ižovatky 
na 1 km 

ME 
4a 

ME 
4a 

ME 
3a 

ME 
4a 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
1 

suché 

ne 

 

≥3 k ižovatky 
na 1 km 

ME 
4a 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
3a 

ME 
2 

ME 
1 

ME 
2 

ME 
2 

ME 
1 

mokré volba jako výše, ale pro t ídy MEW 
 
Tabulka 15: Doporu,ení pro výb%r  t#ídy z rozsahu t#íd podle tabulky 14 

Úrove/ jasu okolí 
 

Konfli ktní 
oblast 
            

Složitost zorného pole 
 

Obtížnost  
 orientace 

nízká st ední vysoká 
b*žná   O b*žná 

vyšší než b*žná O O  

b*žná  O O 

ne 
 
 
 

vysoká 

vyšší než b*žná O   

ano a) 

 
a)  V p ípad* konfl iktních oblastí je doporu%eným návrhovým kriteriem jas. V p ípadech, kdy je délka rozhledu malá nebo je použití kriteria jasu 
znemožn*no z jiných d'vod', lze pro návrh využít i osv*tlenost. Srovnatelné t ídy CE odpovídající doporu%eným t ídám ME jsou uvedeny v tabulce 
10. 

 

Další p edpoklady: p evládající po%así – suché, odd*lené jízdní pruhy – ano, k ížení – mimoúrov/ové, vzdále-
nost k ižovatek – v*tší než 3 km, intenzita dopravy – více než 25 000 vozidel za den. V tabulce 14 jsme dosp*li 
k okénku obsahujícímu t i t ídy osv*tlení: ME4a, ME3a, ME2. Pomocí tabulky 15 vybereme jednu ze t í t íd odvoze-
ných v p edchozím kroku. Pokud platí: konfli ktní oblast – ne, složitost zorného pole – b*žná, obtížnost orientace – b*ž-
ná, úrove/ jasu okolí – nízká, dostaneme se k okénku s šipkou sm* ující vlevo. Znamená to, že odpovídající t ída osv*t-
lení je ME4a (levá poloha z trojice t íd podle tabulky 14). V p ípad*, že bychom se dostali v tabulce 15 k okénku 
s nulou, vybrali bychom v tabulce 14 t ídu uprost ed rozsahu (ME3a), v p ípad* šipky sm* ující v pravo bychom volili 
t ídu ležící vpravo (ME2). 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ìíîïðñîò!ó#%&!ô!õ ö÷÷ø

!

 16 

V našem p ípad* jsme tedy došli  k t íd* ME4a, s následujícími sv*teln*technickými požadavky: 

Tabulka 16: Výsledné sv%teln%technické požadavky 

L  
(cd/m2) 

U0 Ul TI (%) SR T ída 

min. min. min. max. min. 
ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,5 

ZÁV R 
Evropská norma pro osv*tlování pozemních komunikací spole%n* se související technickou zprávou je kom-

plexním a systematickým dokumentem. Bere v úvahu všechny uživatele venkovních ve ejných dopravních prostor'. 
Jejich záb*r je širší než záb*r našeho starého souboru norem pro ve ejné osv*tlení (#SN 36 0400 Ve ejné osv*tlení, 
#SN 36 0410 Osv*tlení místních komunikací a #SN 36 0411 Osv*tlení silnic a dálnic). #SN 36 0410 nap . neplatí pro 
osv*tlení p*ších zón a komunikací spole%enského významu. Stejn* jako náš stávající soubor norem pro ve ejné osv*tle-
ní se i tato norma opírá p edevším o dokumenty CIE. Úplný p evod (do %eštiny) uvedeného souboru evropských p ed-
pis' do soustavy %eských technických norem si ješt* vyžádá kus práce, která by m*la být dokon%ena v roce 2005. 

Použitá a souvisej ící literatura: 
CEN/TR 13201-1 Road lighting - Part 1: Selection of lighting classes 
EN 13201-2  Road lighting - Part 2: Performance requirements 
EN 13201-3  Road lighting - Part 3: Calculation of performance 
EN 13201-4  Road lighting - Part 4: Methods of measuring the light performance of Installations 
#SN EN 13201-2 Osv*tlení pozemních komunikací - #ást 2: Požadavky na osv*tlení 
#SN EN 13201-3 Osv*tlení pozemních komunikací - #ást 3: Výpo%et osv*tlení 
#SN EN 13201-4 Osv*tlení pozemních komunikací - #ást 4: Metody m* ení osv*tlení 
Sokanský, K. a kolektiv: Úspory elektrické energie na VO, #eská spole%nost pro osv*tlování, Ostrava 2002. 

Legislativa v oblasti ve#ejného osv%tlení  

Ing. Petr Slivka Ing. Alena Muchová – PTD –, Ostrava, ptdov@iol.cz  

Cílem mého p ísp*vku je nastínit tu %ást legislativy týkající se oblasti ve ejného osv*tlení, která upravuje pr'-
b*h inženýrské %innosti do získání stavebního povolení a inženýrské %innosti od zahájení stavebních prací po získání 
kolauda%ního rozhodnutí. 

 Nosnou právní normou upravující tuto oblast je stavební zákon – Zákon %. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním  ádu v platném zn*ní a jeho provád*cí vyhlášky.  

Vedle stavebního zákona je však p i umis3ování za ízení ve ejného osv*tlení nutno respektovat n*které další 
právní normy, mezi které pat í: zákon %. 114/1992 Sb. o ochran* p írody a krajiny, zákon %. 254/2001 Sb. o vodách a o 
zm*n* n*kterých zákon' (vodní zákon), zákon %. 334/1992 Sb., o ochran* zem*d*lského p'dního fondu, zákon %. 
289/1995 Sb., o lesích a o zm*n* a dopln*ní n*kterých zákon' (lesní zákon), zákon %. 185/2001 o odpadech a o zm*n* 
n*kterých dalších zákon' a jeho provád*cí vyhláška %. 381/2001 Sb., katalog odpad' a vyhláška %. 383/2001 o podrob-
nostech nakládání s odpady, zákon %. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odv*tvích a o zm*n* n*kterých zákon' (energetický zákon), zákon %. 266/1994 Sb., o drahách.  

1. Zákon ,. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním #ádu (stavební zákon)  
1.1. Územní #ízení  
Stavby je možno umis3ovat jen na základ* územního rozhodnutí. K územnímu  ízení a vydání územního roz-

hodnutí je p íslušný stavební ú ad. Ú%astníky územního  ízení o umíst*ní stavby jsou navrhovatel a osoby, jejichž 
vlastnická nebo jiná práva mohou být dot%ena (nap íklad majitelé sousedních pozemk'). Územní  ízení se zahajuje na 
základ* písemného návrhu navrhovatele, který musí podle provád*cí vyhlášky %. 132/1998 Sb. obsahovat tyto náleži-
tosti: název a sídlo navrhovatele, p edm*t územního rozhodnutí, druhy a parcelní %ísla dot%ených pozemk' podle katas-
tru nemovitostí s uvedením vlastnických práv, souhlasy vlastník' dot%ených pozemk' ke kterým nemá navrhovatel 
vlastnické nebo jiné právo. K návrhu na vydání územního rozhodnutí se p ikládá dokumentace ve dvojím vyhotovení. 
Pokud p edložený návrh neposkytuje dostate%ný podklad pro posouzení umíst*ní stavby, vyzve stavební ú ad navrhova-
tele, aby návrh ve stanovené lh't* doplnil.  

Stavební ú ad oznámí zahájení územního  ízení dot%eným orgán'm státní správy a všem známým ú%astník'm 
a na ídí ústní jednání spojené s místním šet ením. Od místního šet ení m'že stavební ú ad upustit, avšak ur%í lh'tu 
(nejmén* 15 dn') do které mohou ú%astníci  ízení uplatnit své námitky. U p evážné v*tšiny staveb za ízení ve ejného 
osv*tlení se jedná o stavby s velkým po%tem ú%astník' a stavební ú ad má možnost oznámit zahájení územního  ízení 
ve ejnou vyhláškou. U tohoto zp'sobu oznámení za%íná b*žet patnáctidenní lh'ta pro uplatn*ní námitek patnáctým 
dnem vyv*šení ve ejné vyhlášky na ú ední desce. V*tšina stavebních ú ad' v Ostrav* tuto možnost využívá, ale najdou 
se i stavební ú ady, které obesílají t icet i více majitel' sousedních parcel, což p i doru%ování do vlastních rukou zp'so-
buje zna%né pr'tahy, nebo3 výše zmi/ovaná lh'ta k uplatn*ní námitek za%íná b*žet až v den doru%ení.  
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Po posouzení návrhu vydá stavební ú ad územní rozhodnutí, které oznámí ú%astník'm doru%ením písemného 
vyhotovení nebo ve ejnou vyhláškou. Poté b*ží patnáctidenní lh'ta, ve které má ú%astník možnost se proti vydanému 
územnímu rozhodnutí odvolat. Pokud se žádný z ú%astník' neodvolá, nabude územní rozhodnutí právní moci. Platnost 
územního rozhodnutí je dva roky od nabytí jeho právní moci.  

1.2. Povolování staveb, zm%n staveb a udržovacích prací  
Stavby, zm*ny staveb a udržovací práce na stavbách lze provád*t jen podle stavebního povolení nebo na zá-

klad* ohlášení stavebnímu ú adu.  

1.2.1. Ohlášení stavebnímu ú#adu  
Ohlášení stavebnímu ú adu posta%í p i stavebních úpravách, kterými se nem*ní vzhled stavby a udržovací prá-

ce, jejichž provedení by mohlo ovli vnit stabili tu stavby, její vzhled nebo požární bezpe%nost. 

 U ohlášení stavebnímu ú adu je vyžadována písemná forma a musí podle provád*cí vyhlášky %. 132/1998 Sb. 
obsahovat tyto náležitosti: název a sídlo stavebníka, údaj o tom, na které stavb* mají být úpravy nebo udržovací práce 
provedeny, jejich rozsah, ú%el a jednoduchý technický popis. K ohlášení se p ikládá doklad prokazující vlastnické nebo 
jiné právo ke stavb*, který m'že být nahrazen %estným prohlášením a dokumentace v jednom vyhotovení.  

Ohlášenou stavební úpravu a udržovací práce je možno provést na základ* písemného sd*lení stavebního ú a-
du, že proti jejich provedení nemá námitek nebo pokud toto sd*lení neobdrží stavebník do 30 dn' ode dne ohlášení, za 
který se považuje den, kdy bylo ohlášení podáno stavebnímu ú adu. Stavební ú ad m'že ur%it, že ohlášenou stavební 
úpravu nebo udržovací práce lze provést pouze na základ* stavebního povolení. 

1.2.2. Stavební #ízení  
Stavby, zm*ny staveb a udržovací práce u kterých nesta%í ohlášení stavby je možno provád*t pouze na základ* 

stavebního povolení. Ú%astníky stavebního  ízení jsou dle stavebního zákona stavebník, osoby, které mají vlastnická 
nebo jiná práva k sousedním pozemk'm a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním povolením p ímo dot%e-
na. Stavební  ízení se zahajuje na základ* písemné žádosti o stavební povolení, která musí dle provád*cí vyhlášky %. 
132/1998 Sb. obsahovat tyto náležitosti: název a sídlo stavebníka, druh, ú%el, místo stavby, p edpokládaný termín do-
kon%ení stavby, parcelní %ísla a druhy dot%ených pozemk' s uvedením vlastnických práv, název a sídlo a oprávn*ní 
zpracovatele projektové dokumentace a zp'sob provedení, orienta%ní náklady na provedení stavby, doklad, kterým sta-
vebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku anebo že má k pozemku %i stavb* jiné právo, které jej oprav/uje z ídit na 
pozemku požadovanou stavbu. K žádosti se p ikládá projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních, územní 
rozhodnutí, prohlášení odborné osoby, že bude zabezpe%ovat odborné vedení realizace stavby. Pokud p edložená žádost 
neposkytuje dostate%ný podklad pro posouzení navrhované stavby nebo udržovacích prací, nebo nejsou-li  v dokumen-
taci dodrženy podmínky územního rozhodnutí, vyzve stavební ú ad stavebníka, aby žádost v p im* ené lh't* doplnil, že 
jinak stavební  ízení zastaví.  

Stavební ú ad oznámí zahájení stavebního  ízení dot%eným orgán'm státní správy a všem známým ú%astní-
k'm, na ídí ústní jednání spojené s místním šet ením a upozorní ú%astníky, že své námitky mohou uplatnit nejpozd*ji 
p i ústním jednání, jinak že k nim nebude p ihlédnuto. Od místního šet ení a ústního jednání m'že stavební ú ad upus-
tit, pokud jsou mu dob e známy pom*ry na staveništi a žádost poskytuje dostate%ný podklad pro posouzení stavby nebo 
udržovací práce. Oznámení zahájení stavebního  ízení provede stavební ú ad nejmén* 7 dní p ed konáním místního 
šet ení nebo ústního jednání a jestliže upustí od ústního jednání, ur%í lh'tu ve které mohou ú%astníci stavebního  ízení 
své námitky uplatnit. Tato lh'ta nesmí být kratší než 7 dní. Stejn* jako u územního  ízení má stavební ú ad možnost 
oznámit zahájení stavebního  ízení ve ejnou vyhláškou. Stavební ú ad posuzuje, zda p edložená projektová dokumenta-
ce spl/uje podmínky územního rozhodnutí, zajistí soulad stanovisek dot%ených orgán' státní správy a posoudí vyjád e-
ní ú%astník'  ízení a jejich námitky.  

Po posouzení vydá stavební ú ad stavební povolení, ve kterém uvede závazné podmínky pro provedení stavby. 
Stavební povolení je oznámeno ú%astník'm stejným zp'sobem jako zahájení stavebního  ízení. Pokud stavební ú ad 
oznamuje stavební povolení ve ejnou vyhláškou, vyv*sí stavební povolení na ú ední desce po dobu 15 dn'. Poslední 
den této lh'ty je dnem doru%ení. Pokud se žádný z ú%astník' stavebního  ízení proti vydanému stavebnímu povolení 
neodvolá, nabude stavební povolení právní moci. Platnost stavebního povolení je dva roky od nabytí jeho právní moci.  

1.3. Územní #ízení slou,ené se stavebním #ízením  
Pokud jsou podmínky umíst*ní stavby vhledem k pom*r'm v území jednozna%né, dává stavební zákon staveb-

nímu ú adu možnost u jednoduchých staveb a staveb rozvod' inženýrských sítí územní  ízení se stavebním  ízením 
slou%it. Tímto zp'sobem se dá doba od podání návrhu na vydání územního  ízení do získání pravomocného stavebního 
povolení zkrátit.  

1.4. Zm%na stavby p#ed jej ím dokon,ením  
V pr'b*hu stavby mohou nastat skute%nosti, pro které ne nutno provést zm*nu stavby oproti stavebnímu roz-

hodnutí a ov* ené projektové dokumentaci. V této situaci podá stavebník stavebnímu ú adu žádost o povolení zm*ny 
stavby p ed jejím dokon%ením, která musí dle provád*cí vyhlášky %. 132/1998 Sb. obsahovat tyto náležitosti: název a 
sídlo stavebníka, ozna%ení stavby a %ásti, které se zm*na dotýká, popis a d'vody navrhované zm*ny. K žádosti se p ipo-
jí dokumentace. Stavební ú ad žádost projedná v rozsahu, v jakém se zm*na dotýká práv a povinností ú%astník' staveb-
ního  ízení a vydá rozhodnutí, kterým zm*nu stavby povolí nebo zamítne. 1ízení o zm*n* stavby p ed jejím dokon%e-
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ním probíhá obdobn* jako stavební  ízení. Spo%ívá-li  zm*na stavby v nepodstatných odchylkách od projektové doku-
mentace ov* ené ve stavebním  ízení, existuje možnost po projednání se stavebním ú adem tuto zm*nu zaznamenat do 
p'vodní dokumentace a projednat ji v rámci kolauda%ního  ízení.  

1.5. Kolaudace staveb  
Dokon%enou stavbu, pop ípad* %ást stavby, na které byla provedena zm*na nebo udržovací práce (pokud vy-

žadovaly stavební povolení) lze užívat jen na základ* kolauda%ního rozhodnutí. Kolauda%ní  ízení provádí stavební 
ú ad, který vydal stavební povolení. Ú%astníky kolauda%ního  ízení jsou stavebník, vlastník stavby, provozovatel a 
vlastník pozemku na n*mž je stavba umíst*na a jeho vlastnické právo m'že být vydáním kolauda%ního rozhodnutí do-
t%eno. Kolauda%ní  ízení se zahajuje na základ* písemného návrhu stavebníka, který musí dle provád*cí vyhlášky %. 
132/1998 Sb. obsahovat tyto náležitosti: název a sídlo navrhovatele, ozna%ení a místo stavby, datum a %íslo jednací sta-
vebního povolení, termín dokon%ení stavby, geodetické zam* ení, výkresy s vyzna%ením zm*n a drobných odchylek, ke 
kterým došlo v pr'b*hu stavby, zápis o p edání a p evzetí stavby, doklady stanovené v podmínkách stavebního povole-
ní.  

Zahájení kolauda%ního  ízení oznámí stavební ú ad ú%astník'm a dot%eným orgán'm státní správy a upozorní 
ú%astníky, že své námitky mohou uplatnit nejpozd*ji p i ústním jednání. Oznámení zahájení kolauda%ního  ízení prove-
de stavební ú ad nejmén* 7 dní p ed konáním ústního jednání spojeného s místním šet ením, u staveb liniových s vel-
kým po%tem ú%astník' ve ejnou vyhláškou nejmén* 15 dní p ed konáním ústního jednání. Stavební ú ad m'že p izvat 
také projektanta a zhotovitele stavby. V rámci kolauda%ního  ízení stavební ú ad posuzuje, zda je stavba provedena v 
souladu s projektovou dokumentací ov* enou ve stavebním  ízení a zda byly spln*ny podmínky stanovené v územním 
rozhodnutí a stavebním povolení.  

Pokud stavební ú ad zjistí b*hem kolauda%ního  ízení závady bránící užívání stavby, stanoví lh'tu k jejich od-
stran*ní a kolauda%ní  ízení p eruší. Pokud zjišt*né závady nebrání  ádnému užívání stavby, m'že v kolauda%ním roz-
hodnutí stanovit p im* enou lh'tu k jejich odstran*ní. O provedeném ústním jednání a místním šet ení sepíše stavební 
ú ad zápis. Pokud je vše v po ádku vydá stavební ú ad kolauda%ní rozhodnutí povolující užívání stavby, ve kterém m'-
že stanovit podmínky pro užívání stavby. Kolauda%ní rozhodnutí oznamuje stavební ú ad stejným zp'sobem jako zahá-
jení kolauda%ního  ízení. Pokud se žádný z ú%astník' proti vydanému kolauda%nímu rozhodnutí ve stanovené lh't* (15 
dní) neodvolá, nabude kolauda%ní rozhodnutí právní moci. 

2. Zákon ,. 114/1992 Sb. o ochran% p#írody a kraj iny  
Na základ* tohoto zákona vystupují obecní ú ady jako orgány ochrany p írody. P i umis3ování za ízení ve ej-

ného osv*tlení dochází k dot%ení zájm' ochrany p írody a k projektové dokumentaci je nutno získat vyjád ení orgánu 
ochrany p írody. V tomto vyjád ení uvád*jí podmínky pro provedení stavby v okolí d evin. Ur%ují v jaké vzdálenosti od 
pat kmen' strom' je možno provád*t výkopové práce, které ko eny (ur%itého pr'm*ru) v dosahu korun t*chto strom' je 
nutno zachovat a posuzují trasu kabelového vedení z hlediska dot%ení zelených ploch.  

Tento zákon také vymezuje pojem významný krajinný prvek. Významný krajinný prvek je hodnotná %ást kra-
jiny utvá ející její typický vzhled nebo p ispívající k udržení její stabilit y. Významné krajinné prky m'že zaregistrovat 
orgán ochrany p írody. P i umís3ování staveb za ízení ve ejného osv*tlení do t*chto významných krajinných prvk' je 
zapot ebí získat závazné stanovisko orgánu ochrany p írody (obecní ú ad). V tomto závazném stanovisku ud*lí orgán 
ochrany p írody souhlas k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku a stanoví podmínky k provedení 
stavby. 

 3. Zákon ,. 254/2001 Sb. o vodách a o zm%n% n%kterých zákon' (vodní zákon)  
K umíst*ní stavby, která by mohla ovli vnit vodní pom*ry, jakost nebo množství povrchových nebo podzem-

ních vod je zapot ebí vyžádat si vyjád ení vodoprávního ú adu (obecní ú ad), zda je tento zám*r z hlediska zájm' chrá-
n*ných tímto zákonem možný, pop ípad* za jakých podmínek.  

Ke stavbám, které mohou ovli vnit vodní pom*ry, a to ke stavbám na pozemcích na nichž se nacházejí koryta 
vodních tok', nebo na pozemcích sousedících, pokud tyto stavby ovli vní vodní pom*ry, ke stavbám ve vzdálenosti do 
15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku, ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdroj' je t eba získat 
souhlas vodoprávního ú adu. K žádosti o ud*lení souhlasu je pot eba doložit vyjád ení vodoprávního ú adu, list vodo-
hospodá ské evidence skupiny "S" potvrzené správcem dot%eného vodního toku, vyjád ení vodáren. Vodoprávní ú ad 
vydá ve vodoprávním  ízení rozhodnutí.  

4. Zákon ,. 334/1992 Sb., o ochran% zem%d%lského p'dního fondu  
V n*kterých p ípadech umis3ování za ízení ve ejného osv*tlení nastane situace, kdy je t eba postavit stožár ve-

 ejného osv*tlení na pozemek druhu zahrada, který má ochranu zem*d*lský p'dní fond. V t*chto p ípadech dochází k 
odn*tí p'dy ze zem*d*lského p'dního fondu a územní rozhodnutí takovéto stavby m'že být vydáno až po vydání sou-
hlasu orgánem zem*d*lského p'dního fondu (pov* eného obecního ú adu). Zákon však vymezuje p ípady, ve kterých 
tohoto souhlasu není t eba. Jedná se o p ípad, kdy má být ze zem*d*lského p'dního fondu od/ata p'da pro umíst*ní 
stožár' nadzemních vedení, pokud v jednotlivých p ípadech nejde o plochu v*tší než 30 m2. V p ípad* za ízení ve ej-
ného osv*tlení s kabelovým rozvodem v zemi, je zapot ebí nechat trasu odsouhlasit orgánem ochrany zem*d*lského 
p'dního fondu (pov* ený obecní ú ad), v p ípad* za ízení ve ejného osv*tlení s nadzemním vedením není tohoto sou-
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hlasu t eba. V naší praxi druhé možnosti využíváme, nebo3 k t*mto situacím dochází p evážn* v t*ch %ástech m*sta, ve 
kterých je okolní za ízení ve ejného osv*tlení v provedení s nadzemním vedením.  

5. Zákon ,. 289/1995 Sb., o lesích a o zm%n% a dopln%ní n%kterých zákon' (lesní zákon) 
 Tento zákon definuje pozemky ur%ené k pln*ní funkcí lesa, odn*tí pozemk' pro pln*ní funkcí lesa a omezení 

využívání pozemk' pro pln*ní funkcí lesa. Odn*tí a omezení využívání pozemk' pro pln*ní funkcí lesa m'že být trvalé 
nebo do%asné. O odn*tí nebo omezení využívání rozhoduje po podání žádosti orgán státní správy les' (obecní ú ad s 
rozší enou p'sobností) v  ízení o odn*tí nebo omezení. K žádosti se p ikládá souhlas správce lesa. Za odn*tí nebo ome-
zení pozemk' pro pln*ní funkcí lesa je stanoven poplatek, který je splatný u finan%ního ú adu.  

Tento zákon se nás také dotýká, pokud je za ízení ve ejného osv*tlení umis3ováno v ochranném pásmu lesa, 
které je zákonem vymezeno na 50 m od okraje lesa. V tomto p ípad* je zapot ebí souhlas orgánu státní správy les'. K 
žádosti o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesu je nutno p il ožit souhlas majitele dot%eného lesa. Na základ* této 
žádosti zahájí orgán státní správy les' správní  ízení, ve kterém souhlas vydá. V souhlasu uvede také podmínky nutné v 
zájmu ochrany pozemk' ur%ených k pln*ní funkcí lesa.  

6. Zákon ,. 185/2001 o odpadech a o zm%n% n%kterých dalších zákon', vyhláška ,. 381/2001 Sb., katalog odpad' 
vyhláška ,. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady  

S odpady vznikajícími stavební %inností musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a p edpis' vy-
daných k jeho provedení. Projektová dokumentace stavby musí obsahovat seznam a množství odpad', které budou p i 
stavební %innosti vznikat a zp'sob jejich likvidace. Tyto odpady musí být za azeny pod šestimístnými katalogovými 
%ísly druh' odpad' uvedených v katalogu odpad'. Katalog odpad' obsahuje seznam odpad', které jsou považovány za 
nebezpe%né. Pokud p i stavební %innosti tyto nebezpe%né odpady (nap . asfalt) vznikají, musí mít zhotovitel stavby sou-
hlas k nakládání s nebezpe%nými odpady, který vydává p íslušný správní ú ad (obecní ú ad s rozší enou pravomocí). 

7. Zákon 4. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv%tvích a o zm%n% 
n%kterých zákon' (energetický zákon)  

Tento zákon mimo jiné vymezuje ochranná pásma v odv*tví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Pro 
%innost %i umis3ování staveb v ochranném pásmu elektroenergetického, plynárenského a teplárenského za ízení je za-
pot ebí souhlas vlastníka tohoto za ízení. Pokud se jedná o k ížení %i soub*h kabelových tras, nebývá v t*chto p ípa-
dech problém. Pokud se ale jedná o umís3ování stožár' ve ejného osv*tlení v t*chto ochranných pásmech bývá jednání 
složit*jší. 

8. Zákon ,. 266/1994 Sb., o drahách 
 Zákon o drahách definuje stavbu na dráze jako stavbu v obvodu dráhy, která není stavba dráhy. Dále stanovu-

je ochranné pásmo dráhy, které tvo í prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou 
vedenou 60 m od osy krajní koleje (nejmén* 30 m od hranic obvodu dráhy) u dráhy celostátní a regionální, 100 m od 
osy krajní koleje (nejmén* 30 m od hranic obvodu dráhy) u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost v*tší než 160 
km/h, 30 m od osy krajní koleje u vle%ky nebo speciální dráhy, 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní 
koleje u lanové dráhy a 30 m od osy krajní koleje u tramvajové nebo trolejbusové dráhy. V ochranném pásmu dráhy je 
možno z izovat a provozovat stavbu jen se souhlasem drážního ú adu, který je dle tohoto zákona drážním správním 
ú adem. K žádosti je nutno p iložit souhlas provozovatele dráhy a projektovou dokumentaci ve trojím vyhotovení. 
Drážní ú ad poté vydá ve správním  ízení souhlas se z ízením stavby. 

 Dalšími zákony, které se dotýkají této problematiky jsou nap íklad zákon o pozemních komunikacích, ve zn*-
ní zákona %. 102/2000 Sb., zákona %. 132/2000 Sb. a zákona %. 489/2001 Sb., zákona. %. 256/2002 Sb., zákona %. 
259/2002 Sb. a zákona %. 320/2002 Sb., vyhláška % 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve zn*ní vyhlášky %. 300/1999 Sb., vyhlášky %. 355/2000 Sb., vyhlášky %. 367/2001 Sb. a vyhlášky %. 555/2002 Sb. a 
provád*cí vyhláška zákona %. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním  ádu, v platném zn*ní, vyhláška %. 
137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.  

Nové trendy ve sv%telných zdroj ích  

Ing. Vladimír Dvo#á,ek, S Lamp, s. r. o., Panenské B#ežany  

Tato p ednáška vychází z analýzy sou%asného stavu sv*telných zdroj', jak se jeví autorovi na základ* návšt*vy 
nejvýzna%n*jší sv*teln* technické akce roku 2004 v Evrop*, známého a tradi%ního veletrhu Light + Building, konaného 
v dubnu ve Frankfurtu nad Mohanem a na základ* studia odborné literatury a katalog' nejvýzna%n*jších sv*tových 
firem i  ady menších výrobc' specializovaných na ur%itý užší výrobní sortiment. Sou%asné trendy kontinuáln* navazují 
na p edchozí léta, vyzna%ující se trvalou snahou výrobc' zam* enou na zvyšování spolehlivosti, zlepšování užitných 
vlastností sv*telných zdroj' a rozši ování existujícího sortimentu o nové typy. Nehled* na to, že se v poslední dob* 
neobjevil  žádný nový princip generování sv*tla, který by znamenal p evratnou zm*nu v našem oboru, p esto se objevila 
 ada novinek, které ur%it* stojí za to, aby jim odborná ve ejnost v*novala zaslouženou pozornost.  

P i posuzování t*chto novinek v kontextu vývoje jednotli vých skupin sv*telných zdroj' za poslední léta, lze 
vypozorovat následující trendy:  
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1.Intenzivn* pokra%ují práce v oblasti halogenidových výbojek s ho áky zhotovenými z korundové keramiky. 
U t*chto sv*telných zdroj' se spojují možnosti klasických halogenidových výbojek z hlediska p izp'sobení vyza ova-
ného sv*tla požadovaným spektrálním charakteristikám (díky nabídce velkého množství svíticích p ím*sí) a vynikající 

vlastnosti korundové keramiky (velká propustnost zá ení ve viditelné oblasti spektra, vysoká tep-
lotní odolnost, dovolující zvýšit pracovní teploty ho áku, velmi dobré mechanické vlastnosti, 
umož/ující dosahovat vysokých pracovních tlak' svíticí nápln*). Velký pokrok zaznamenává i 
unikátní technologie výroby vlastních korundových polotovar', z nichž je zhotoven ho ák výbojky, 
vhodná pro výrobu geometricky velmi p esných výchozích prvk' požadovaného tvaru. Technologii 
výroby korundových díl' pro sv*telnou techniku zvládl pouze velmi omezený po%et výrobc'. Vý-
sledkem tohoto postupu jsou sv*telné zdroje vyzna%ující se vysokým m*rným výkonem a sou%asn* 
vynikajícím podáním barev, velmi p ijatelným rozptylem kolorimetrických parametr' u jednotli-
vých výbojek a jejich vysokou stabilit ou v pr'b*hu svícení. Uvedené výbojky se stávají vážným 
konkurentem vysokotlakých sodíkových výbojek dokonce i ve ve ejném osv*tlení. Po dlouhé dob* 
naprosté p evahy sodíkových výbojek tedy lze o%ekávat ur%itý ústup od žlutého odstínu jejich sv*t-
la (charakteristického pro v*tšinu sou%asných velkom*st). Nabízený sortiment je velmi široký. 
P íkony jsou 35, 70, 100 a 150 W, r'zné typy ban*k (válcové %iré, eliptické pokryté a reflektorové) 
jsou vybaveny r'znými typy patic (E 27, E 40, G12, G 8,5, RX7s, PG 12-2), hodnoty  

Obrázek 1. Halogenidová výbojka s keramickým ho ákem nového tvaru – Osram Powerball HCI  
všeobecného indexu podání barev (Ra) %iní 83 a 94 p i náhradní teplot* chromati%nosti 

(Tcp) 4 200, pop . 3 000 K. M*rný výkon se pohybuje mezi 90 až 100 lm/W. Z letošních novinek upoutaly pozornost 
výbojky firmy Osram – Powerball HCI 70/930 WDL s m*rným výkonem 80 lm/W p i Ra 95 a HCI 250/830 WDL se 
100 lm/W. Jejich vynikající parametry jsou dány mj. i originálním kulovým tvarem svíticí trubice. Ten se vyzna%uje 
zaoblenými zaelektrodovými prostory bez ostrých kout', vyskytujících se u ho ák' s válcovým t*lem používaných 
ostatními výrobci (obr. 1).  

2. Neustále se rozši uje sortiment kompaktních zá ivek sm*rem k nižším i vyšším p íkon'm. P íkon nejmenší 
kompaktní zá ivky je 3 W (Osram Dulux EL Longli fe). Naproti tomu firma Philips ve svém katalogu uvádí zá ivku PL-
H o p íkonu 120 W. Co se tý%e již existujících typ' zá ivek, je úsp*šná snaha výrobc' zmenšit jejich rozm*ry, zejména 
celkovou délku, vhodným sestavením svíticí %ásti do v*tšího po%tu svíticích segment' (namísto %ty násobných se pou-
žívají šesti- až osminásobné) anebo zmenšením nefunk%ních %ástí patice nebo pouzdra pro p ed adník (obr. 2). Jmeno-
vitý život se pohybuje mezi 6 000 až 15 000 h. Již tak rozv*tvený soubor kompaktních zá ivek s elektronickým 
p ed adníkem je dopln*n provedením s integrovaným reflektorem ve tvaru p íslušné reflektorové žárovky (nap . R50 s 
paticí E 14, R63 a R80 s paticí E27). Tak je v p'vodním svítidle – p i výrazné úspo e elektrické energie – zaru%eno 
shodné rozložení svítivosti p i náhrad* žárovky odpovídajícím typem kompaktní zá ivky.  

3. Trvale se zlepšují parametry a rozši uje se sortiment elektroluminiscen%ních diod (LED). Diody s bílým 
sv*tlem, z hlediska ú%innosti p em*ny elektrické energie na sv*telnou úsp*šn* konkurující nízkop íkonovým halogeno-
vým žárovkám, dosahují m*rného výkonu až 20 lm/W. Díky rozsáhlému po%tu jejich vynikajících vlastností(vysoká 
spolehli vost, nízké provozní nap*tí, malé teplotní zatížení osv*tlovaných p edm*t', malé rozm*ry, dlouhý život, dosa-
hující n*kolika desítek tisíc hodin, a u barevných diod žádoucí sytost barev ) jsou vhodné k širokému použití v mnoha 
sv*teln*technických aplikacích. Je zajímavé, že v doprovodné publikaci veletrhu je práv* u tohoto sortimentu uveden 
nejv*tší po%et výrobc'. 

4. Roste podíl lineárních zá ivek s trubicí o pr'm*ru 16 mm. Uvedené zá ivky jsou provozovány výhradn* s 
elektronickým p ed adníkem a vyzna%ují se m*rným výkonem až 104 lm/W, p i Ra 8 80, s maximem sv*telného toku 
p i + 35 oC. Sv*tlo v d'sledku vysokofrekven%ního napájení nevykazuje nep íjemné míhání. Menší rozm*ry zá ivek 
znamenají úsporu materiálu p i jejich výrob* i p i výrob* p íslušných svítidel. Vedle typ' s b*žnými t ípásmovými lu-
minofory se do výroby zavád*jí zá ivky s Ra 8 90, dosahující života 15 000 h p i 20% výpadku, a rovn*ž barevné zá-
 ivky používané v osv*tlovacích za ízeních pro dynamicky  ízené osv*tlení divadelní scény.  

5. Dopl/uje se sortiment lineárních zá ivek s trubicí o pr'm*ru 
26 mm typy ur%enými k osv*tlení pracoviš3 s velmi náro%nou zrakovou 
%inností anebo prostor' s dlouhodobým pobytem lidí bez denního sv*tla. 
Firma Philips zaujala svými zá ivkami typu TL-D De Luxe Pro s Ra > 
90 a Tcp 3 000 až 6 500 K a zejména zá ivkami TL-D Graphica Pro s Ra 
> 98 p i Tcp 5 000 a 6 500 K. Firma Osram vystavovala zá ivky Lumi-
lux Skywhite. Spektrum jimi vyza ovaného sv*tla se blíží dennímu sv*t-
lu. Použitím zdokonalených typ' luminofor' se dosahuje velmi dobrého 
podání barev charakterizovaného Ra > 80 p i Tcp 8 000 K. Spektrum 
t*chto zá ivek, na rozdíl od dnes již klasických zá ivek s t ípásmovými 
luminofory, je podstatn* pln*jší a má spojitý charakter (obr. 2).  

Obrázek 2. P íklad spektrálního složení sv#tla zá ivky blížící se dennímu sv#tlu  

Jeli kož napomáhá snižovat zrakovou únavu, p ispívá k vyšší pracovní aktivit*. P i jejich výrob* významné 
firmy používají minimální množství rtuti. To výrazn* snižuje ekologickou zát*ž vznikající p i likvidaci vyho elých 
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zá ivek. Z tohoto pohledu lze rovn*ž velmi pozitivn* hodnotit zavedení výroby zá ivek s extrémn* dlouhým životem 
(Phil ips TL-D XTra), dosahujícím 21 000 h p i 5% výpadku. Použití t*chto zá ivek také vede k významným úsporám 
náklad' na údržbu osv*tlovací soustavy. Zá ivky se vyzna%ují originální konstrukcí patice G13.  

6. Rozši uje se sortiment halogenových žárovek na sí3ové nap*tí 230 V tak, aby v již existujících svítidlech pl-
n* nahradily odpovídající typy b*žných, dekora%ních nebo reflektorových žárovek. Bude to možné díky vhodnému 
konstruk%nímu uspo ádání jejich vlastní halogenové žárovky ve vn*jší ba/ce p íslušného tvaru (b*žné žárovky s ba/-
kou 60 mm a paticí E27, sví%kové žárovky s paticí E14 nebo reflektorové žárovky R 50 a R 63 s paticemi E14, pop . 
E27). Jsou tak zachovány p ednosti klasických žárovek z hlediska jednoduchosti instalace (nevyžaduje se transformá-
tor) i p ednosti halogenových žárovek (vynikající podání barev s vysokou teplotou chromati%nosti a p ibližn* %ty ná-
sobn* dlouhý život)  

7. Jsou p ijímána opat ení umož/ující použití halogenidových výbojek v otev ených sví-
tidlech. Ho áky t*chto výbojek jsou opat eny p evle%nými trubi%kami z k emenného skla, jež 
jsou upevn*ny k vnit ní konstrukci výbojky kovovými spirálami. Toto uspo ádání brání rozbití 
vn*jší ba/ky výbojky v p ípad* exploze ho áku, usnad/uje vým*nu vadných výbojek (obr. 3) a 
zárove/ snižuje cenu svítidla. 

 

 

 

Obrázek. 3. Halogenidové výbojky ur%ené pro provoz v otev ených svítidlech – Osram  

 

Na záv*r je t eba se zmínit o nové generaci vysokotlakých výbojových zdroj' pro množství aplikací ve ve ej-
ném osv*tlení, již p ipravuje firma Philips. Nová svítidla nesou ozna%ení CosmoWhite a CosmoGold. P estože zatím 
nejsou blíže specifikovány principy generování sv*tla, je již uvád*no rozmezí %ty  hodnot sv*telného toku 3 500 až 16 
500 lm, velmi slibný m*rný výkon výbojek dosahující u nejvyššího p íkonu 140 W až 120 lm/W, p i Ra 65 až 70 a Tcp 
2 800 až 3 000 K (typ CosmoWhite) a stejné hodnoty m*rného výkonu p i Ra 25 a Tcp 2 000 K (typ CosmoGold). Vý-
bojky s bílým a žlutým sv*tlem budou provozovány výhradn* s elektronickým p ed adníkem s vysokou ú%inností a s 
možností stmívání. Jejich rozm*ry v porovnání s již existujícími vysokotlakými sodíkovými výbojkami budou podstat-
n* menší. První typy 60 až 140 W obou  ad se mají objevit na trhu v pr'b*hu roku 2005. Vzhledem k tomu, že firma 
Philips pat í k p edním nositel'm technického pokroku v oboru sv*telných zdroj', mají se zájemci jist* na co t*šit  

 

Rozvody ve#ejného osv%tlení  

Ing. Radim G#es, Ing. Alena Muchová , PTD, Ostrava , ptdov@iol.cz  

Nedílnou sou%ástí návrhu osv*tlovací soustavy ve ejného osv*tlení (dále VO) je návrh elektrických rozvod', 
jejichž úkolem je zajistit p enos el. energie od místa napojení ke sv*telným zdroj'm, spínání a vypínání osv*tlovací 
soustavy, p ípadn* sledování provozu osv*tlovací soustavy, ovládání a  ízení vybraných parametr' osv*tlovací sousta-
vy apod. V tomto p ísp*vku si dovolím zmínit se o n*kterých kritériích a požadavcích na návrh silových rozvod' VO. 

 Základní požadavky na rozvody VO  
El. rozvody VO musí v prvé  ad* spl/ovat požadavky na bezpe%nost. Za všech provozních podmínek musí za-

jiš3ovat požadovanou bezpe%nost osob, zví at i svého okolí, nesmí být p í%inou úrazu el. proudem, popálenin, požáru 
ani dalších negativních ú%ink' na své okolí. El. rozvod VO ani spot ebi%e jím napájené rovn*ž nesmí negativn* p'sobit 
na funkci jiných obvod' %i za ízení, nacházejících se v jeho okolí a zárove/ nemají být okolními obvody %i za ízeními 
negativn* ovliv/ovány. Požadavky na bezpe%nost el. rozvod' (i všech %inností souvisejících s provozem nejenom el. 
rozvod' VO, ale veškerého el. za ízení obecn*) jsou stanoveny v p íslušných technických normách, platných zákonech, 
vyhláškách a p edpisech. Zde je na míst* p ipomenout, že i p i nezávaznosti platných technických norem je nutno pro-
kázat zajišt*ní bezpe%nosti minimáln* na úrovni požadované normou.  

Dalším d'ležitým požadavkem na el. rozvod VO, nezbytným pro správnou funkci celé osv*tlovací soustavy, je 
spolehli vost. Ve v*tšin* p ípad' není pro rozvody VO vyžadováno zajišt*ní dodávky el. energie náhradním nouzovým 
zdrojem. V p ípadech, kdy to bezpe%nostní %i jiné zvláštní nároky požadují, je nutno stanovit stupe/ d'ležitosti dodáv-
ky a zajistit spln*ní požadavk' z n*j vyplývajících. Na spolehli vost má vli v i správný návrh jišt*ní v rozvodu VO a 
zajišt*ní selektivity jednotli vých jistících prvk'. Upozornit je vhodné nap . na kombinaci jistících prvk' s odli šnými 
vypínacími charakteristikami (nap . jisti% – pojistka), která p i nevhodné volb* p ístroj' m'že mít p i poruše za násle-
dek odpojení i bezporuchových v*tví.  

Mezi nemén* d'ležité požadavky na el. rozvody VO pat í hospodárnost, která je dána po izovacími náklady, 
provozními náklady a náklady na údržbu, opravy a revize. Souvislost s hospodárným návrhem el. rozvod' má životnost 
rozvod' VO a veškerých materiál', p ístroj', sou%ástek a za ízení v nich použitých. Životnost je ovli vn*na nejenom 
volbou uvedených sou%ástí el. rozvodu (mj. i s ohledem na vn*jší vli vy, kterým jsou rozvody vystaveny), ale i kvalitou 
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montáže a údržby. Požadavky na hospodárnost el. rozvod' VO jsou již ze svého principu protich'dné s v*tšinou ostat-
ních požadavk' na rozvody VO kladených. Hlavním úkolem projektanta je naleznout takový kompromis, aby dodržení 
veškerých požadavk' bylo ekonomicky p ijatelné a ani p i provozu uživatele nezat*žovalo nep im* en* vysokými ná-
klady.  

Návrh rozvod' VO  
VO pat í mezi vyhrazená za ízení pro výrobu, p em*nu rozvod a odb*r el. energie, na která se vztahují p ísluš-

né zákony, vyhlášky a p edpisy, mj. jsou upraveny i požadavky na odbornou zp'sobilost v elektrotechnice, dané vy-
hláškou #ÚBP %. 50/1978 Sb., o odborné zp'sobilosti v elektrotechnice, zákonem #NR %. 360/1992 Sb., o výkonu po-
volání autorizovaných architekt' a o výkonu povolání autorizovaných inženýr' a technik' %inných ve výstavb* v plat-
ném zn*ní atd. Spln*ní stanovených podmínek je jedním z p edpoklad' pro získání zp'sobilosti k projektováním el. 
za ízení. Ve v*tšin* p ípad' je p ed reali zací projektované stavby nutno získat územní rozhodnutí a stavební povolení, v 
n*kterých p ípadech je dosta%ující ohlášení stavby (viz. zákon %. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním  ádu v 
platném zn*ní). Podrobný rozbor legislativy v oblasti projektování el. za ízení p esahuje rámec tohoto p ísp*vku.  

Dále budou uvedeny n*které d'ležité a všeobecn* známé zásady pro návrh silového rozvodu osv*tlovací sou-
stavy VO. P ed zpracováním projektu VO musí být provedeno zat íd*ní vn*jších vliv' v souladu s #SN 33 2000-3 a 
osv*tlovací soustava a všechny její sou%ásti musí odolávat t*mto vn*jším vliv'm. Toto zat íd*ní je d'ležitým p edpo-
kladem pro správný návrh el. rozvod' VO. Osv*tlovací soustavy VO bývají v našich podmínkách p ipojeny nej%ast*ji k 
sítím typu TN (TN-C, TN-S, TN-C-S). Tyto sít* jsou nej%ast*jší v #R i ve v*tšin* zemí Evropy a jsou v sou%asnosti 
v*tšinou odborník' považovány v mnoha ohledech za bezpe%n*jší než sít* typu TT. Dimenzování a návrh el. rozvod' 
VO (vodi%', kabel', el. p ístroj' atd.) se provádí mj. podle:  

a) jmenovitého proudového zatížení  

b) veli kosti úbytku nap*tí a ztrát  

c) ú%ink' zkratových proud'  

d) mechanického namáhání  

e) zp'sobu ochrany p ed úrazem el. proudem  

ad a) P i návrhu rozvod' ve ejného osv*tlení musíme znát jmenovité zatížení celé osv*tlovací soustavy, které 
je dáno sou%tem jmenovitých p íkon' el. spot ebi%', p ipojených na daný rozvod. Pokud jsou k rozvodu VO p ipojeny 
pouze sv*telné spot ebi%e, bývá sou%initel soudobosti 9 roven 1. Z celkového p íkonu ur%íme celkový proud, který je 
výchozí pro volbu vhodného vodi%e. Pro rozvody VO je v od'vodn*ných p ípadech vhodné uvažovat ur%itou rezervu, 
nap . pro p ípad budoucího rozší ení osv*tlovací soustavy, zvýšení p íkonu svítidel, dopln*ní slavnostního nebo váno%-
ního osv*tlení apod. Z celkového proudu a sou%initele k, který zohled/uje snížení proudové zatížitelnosti vodi%e %i ka-
belu s ohledem na podmínky uložení (viz. #SN 2000-5-523) ur%íme min. pot ebný pr' ez vodi%' %i kabel' požadova-
ného typu, který je nutno ov* it podle dalších kritérií. Zvláštností výbojových zdroj' sv*tla je tzv. náb*hový proud je-
hož veli kost m'že po zapnutí být až o n*kolik desítek % vyšší než proud jmenovitý, postupem %asu jeho veli kost klesá 
a po n*kolika minutách se ustaluje na veli kosti proudu jmenovitého, takže by nem*l zp'sobit vybavení b*žných jistí-
cích prvk' dimenzovaných na jmenovité zatížení (v n*kterých p ípadech je toto nutno ov* it, zejména dosahuje-li  ná-
b*hový proud vysokých hodnot). P i p ipojování jednotli vých svítidel do rozvodu VO je nutno dbát na pravidelné zatí-
žení fází L1, L2, L3. aby zát*ž byla pokud možno symetrická a st edním vodi%em tekl co nejmenší proud. Pravidelné 
st ídání fází se doporu%uje proto, aby p i p ípadném výpadku n*které z fází nez'stal neosv*tlený delší souvislý úsek 
komunikací, k ižovatek apod. Tyto požadavky nelze samoz ejm* dodržet v 1f rozvodech. P i použití výbojek se v roz-
vodech VO vyskytují vyšší harmonické složky proud'. P i výskytu t*chto vyšších harmonických složek se neto%ivé 
složky v 3f rozvodu uzavírají p es st ední vodi%. V d'sledku toho se tento vodi% proto zpravidla dimenzuje na stejný 
pr' ez jako fázové vodi%e (pro volbu pr' ezu vodi%' však mnohdy bývají rozhodující další požadavky, nap . na veli kost 
vypínací impedan%ní smy%ky, dovolených úbytk' apod.) 

ad b) Dovolený úbytek nap*tí pro rozvody ve ejného osv*tlení, zp'sobený výpo%tovým zatížením smí být 
max. 5% jmenovitého nap*tí sít* (dle #SN 360400). Velikost nap*tí v žádném míst* rozvodu VO (ani p i stmívání 
osv*tlovací soustavy) nesmí klesnout pod úrove/ zápalného nap*tí výbojek (nap . u vysokotlakých sodíkových výbojek 
se zápalné nap*tí pohybuje zhruba mezi 180 V až 190 V v závislosti na výrobci a stá i výbojky). Velikost nap*tí v roz-
vodu VO má zna%ný vli v na veli kost sv*telného toku, vyza ovaného výbojovými zdroji. Nap . u vysokotlakých sodíko-
vých výbojek je pokles nap*tí o 1% doprovázen poklesem sv*telného toku p ibli žn* o 3%, což má vli v na sv*teln*-
technické parametry osv*tlovací soustavy. Pr' ez kabel' %i vodi%' je tedy nutno ov* it i v souvislosti s veli kostí úbytku 
nap*tí, který má spolu se zatížením a ú%iníkem cos : vli v na veli kost ztrát v rozvodech VO, které mohou být pom*rn* 
vysoké zejména u rozsáhlých a velmi dlouhých rozvod', v p ípad* nadzemních venkovních sítí VO nez ídka ješt* stále 
jednofázových. Tém*  všechna b*žná svítidla jsou dnes dodávána kompenzována. P ipojením kompenza%ního konden-
zátoru do obvodu svítidla s výbojovým zdrojem dojde ke kompenzaci jalové složky proudu a tedy i jalového výkonu. 
Podle veli kosti kapacity kondenzátor' lze kompenzovat až na ú%iník cos :. blížící se k 1. Je možno provád*t i skupino-
vou kompenzaci pro v*tší po%et sv*telných zdroj', v b*žných rozvodech VO však tato kompenzace nebývá používána. 
V zájmu objektivity je však pot eba podotknout, že úspory el. energie v d'sledku kompenzace jsou provázeny deforma-
cí sinusového pr'b*hu k ivky napájecího proudu, což se projeví zp*tnými vli vy (vyšší harmonické) na napájecí sí3, 
jejich rozsah je závislý na rozsahu a veli kosti kompenzované osv*tlovací soustavy.  
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ad c) Ú%inky zkratových proud' na rozvody VO m'žeme rozd*lit  na tepelné a silové. V rozvodech VO bývají 
tyto ú%inky v*tšinou mén* významné, zp'sob p ípadného ov* ení silových i tepelných ú%ink' zkratových proud' na 
vodi%e (kabely) a na odolnost el. p ístroj' lze nalézt v odborné literatu e. Zde zmíním pouze ov* ení min. pr' ezu vodi-
%e %i kabelu v souvislosti s tepelným namáháním vli vem zkratového proudu:  

 (mm2; A, s, A..s 1/2.mm-2), kde  

S je nejmenší dovolený pr' ez vodi%e (mm2)  

Ike je ekvivalentní oteplovací proud (A)  

tk je doba trvání zkratu (s)  

K je konstanta, jejíž veli kost je dána použitým materiálem  

Pokud je doba trvání zkratu krátká (což u rozvod' VO v*tšinou platí), je ú%inek zkratového proudu nevýznam-
ný. U kabelových vedení v prost edí bez nebezpe%í požáru a výbuchu se uvažuje zkrat na konci kabelu.  

ad d) U kabelových zemních rozvod' VO má na mechanické namáhání vli v zp'sob a hloubka uložení vedení, 
ochrana vedení (použité chráni%ky apod.) a zp'sob zat*žování povrchu (pojezd vozidel, zem*d*lských stroj' apod.). V 
p ípad* nadzemních venkovních vedení je pot eba ov* it zejména namáhání vodi%' tíhou námrazku, silou v*tru a vlast-
ní váhou vodi%'. Namáhání silou v*tru tvo í vodorovnou složku sil, ke které se p i%ítá svislá složka sil daná hmotností 
vodi%e. Hmotnost námrazku p'sobí svisle. Je pot eba ur%it, který zp'sob namáhání je významn*jší a podle n*j nadzem-
ní vedení dimenzovat. Sou%asné p'sobení v*tru a námrazku se neuvažuje. Popis zp'sob' výpo%t' mechanického namá-
hání venkovních vedení a stavby sítí venkovního vedení by byl rozsáhlý a p esahuje rozsah tohoto p ísp*vku (viz. [1]). 
V sou%asnosti se p i stavb* venkovních nadzemních rozvod' VO up ednost/uje použití samonosných izolovaných vo-
di%' (nap . typ 1-AES), které v porovnání s d íve používanými lany AlFe mají mnoho výhod. Výhody samonosných 
izolovaných vodi%' jsou zejména ve v*tší spolehli vosti (omezení zkrat' vzniklých dotykem holých vodi%'), menším 
mechanickém namáhání podp*rných bod' p i zachování p enosové schopnosti el. vedení, omezení nutnosti o ez' stro-
m', vyšší bezpe%nost z hlediska úrazu el. proudem, kratší montáž, jednodušší práce pod nap*tím, menší zatížení sn*-
hem a námrazou, p ípadn* další.  

ad e) Základní požadavky na ochranu p ed úrazem el. proudem a její provedení najdeme v #SN 33 2000-4-41 
a dalších souvisejících normách. Další požadavky, up esn*ní %i omezení pro za ízení venkovního osv*tlení jsou uvede-
ny v #SN 33 2000-7-714 z roku 2001. Nap . v souvislosti s ochranou p ed nebezpe%ným dotykem živých %ástí je v %l. 
714.412 uvedeno:  

Všechny živé  ásti el. zaTízení být chrán#ny izolací nebo zábranami, nebo uzav%ením (kryty), vylu ujícími úmy-
slný  i neúmyslný p%ímý dotyk. Sk%ín# obsahující p%ístupné živé  ásti musí být uzam eny pomocí klí e nebo ná%adí, po-
kud nejsou v prostoru, kde mají p%ístup pouze osoby s odbornou kvalifikací nebo pou ené osoby. Dve%e vedoucí k el. 
za%ízení a umíst#né mén# než 2,5 m nad úrovní terénu musí být uzam eny pomocí klí e nebo ná%adí. navíc musí být 
z%ízena ochrana p%ed p%ímým dotykem, jsou-li dve%e otev%ené, bu0 použitím za%ízení se stupn#m ochrany krytem 
nejmén# IP2X nebo IPXXB daným konstrukcí nebo instalací, nebo umíst#ním zábrany nebo p%ekážkou poskytující stejný 
stupe' ochrany krytem. U svítidla s výškou menší než 2,8 m nad úrovní terénu musí být p%ístup ke sv#telnému zdroji 
pouze po odstran#ní zábrany nebo uzav%ení vyžadujícího použití ná%adí.  

V souvislosti s ochranou p ed nebezpe%ným dotykem neživých %ástí je nap . v %l. 714.413 uvedeno:  

Nesmí se používat ochrana nevodivým okolím a ochrana neuzemn#ným místním pospojováním.  

Dále se budu v*novat sítím typu TN. Tyto jsou v #R nej%ast*ji používané a je na n* napojována v*tšina rozvo-
d' VO, ve kterých se nej%ast*ji používá ochrana samo%inným odpojením od zdroje v požadovaném %ase, proto bude 
rozebrána v dalším textu podrobn*ji. Princip ochrany je popsán v #SN 33 2000-4-41. Ochrana samo%inným odpojením 
od zdroje v sítích TN spo%ívá v tom, že všechny neživé %ásti el. za ízení jsou spojeny ochranným vodi%em s nulovým 
bodem zdroje. Podmínkou ochrany je, aby p i zkratu mezi fázovým vodi%em a neživou %ástí vznikl takový vypínací 
proud, který je vyšší nebo roven vybavovacímu proudu p ed azeného jistícího prvku pro daný %as odpojení. 

 (;; V, A) , kde  

Zs je impedance smy%ky poruchového proudu  

U0 je fázové nap*tí  

Ia je vypínací proud, který zajistí vybavení ochranného prvku v požadovaném %ase  

Protože se vychází z p edpokladu pln* zatížené sít*, musí se jmenovité nap*tí sít* proti zemi snížit sou%inite-
lem, respektujícím zatíženou sí3. Pokud tento sou%initel slou%íme s impedan%ním sou%initelem, respektujícím chybu 
výpo%tu impedance, získáme bezpe%nostní sou%initel kv, v p ípad* m* ené impedance bezpe%nostní koeficient km. 
Hodnotu vypo%tené impedance je nutno uvažovat p i max. provozní teplot* vodi%'. 
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Pak platí:  

 
Zsv je impedance vypínací smy%ky vypo%tená p i max. provozní teplot* vodi%' se zanedbáním impedancí vlo-

žených prvk' (vypína%', pojistek, p echodových odpor', paralelních cest p es zemni%e apod.) 

 kv je bezpe%nostní sou%initel pro vypo%tenou impedanci, (kv=1,25) zahrnující zanedbané hodnoty impedancí 
p i výpo%tu,i nap*3ový sou%initel zatížené sít*  

nebo: kde  

Zsm je impedance vypínací smy%ky zm* ená p i teplot* vodi%' shodné obvykle s teplotou okolí 

 km je bezpe%nostní sou%initel pro zm* enou impedanci (km=1,5) zahrnující zanedbané hodnoty p i m* ení 
oteplení vedení p i poruše, chybu m* ícího p ístroje i nap*3ový sou%initel zatížené sít*  

Možnost použití jiných výpo%etních metod upravuje %l. 413.1.3.3. N1.3. #SN 33 2000-4-41. Velikost vypínací 
impedan%ní smy%ky a vhodnost použitého jišt*ní je vždy nutno zkontrolovat p i provád*né revizi el. za ízení (výchozí, 
pravidelná atd.). Další podmínky ochrany jsou uvedeny v #SN 33 2000-4-41.  

V souvislosti s ochranou samo%inným odpojením od zdroje v sítích TN je pot eba p ipomenout, že požadavky 
na bezpe%nost el. za ízení jsou vyšší než u d íve používané ochrany nulováním. Zejména zajišt*ní dostate%n* nízké im-
pedance poruchových smy%ek pro odpojení za ízení od zdroje v požadovaném %ase však m'že p edstavovat problém. 
Ve smyslu #SN 33 2000-4-41 je hlavní %i dopl/ující pospojování ve venkovních prostorech prakticky nerealizovatelné 
(jistý ekvivalent p edstavují ekvipotencionální kruhy kolem energetických stožár'). Jistým  ešením je aplikace proudo-
vých chráni%', která však v rozvodech VO p ináší ur%ité problémy. Pro správnou funkci proudového chráni%e je nutno 
použít odd*lené vodi%e PE a N (tj, soustavu TN-S), což mnohdy není vhodné %i možné. Na rekonstruované soustavy 
VO totiž v*tšinou navazují stávající rozvody provedené v soustav* TN-C (PE a N nelze dále spojovat). Dále existují 
nejr'zn*jší havarijní propojení, která v p ípad* poruchy na rozvodu VO zajistí do%asné napájení VO z rozvodu nejbliž-
šího RVO (provedeny v*tšinou v TN-C), což by v p ípad* sít* TN-S nebylo možné. Rovn*ž proudové chráni%e vyžadu-
jí pravidelné kontroly funk%nosti, což prodražuje údržbu VO. Navíc v #SN 33 2000-7-714, %l. 714.413.1, Poznámka 1 
je uvedeno:  

Použitím proudového chráni e na po átku obvodu venkovního osv#tlení m+že být v p%ípad# jediné poruchy v 
jednom osv#tlovacím za%ízení zp+sobeno odpojení celé osv#tlovací soustav. Toto m+že zp+sobit bezpe nostní riziko pro 
uživatele.  

Lze tedy vid*t, že použití proudových chráni%' není pro ochranu celých v*tví rozvodu VO zcela vhodné. V 
n*kterých p ípadech však je použití chráni%' nezbytné (nap . p i použití zásuvek v rozvád*%ích, ve stožárech p i napo-
jení váno%ního osv*tlení ze zásuvek apod.).  

V ostatních p ípadech bývají v*tšinou použity pojistky %i jisti%e (není-li použití proudového chráni%e p ísluš-
nými normami vyžadováno), pak je nezbytné zajistit dostate%n* nízkou impedanci poruchové impedan%ní smy%ky. Na 
její veli kost má vli v impedance trafa a soustavy vn (nízká, nelze ovli vnit a v*tšinou je i obtížné zjistit její skute%nou 
veli kost), druh a pr' ez použitého vedení a jeho délka a n*které další vli vy (nap . p echodové odpory, uzemn*ní apod.). 
Ovlivnit tedy m'žeme zejména pr' ezy vodi%' %i kabel' (nákladné, v koncových v*tvích jsme omezeni max. pr' ezem 
kabel' dle typu stožáru a použité elektrovýzbroje), další možností je omezení max. délek v*tví, které jsou však dány 
rozsahem VO a po%tem a vzájemnou vzdáleností jednotli vých rozvad*%'. Pro správnou funkci ochrany samo%inným 
odpojením od zdroje je tedy nutno i vhodn* navrhnout jišt*ní. V souvislosti s ochranou samo%inným odpojením od 
zdroje je d'ležité uzemn*ní. Hodnota zemního odporu pracovního uzemn*ní nulového bodu zdroje nemá p ekro%it 5 ;, 
ve zvláštních p ípadech 15 ;. Celkový zemní odpor uzemn*ní vodi%' PEN odcházejících z transformovny má být do 2 
;. Vodi% PEN v síti TN-C nebo PE v sítí TN-S se musí uzemnit bu4 samostatným zemni%em nebo spojit s uzem/ovací 
soustavou, krom* uzlu zdroje ješt* v místech dle %l. 413.1.3N12 #SN 33 2000-4-41. P i poruše z'stává zavle%ené nap*-
tí na neživé %ásti do doby odpojení od zdroje (tento problém nevzniká v sítích TN-S). Nap*tí zdroje se rozd*lí na úbyt-
ky na dráze poruchového proudu, nap*tí na PEN vodi%i m'že v míst* poruchy dosáhnout pro sí3 s U=230 V až 115 V, 
díky p izemn*ní však dosahuje nižších hodnot. #astým p izem/ováním PEN (PE) se vytvá í paralelní vodivá cesta ze-
mí, což vede ke snížení zavle%eného dotykového nap*tí p i poruše, což p ispívá k bezpe%nosti sítí TN. Je proto vhodné 
provád*t p izem/ování co nej%ast*ji, je doporu%eno zemni%em spojovat vždy min. dva sousední stožáry, na jejichž kost-
ry se p ipojuje vodi% PEN (PE). Ochrana p ed atmosférickým p ep*tím a další požadavky na zemni%e a provedení 
uzemn*ní jsou  ešeny v #SN 33 2000-5-54. Jak bylo zmín*no d íve, p i použití výbojových zdroj' sv*tla dochází ke 
vzniku vyšších harmonických složek proudu a nesymetrie zát*že. Neto%ivé složky proudu se v sítí TN-C uzavírají PEN 
vodi%em, což má za následek výskyt nap*tí na neživých %ástech. Tento neduh lze rovn*ž výrazn* omezit kvali tním a 
%astým p izem/ováním, v sítích TN-S s odd*lenými vodi%i  PE a N se nevyskytuje. P i provád*ní uzemn*ní je nutno 
pozornost v*novat korozi zemni%', která vzniká p i spojení dvou r'zných kov' s rozdílným elektrochemickým potenci-
álem. Nesmí se tedy spojovat m*d*né a ocelové zemni%e ani m*d*né a pozinkované zemni%e, kdy na stran* ocelového 
%i pozinkovaného zemni%e hrozí rychlá koroze s možným p erušením zemni%e. Nelze-li  se spojení uvedených kombi-
nací kov' vyhnout, je nutno z ídit katodickou ochranu zemni%', což v rozvodech VO nebývá používáno a snažíme se 
nevhodné kombinaci kov' se vyhnout.  
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Nezbytnou sou%ástí návrh' rozvod' VO je i návrh spínání a ovládání osv%tlovací soustavy. Z této široké 
problematiky bych se jen krátce zmínil  o regulaci a stabilizaci nap*tí. Používání stabil izátor' nap*tí je výhodné zejmé-
na v sítích, kde se vyskytuje p ep*tí %i podp*tí. Zejména v p ípadech p ep*tí dochází u výbojek ke zna%nému snižování 
doby života, což lze omezit vhodným nastavením nap*tí. Možnost úspor energie vli vem regulace nap*tí je dána %l. 3.1.2 
#SN 360400. Zp'sob regulace musí zajistit dodržení požadované rovnom*rnosti osv*tlenosti %i jasu, nelze proto použít 
takový p ípad, kdy dochází ke zhasínání svítidel nap . na každém druhém stožáru. Vhodn*jší je regulace nap*tí, tzv. 
„stmívání“. Lze provést snížení nap*tí ze jmenovitého na cca 185 V (zápalné nap*tí). Tímto snížením nap*tí (cca 20 %) 
lze dosáhnout snížení p íkonu výbojky o cca 40 % p i snížení sv*telného toku o cca 60 %. Max. snížení nap*tí m'žeme 
využívat max. zhruba 5 až 6 hodin denn*, což p edstavuje v praxi ov* ené snížení celkové spot eby el. energie o 20 až 
30 %. Pozornost je nutno v*novat správnému návrhu rozvod' VO a jišt*ní v regulovaných soustavách.V obvodech VO 
s ochranou p ed úrazem el. proudem samo%inným odpojením od zdroje je p i daném jišt*ní rozhodující poruchový 
proud, který zp'sobí vybavení jistícího prvku. Poruchový proud je dán veli kosti nap*tí a impedancí poruchové smy%ky. 
Jeli kož impedance smy%ky z'stává p i regulaci konstantní (zanedbáme-li vli v oteplení vodi%' p i rozdílném porucho-
vém proudu), je %as vybavení jistícího prvku závislý na veli kosti nap*tí. A jestliže v pr'b*hu provozu VO dojde ke sní-
žení veli kosti nap*tí (nap . regulací), dojde i ke snížení poruchovému proudu a ke zvýšení vypínacího %asu jistícího 
prvku dimenzovaného pro jmenovité parametry, který m'že p esáhnout max. dovolený %as odpojení. Dojde-li  ke sníže-
ní jm. nap*tí, dojde i k poklesu p ípadného dotykového nap*tí, avšak jeho veli kost je závislá na mnoha okolnostech a 
m'že p ekro%it mez bezpe%ného dotykového nap*tí pro dané prostory.  

V souvislosti se vznikem harmonického zkreslení proud' vlivem nelineárních zát*ží bych si dovolil  ješt* upo-
zornit na obez etnost p i m* ení proud' v t*chto obvodech. Je pot eba použít p ístroje, které m* í skute%nou efektivní 
hodnotu. M* ící p ístroje pro m* ení st ední hodnoty, kalibrované na efektivní hodnotu, budou v p ípad* zkresleného 
pr'b*hu proudu udávat nep esné hodnoty (nižší až o 40 %), což m'že mít za následek poddimenzování kabel', jistících 
prvk' apod.  

Záv%r   
P ísp*vek si neklade za cíl obsáhnout celou problematiku projektování el. rozvod' VO, kterou lze nalézt v od-

borné literatu e, normách, zákonech, vyhláškách apod. Pokusil  jsem se zjednodušen* popsat n*které zkušenosti z pro-
jektování el. rozvod' VO v%etn* n*kterých problém' a omezení, které se mohou vyskytnout. Pozorným %tená 'm a 
poslucha%'m d*kuji za vyjád ení odli šných názor' %i upozorn*ní na chyby, kterých jsem se mohl v tomto p ísp*vku 
dopustit. 
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Analýza parametr ' vysokotlakých sodíkových výbojek provozovaných v systé-
mech VO s regulací  

Ing., Jaroslav Polínek, Ing. Petr Hudík, AKTÉ spol.s r.o., Zlín, www.akte.cz, zlin@akte.cz a 

Úvod  
Regula%ní systémy se ve ve ejném osv*tlení používají ve v*tším rozsahu již asi 10 let. Dodavatelé regula%ních 

systém' deklarují, že regulace a stabilizace nap*tí krom* úspory elektrické energie prodlužuje život výbojek. V rámci 
diplomové práce pana Ing.Petra Hudíka jsme se pokusili  analyzovat r'zné parametry vysokotlakých sodíkových výbo-
jek, které byly v provozu ve VO s fázovou regulací po dobu cca 5 - 6let, a porovnat je s parametry výbojek nových.  

Život sv*telného zdroje závisí na n*kolika faktorech: 
zrcadlovém efektu, nevhodném napájení, p íliš vysoké provozní 
teplot* apod. Výrobci ur%ují jmenovitý život sv*telných zdroj' v 
laborato ích za konstantních a  ízených podmínek. Nap . u 50% 
vysokotlakých sodíkových výbojek se sv*telný tok sníží p ibli žn* 
o 30% po 23 000 hodinách. 

Obrázek 1- Princip fázové regulace Intelux 
Avšak údaje získané o sv*telných zdrojích 

provozovaných ve ve ejném osv*tlení dávají jiný obraz: plánova-
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nou vým*nu sv*telných zdroj' již po 8000 hodinách kv'li  30% snížení sv*telného toku. Hlavním d'vodem tohoto niž-
šího využití je p ep*tí v napájecí síti – negativní faktor, který m'že být eliminován použitím výkonového regulátoru.  

P i regulaci dochází ke zm*nám elektrických a sv*telných parametr' sv*telných zdroj'. Znalost t*chto zm*n je 
d'ležitá p i posuzování energetické efektivity plynulé regulace a rovn*ž p i posuzování kvalitativních a kvantitativních 
zm*n osv*tlení.  

P íkladem regulace v rámci které pracovaly zkoušené výbojky je fázová regulace ( nap . Intelux ) založená na 
modifikovaném fázovém  ízení, které bylo vyvinuto pro tento ú%el. Tato technologie NCWI ( Non Critical Waveform 
Intersection) zajiš3uje sv*telnému zdroji v pr'b*hu každé p'lvlny vrcholovou hodnotou nap*tí. Pr'b*h a tvar napájecí-
ho nap*tí je na obr. 1. Tato regulace umož/uje regulaci pouze nekompenzovaných svítidel.  

Mezi nej%ast*ji užívané charakteristiky, které popisují jejich provozní vlastnosti, pat í závislosti vybraných pa-
rametr' na svorkovém nap*tí zdroje. Ty se nazývají k ížové charakteristiky a udávají veli kost zm*ny zobrazených ustá-
lených elektrických a sv*teln* technických veli%in na veli kosti odchylky napájecího nap*tí od jmenovité hodnoty.  

Výb*r parametr' pro k ížovou charakteristiku závisí na typu sv*telného zdroje, jeho elektrickém obvodu a nej-
%ast*ji se uvád*jí: 

• celkový proud odebíraný sv*telným zdrojem I 
• %inný p íkon P odebíraným zdrojem a p ípadným p ed adným obvodem  
• nap*tí na výboji Uo  
• sv*telný tok  
• m*rný výkon sv*telného zdroje Mz, který lze chápat jako ú%innost p em*ny energie elektrické ve sv*-

telnou - ú%innost, která udává pom*r %inného p íkonu a p íkonu celkového  
• skute%ný ú%iník vyjad ující jaká %ást ze zdánlivého p íkonu je odebíraný %inný výkon  
• a dále nap íklad st ední doba života zdroje, teplota chromati%nosti %i náhradní teplota chromati%nosti 

zdroje, atd.  

 Provozní vlastnosti sv*telných zdroj' mohou být zkoumány i v delších %asových úsecích, které odpovídají je-
jich celkové dob* života. Provozní parametr, který nás v tomto sm*ru nejvíce zajímá, je sv*telný tok a pop ípad* st ed-
ní doba života sv*telného zdroje. Pokles sv*telného toku zdroj' má za dobu života t i rozeznatelné etapy. V prvním 
úseku nastává relativn* velký pokles, kterému se  íká zaho ení. U výbojových sv*telných zdroj' v prvních 100 hodi-
nách svícení. Další fáze je (po v*tšinu doby života) fází stabilního svícení a na konci životnosti dochází k pozvolnému a 
pozd*ji postupn* se zrychlujícímu poklesu sv*telného toku. Obecn* se dá  íct, že pokles sv*telného toku a doba života 
sv*telného zdroje je úm*rná tepelnému namáhání zdroje b*hem života.  

M%#ení vysokotlakých sodíkových výbojek 
 Schéma zapojení •  

 
 

Obrázek 2 Zapojení m# ení vysokotlakých sodíkových výbojek 

M* ící p ístroje W, A, V1, V0, Vp jsou zakresleny pro informaci o zapojení. P i skute%ném m* ení tyto p ístroje zastu-
puje analyzátor Power Harmonics Analyzer od firmy METREL, p es který jsou nam* ené hodnoty p ímo transportová-
ny do PC.  
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M* ené výbojky jsou typu: 
OSRAM VIALOX 100W NAV-T SUPER (SON-T PLUS) 
OSRAM VIALOX 70W NAV-T (SON-T)  
PHILIPS MASTER 100W SON-T PIA PLUS  
PHILIPS PRO 70W SON-T  
OSRAM VIALOX 70W/E NAV-E (SON-E)  

Zm%na elektri ckých parametr ' výbojek v d'sledku jej ich opot#ebení  
Cílem tohoto m* ení bylo zhodnotit sadu použitých výbojek, které byly zhruba 5 let v provozu. Výbojky nebyly 

provozovány na této regulaci zcela p esn* stanovitelný %as. P esto m'žeme nap íklad zjistit, jak se zm*ní elektrické 
parametry výbojek v d'sledku poklesu sv*telného toku vli vem jejich provozního opot ebení. Všechny nam* ené hodno-
ty jsou vztažené k hodnotám nových výbojek a p epo%teny na relativní hodnotu v procentech. 100% nabývá hodnota, 
vypo%tená jako aritmetický pr'm*r z hodnot dvou nových výbojek. Nam* ené body jsou proložené %árkovanou k iv-
kou, která zna%í p edpokládaný pokles nebo nar'st m* ené veli%iny. Obr. 3 – 8. 

OSRAM VIA LOX 100W NAV-T SUPER (SON-T PLUS) 
 

 

 

Obrázek 3; Uo = f (')       Obrázek 4; I  = f (')   

 
 Obrázek;  P = f (')   

 

OSRAM VIA LOX 70W NAV-T  (SON-T ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6; Uo = f (')       Obrázek 7;  I  = f (')   
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Obrázek 8; P = f (')  
P i laboratorním m* ení k této práci bylo zm* eno 71 vysokotlakých sodíkových výbojek.  
použité:  18 ks OSRAM VIALOX 100W NAV-T SUPER (SON-T PLUS), 

24 ks OSRAM VIALOX 70W NAV-T(SON-T),  
19 ks OSRAM VIALOX 70W/E NAV-E(SON-E),  

nové:   2 ks OSRAM VIALOX 100W NAV-T SUPER (SON-T PLUS),  
2 ks OSRAM VIALOX 70W NAV-T(SON-T), 
2 ks OSRAM VIALOX 70W/E NAV-E(SON-E),  
2 ks PHILIPS MASTER 100W SON-T PIA PLUS  
2 ks PHILIPS PRO 70W SON-T  

Dalším bodem m* ení bylo zhodnotit sadu použitých výbojek Osram, které byly zhruba 5 let v provozu s regu-
lací. Výsledkem je sada graf' vyjad ujících zm*nu jednotlivých parametr' výbojky vztaženou ke sv*telnému toku. Za 
dobu provozu, kdy klesne u OSRAM VIALOX 100W NAV-T sv*telný tok o 30%, dochází k poklesu nap*tí na oblouku 
až o 30%, nár'stu proudu o 10%, poklesu p íkonu o 20% a m*rný výkon výbojky klesá o 10%. P ehled zm*n jednotli-
vých parametr' v d'sledku zm*n sv*telného toku o 30% je i  pro OSRAM VIALOX 70W NAV-T a OSRAM VIALOX 
70W/E NAV-E v tab. 1.  

 
Tabulka 1 Zm#ny parametr( jednotlivých druh( výbojek 

Z m* ení dynamických charakteristik nových a použitých výbojek vyplývá, že s jejich opot ebením se snižuje 
veli kost zapalovacího nap*tí oblouku a zárove/ nar'stá veli kost maximálního proudu oblouku.  

U n*kterých použitých výbojek je také patrná nesymetri%nost dynamické charakteristiky. Je to pravd*podobn* 
d'sledek polohy svícení výbojky v provozu. Na každou z elektrod p'sobily díky fyzikálním zákon'm jiné vli vy, které 
se projevují nap íklad jejich nesymetrickým oho ením apod. Dalším zajímavým zjišt*ním je, že vysokotlaká sodíková 
výbojka s 10% sv*telným tokem oproti výbojce nové se v %ásti dynamické charakteristiky chová jako stabiliza%ní dio-
da. P ínosem tohoto testu bylo m* ení a vyhodnocení parametr' u pom*rn* velkého množství použitých výbojek a je-
jich porovnání s výbojkami novými.  

Takto zm* ené k ivky by se daly v praxi využít k ur%ení hranice poklesu sv*telného toku na 70% nap . v d'-
sledku nár'stu proudu v obvodu nebo poklesu nap*tí na oblouku %i jeho p íkonu na ur%itou hodnotu apod.  

Literatura a odkazy 
[1] Hudík,P. Analýza parametr' vysokotlakých sodíkových výbojek s fázovou regulací, Diplomová práce, Br-
no, #eská Republika, 2004 
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Technický seminá# SRVO, Svatobo#ice, 25. – 26. 11. 2004 

tradi n% nazývaný „ Podzimní setkání p#átel ve#ejného osv%tlení“ 

 

 Technický seminá , organizovaný Spole%ností 
pro rozvoj ve ejného osv�tlení, se uskute�nil  ve Svatobo-
 icích – Mist ín� ve dnech 25. – 26. 11. 2004. Organiza�-
ním garantem a št�drým sponzorem byl ELEKTROSVIT 
Svatobo ice, a.s., zastoupený generálním  editelem Mgr. 
Imrichem Mézsárosem, role hostitele se ujal obchodní 
 editel p. Josef Dufek.  

ELEKTROSVIT Svatobo ice, a.s. je %eský vý-
robce elektrických svítidel s tradicí sahající až do roku 
1906. Dnes je to stabilizovaná akciová spole%nost se sta-
bilním výrobním programem. 

Svatobo ice - Mist ín, obec ležící v malebném 
koutu Jižní Moravy nedaleko Kyjova, p ipravil y pro se-
tkání opravdu p íjemné prost edí. Na prezen%ní li stinu se podepsalo 102 ú%astník', takže tento seminá  se  adí 
mezi nejnavštíven�jší v dlouholeté historii  t�chto akcí.  

Technický seminá  zahájil  zdravicí starosta obce Ing. N�m�anský. Po úvodním slovu generálního  edi-
tele Mgr. Mézsárose byl zahájen odborný program, který byl tentokrát tematicky zam��en p evážn� na svítidla a 
další komponenty sv�telných míst. 

V odborné �ástí, kterou  provázel Ing. František Luxa, tajemník SRVO, zazn�ly dále tyto referáty: 

ELEKTROSVIT Svatobo ice, a.s., pan J. Dufek : Výrobní program firmy 

VEOS s. r. o., Dolní Bojanovice, pan Z. Mad�ri� : Správa VO ve Svatobo icích a okolních obcích 

ELSTAV Lighting s. r. o.,  pan K. Vahala:  Zkušenosti s výrobky Elektrosvit Svatobo ice, a.s. 

VŠB TU Ostrava, Prof. K. Sokanský: Nap#*ové pom#ry na rozvad#%ích v Ostrav# 

S LAMP s.r.o., Ing. V. Dvo á%ek : Výroba halogenidových výbojek v +eské republice 

Tyco Electric , Ing. V. Trpišovský: Prvky pro venkovní osv#tlení 

SRVO, p edseda Ing. J. Kotek : Evropská norma pro VO  

DNA  Central Europe s.r.o., pan J. Neduchal: Regulace venkovního osv#tlení a elektronické p ed adní-
ky pro výbojky 

ELV Produkt, Ing. Milan Mur%o: Ocelové stožáry pro ve ejné osv#tlení a osv#tlení stadion' 

Promor Kajfosz, p. E. Kajfosz: Kvalita výrobk' ve sv#telné technice 

Sou%ástí technických seminá ' jsou i prezentace firem, jejichž produkty mají souvislost 
s problematikou ve ejného osv#tlení. Ve firemních prezentacích p edstavil y své produkty firmy: ART METAL - 

Ing. Tesa , ELEXA - Ing. Chmela , EN CENTRUM - Ing. 
He man, IZOL PLASTIK - Ing. Vrba, LIGHT ENGINE – 
Mgr. Havránek, TACOM - Ing. Pimper. 

V tomto %ísle Zpravodaje jsou otišt#ny p ísp#vky, 
které byly zaslány autory k otišt#ní. Vzhledem k tomu, že 
se podstatná %ást referát' opírá o promítané prezentace, 
není možné použít k p episu zvukového záznamu. Ti auto i 
kte í své p ísp#vky nezaslali, tak mohou u%init do dalších 
%ísel, avšak ochuzují se o možnost seznámit se svými pro-
dukty a poznatky %tená e ve vazb# na místo konání 
seminá e. 

Doprovodnou sou%ástí seminá e byla i výstavka 
produkt' a komponent pro VO. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 !"#$%&#'()*+,(�(.(/00-(

(

2 

 

  

 

V obci Svatobo ice – Mist ín se udržují bohaté folklorní tradice, po stránce kulturní a národopisné pat í 
obec do oblasti Slovácka, která je známá typickou lidovou architekturou, krásným kyjovským krojem, písn#mi a 
tanci. S nimi jsme se mohli  seznámit p i ve%erním neformálním pokra%ování programu setkání. P i koštu dar' 
zdejší zem#, vzork' výte%ných vín, podávaných krojovanými dívkami a mládenci, p i vystoupení tane%ník' 

Slováckého krúžku, p i poslechu Varmužovy cimbálové 
muziky, kdy si mnozí s muzikou s chutí „zabékali“ . 

Druhý den m#li  ú%astníci technického seminá e 
možnost prohlédnout si výrobu svítidel v provozech závodu 
ELEKTROSVIT a navštívit Templá ské vinné sklepy +ej-
kovice, historickou památku ze 13. století. 

Ú%astnící technického seminá e se rozjížd#li 
s mnoha p íjemnými pocity, díky geniu loci Kyjovska, ote-
v enosti a vst ícnosti všech, kte í se na hladkém pr'b#hu 
podíleli  a díky hostiteli , firm# ELEKTROSVIT Svatobo ice, 
a.s., jmenovit# generálnímu  editeli  Mgr. Imrichu Mézsáro-
sovi a obchodnímu  editeli  Jožkovi Dufkovi. 

Svatoborští díky a v#zte: nasadili  jste la*ku vysoko. 

Foto: Ing. Jaroslav Kotek 

 

N%co z historie místa konání našeho Technického seminá#e. 

Svatobo#ice 
0 tom, jak vznikl název této obce, není žádných podložených doklad'. Podle pov#sti ve stínu borovic 

vykonávali naši p edkové své pobožnosti, ob#tovali boh'm. Místu  íkali „Svaté bo í“  a odtud odvozeno jméno 
Svatobo ice. 

Nejstarší záznam je z rohu 1349. Svatobo ice byly ve svém vývoji podle pov#sti m#stem a nazývaly se 
+ervené m#sto. V 18. století byla uprost ed obce z nejstarších dob zachována brána jako poz'statek opevn#ní. Z 
toho lze usoudit, že Svatobo ice byly a jsou osadou hospodá sky významnou. 

Mi st#ín 
První zmínka o Mist ín# je ze 13. století, v níž král P emysl I. ud#lil  r'zná privilegia panství a klášteru 

velehradskému. Ve válce t icetileté byla obec úpln# zni%ena. 0byvatelé, kte í z'stali, postupn# budovali svou 
osadu a to v míst#, kde stojí dodnes. Bylo to okolo rohu 1656. O vzniku jména se vypráví toto: 

V dob#, kdy dleli  na Velehrad# sv. Cyril  a Metod#j, p išli  jedenkrát na své misijní cest# také do malé 
osady beze jména. V osad# si obyvatelé postavili  d ev#ný kostelík. A apoštolové ho posv#tili . -ekli  prý p i tom: 
„To jsou opravdoví mist i.“  Pov#st o tom se rozší ila do okolí a osad#, která do té doby nem#la názvu, po%alo se 
 íkati „Mist i – Mist ín“.  

Svatobo#ice-Mi st#ín 
P'vodní dv# obce se v roce 1964 slou%il y. 

V obci se dodnes udržují bohaté folklorní tradice, po stránce kulturní a národopisné pat í obec do ob-
lasti Slovácka, která je známá typickou lidovou architekturou, krásným kyjovským krojem, písn#mi a tanci. 
Dnes p edevším mládež užívá slavnostní lidový od#v hlavn# p i ob adních a slavnostních p íležitostech, jimiž 
obec b#hem roku pravideln# ožívá. Pat í mezi n# nejen slavnosti rodinné nebo církevní, ale též zvyky výro%ního 
lidového zp#vu. Krojované hody, vinobraní, dožínky, faša/k i Váno%ní koleda. Nejvíc užívají našich kroj' %le-
nové domácích národopisných soubor' a lidových hudeb, a* už se jedná o Národopisné soubory .Lú%ka, Mis-
t ín, Slovácký krúžek, d#tská Podkov#nka a Krušpánek. Mužský p#vecký sbor, Dechovou hudbu Mist í/anka, 
Varmužovu cimbálovou muziku, Cimbálovou muziku Ladislava Pavluše a Chrámový sbor. Ti všichni užívají 
našich kroj' p i svých vystoupeních doma ale i v zahrani%í.  

Z vina#ských tradic v naší oblasti – p. Josef Dufek 

Svatobo ice, jako vina ská obec se hlásí k vina skému právu již ve 14. století. První zprávy o vina ství 
v našem kraji jsou však již ze století 13. z Vracova. Avšak vinná réva se v oblasti Moravy p#stovala již od 3. 
století, o %emž sv#d%í vykopávky  ímských obranných osad v okolí Pálavy. Odtud se rozší il o p#stování révy 
vinné na celou oblast Jižní Moravy. 
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Pro oblast Jižní Moravy , a tedy i Svatobo ice, zavedl  ád vinných hor pro vina e a výrobce vína teh-
dejší markrab# moravský, pozd#jší král %eský, P emysl Otakar II . 

Za t icetileté války byly místní vinice tém#  úpln# zdevastovány. Po skon%ení války docházelo k  po-
stupné obnov# vinohradnictví. V 19. století p išla na místní vinohrady další pohroma, tehdy p#stované pravoko-
 enné odr'dy byly napadeny a vyhubeny chorobami zavle%enými z Ameriky. 

Po roce 1892 dochází k t etímu rozvoji vinohradnictví na Morav#. Ušlechtilé odr'dy byly roubovány 
na odolné podnože, réva se stává odoln#jší v'%i chorobám. Vzniká  ada vina ských družstev a rozvíjí se sou-
kromé vina ství, kvalita vína se dostává na slušnou úrove/. 

 Po zestátn#ní došlo k úpadku kvality. Velké státní firmy se snažily o kvantitu produkce a kvalita vína 
šla stranou. Opoušt#ly se odr'dy i zp'soby zpracování, které vyžadovaly velký podíl ru%ní práce, a privilegova-
ly se odr'dy výkonové.  

V sou%asné dob#, zapla*pánb'h, došlo k zániku t#chto velkovýrobních celk' a op#t dochází k renesanci 
soukromého drobného a družstevního vinohradnictví a nár'stu kvality místních vín. Se vstupem do EU je kvan-
titativní rozvoj vinohradnictví ukon%en, resp. omezen, platí zákaz dalšího rozši ování vinohrad'.  

V sou%asné dom# je na Morav# n#kolik set soukromých vina ství, které se snaží dostat vina ské tradice 
oblasti do p'vodního stavu a kvality. Tedy dosažení vysokého standardu a kvality, které si bude považovat i 
ostatní Evropa. 

Odr'dy našich vín budete mít možnost posoudit na ochutnávce 15 vzork' p ívlastkových vín a budete 
moci posoudit, jak se nám da í naše p edsevzetí naplnit.  

 

 

 

Úvodní slovo starosty obce Svatobo#ice –M ist#ín, Ing. Jana N%m ovského 

Vážené dámy, vážení p átelé. 

 Dovolte, abych vás jménem svým i všech spoluob%an' p ivítal na vašem dnešním seminá i v naší obci 
Svatobo ice - Mist ín.  

Krátce k p edstavení naší obce: obec leží v okrese Hodonín, 
blízko m#sta Kyjov a k dnešnímu dni máme 3500 obyvatel. 

Protože jste vesm#s odborníci na problematiku ve ejného 
osv#tlení, cht#l bych poznamenat , že i u nás máme problémy s ve ejným 
osv#tlením, stejné jako velká m#sta a další obce. 

Mou povinností je také pod#kovat p edsednictvu SRVO a také 
p edstavenstvu Elektrosvit Svatobo ice, a.s. za to, že toto vaše dnešní 
setkání se uskute%ní v naší obci a tím se naše obec dostane do širšího 
pov#domí ve ejnosti, i když jist# mnozí z vás nás znají p edevším jako 
sídlo Elektrosvitu. Za to pat í všem organizátor'm dík. A také vám, 
ú%astník'm seminá e, kte í jste se k  nám sjeli  ze všech kout' %eské 
republiky a ze Slovenska. 

Dovolil  bych si vám pop át všechno dobré k vašemu jednání, 
k navázání nových kontakt', pop át, aby se vám práce da ila a až se p íšt# 

setkáte s výrobky Elektrosvit Svatobo ice, a.s., abyste si vzpomn#li  nejen na tuto firmu, ale i na naši obec Sva-
tobo ice - Mist ín, kde, jak pevn# doufám, strávíte pár p íjemných chvil . 

 

Do vaší další práce i jednání vám p eji hodn# úsp#ch' a zase n#kdy ve Svatobo icích - Mist ín# nashle-
danou. 
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ELEKTROSVIT Svatobo#ice, a.s. 

Generální #editel a p#edseda p#edstavenstva, Mgr. Imrich Mészáros 

Vážené dámy, vážení páni, 

dovo1te mi, aby som úvodom vyslovil  po2akovanie, že bolo našej spo1o%nosti umožnené spolupodie-
la* sa na organizácii  dnešného stretnutia priatel'ov VO. Je to jednak p e nás %es* a zárove/ možnos* oboznami* 
Vás s vývojom v spo1o%nosti ELEKTROSVIT Svatobo ice, a.s. Vo fabrike je tradícia výroby svietidiel už 
takmer 100 rokov a pod zna%kou ELEKTROSVIT 50 rokov. 

Naša spolo%nos* preš-
la dlhou a bo1avou cestou 
transformácie, cez decentrali-
záciu riadenia, reorganizáciu 
procesov až po kone%né vyjas-
nenie majite1ských vz*ahov ( 
dnes sú akcie v rukách fyzic-
kých osôb). Všetky tieto aspekty mali vážný dopad na firmu. Ro%ný predaj svietidiel sa zastavil  na 60 mil. K% a 
zamesmanosti na 70-tich 1u2och. Areál však žije 2alej, je to priemyslová zóna, kde je 12 fíriem s pohybom 250 
1udí, ktorí môžu využit' priamo v areály závodnú jedále/, kantínu i lekársku starostli vos*. 

Je to práve naša spolo%nos*, ktorá sa znova postavila na nohy. Zna%ka a know-haw celého bývalého 
holdingu je vlastníctvom ELEKTROSVIT Svatobo ice. To sa týká i svietidiel p e VO. Vyžiadalo si to a ešte si 
to vyžaduje zna%né investície do technológie a rekonštrukcií nehnute1ností. Najvä%šou našou devízou sú však 
1udia - zam#stnanci ELEKTROSVITu. Práve ich vz*ah k fírme a hrdos* na zna%ku nás doviedla k úspechu. Už 
tretím rokom sa nám darí plni* podnikatelský zámer, vel'a výrobkov sm# inovovali, máme novinky a chystáme 
2á1šie. O tom Vás však poinformuje môj kolega, obchodný riaditel Jožko Dufek. 

Cie1om našej spolo%nosti je udržanie si segmentu trhu, 2alšie investície, rozvijanie exportných aktivít 
a získanie strategického partnera. 

Dovolte mi na záv#r vyslovi* názor, že je to práve SRVO, ktoré nás spája v spolo%nom zaujme. Ve2 %i 
sú to výrobcovia VO a príslušenstva alebo správcovia VO, všetkým ide o bezpe%ný pohyb 1'udí a techniky po 
našich komunikáciách. 

Dúfam, že dnešné stretnutie SRVO splní o%akávania, spojí užito%né s príjemným. 

3akujem za pozornos*. 

Výrobní program firmy ELEKTROSVIT Svatobo#ice, a.s.,  

J. Dufek, obchodní #editel 

Dámy a pánové, obchodní partn# i, p átelé. 

Dovolte, abych Vám p edstavil  výrobní program firmy ELEKTROSVIT Svatobo#ice, a. s., tradi%ního 
%eského výrobce elektrických svítidel, který bude v roce 2006 slavit výro%í 100 let založení.  

Sou%asný výrobní program tvo í elektrická svítidla pro r'zné druhy sv#telných zdroj': žárovky, vyso-
kotlaké sodíkové a rtu*ové výbojky, lineární halogenové žárovky, úsporné zá ivky s vestav#ným elektronickým 
p ed adníkem, apod. Podle ú%elu použití vyrábíme svítidla pro venkovní osv%tlení – uli ní, parková a za-
hradní, dále svítidla bytová, pr'myslová, speciální (strojní, vagónová, nouzová) a sv%tlomety. Specialitou 
našeho výrobního programu jsou nevýbušná elektrická  za#ízení ur ená  pro použití v prostorech 
s nebezpe ím požáru a výbuchu, jako jsou  doly s výskytem plynu, chemické provozy, kompresorové stanice, 
t#žba a zpracování ropy a plynu, apod. Nabízený sortiment svítidel, p ed adník' a p íslušenství je na vysoké 
technické úrovni dané dlouholetou tradicí a soustavnou modernizací.  

Pro zajišt#ní ucelené dodávky osv#tlovací techniky nabízíme mimo výrobní program naší firmy sv#tel-
né zdroje, elektrické osv#tlovací stožáry, výložníky a další pot ebné dopl/ky, v%etn# úprav na p ání zákazníka, 
barevného provedení nebo výroby svítidel na zakázku. Ve spolupráci s dalšími firmami ELSTAV LIGHTING 
Ostrava, RESOLUX T inec, VYSTO Kobylí, %i DNA CENTRAL EUROPE zajiš*ujeme r'zné varianty našich  
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výrobk' dle pot eb zákazníka. Dodáváme také výrobní sortiment slovenské spole%nosti 
ELEKTROSVIT Vrakú/ a bývalé firmy NOVÝ ELEKTROSVIT Nové Zámky, jejíž výrobu jsme vícemén# 
p evzali.   

Jeli kož p'sobíme na trhu nejdéle ze všech sou%asných výrobc' a distributor' obdobného sortimentu, je 
náš sortiment dostate%n# znám, takže není nutné podrobn# hovo it o každém typu. Všeobecn# lze potvrdit, že 
p estože n#které typy se vyráb#jí  adu let, je po nich stále poptávka. Bohužel mnozí mají ješt# v podv#domí 
svítidla, která po n#kolika letech užívání rezav#la a trp#la dalšími neduhy. To bylo v é e kvantitativní výroby, 
což je dnes už nemyslitelné. Na trh vstoupila  ada konkuren%ních výrobk' a v podstat# si trh vynutil  inovaci 
našich svítidel p i zachování základního tvaru (dle p ání zákazník'). Došlo ke zm#nám materiál', ke zvýšení 
krytí, snahám snížit energetickou spot ebu svítidel, k rozší ení typových  ad  a k celkovému zvýšení kvality.  To 
se dotýká celého výrobního sortimentu.  

Typickým p edstavitelem je svítidlo typu 446 05 71, kde p i zachování tvaru došlo k podstatným zm#-
nám ve složení materiálu, sestavení skeletu, zvýšení tuhosti  a zvýšení krytí z IP 24 na IP 54. Naopak n#která 
svítidla vyrábíme pouze pro dopln#ní stávajícího osv#tlení, to je typ 446 10 70, a neuvažujeme o jejich inovaci. 
Postupn# jsou vy azována z výroby a nahrazována novými svítidly (typy 444 20 70, 446 40 70, 446 50 70, 446 
60 70), která vynikají svou kvalitou a sv#teln# technickými vlastnostmi. V sou%asné dob# p ipravujeme do vý-
roby celohliníkové svítidlo pro VO výkonu 70 W – 250 W. Svítidlo bude p edstaveno na AMPERu 2005.  Jako 
novinku zavádíme výrobu svítidel pro VO, která jsou osazena elektronickým p ed adníkem ECOLUM EC3. 
Výhodou instalace ECOLUMu – EC3 je schopnost uspo ení až 40% elektrické energie a prodloužení životnosti 
výbojky až o 25%. Tento projekt provádíme ve spolupráci s firmou DNA CENTRAL EUROPE, podrobn#jší 
informace Vám za chvíli  sd#lí pan Josef Neduchal. Další novinkou jsou historické stylové stožáry, které jsou 
kovové poplastované. Tyto sloupy vynikají svou odolností v'%i pov#trnostním vliv'm, korozi, solím, kyselinám 
a UV zá ení, jsou v#rn# podobné liti novým sloup'm p i výrazn# menší hmotnosti a n#kolikanásobn# nižší cen#. 
Na trh je uvádíme v kooperaci s firmou ELSTAV LIGHTING.  

Všechno, co bylo  e%eno, naleznete v písemných materiálech, které jste obdrželi  p i prezentaci. 

Záv#rem bych cht#l  íci, že veškerá svítidla, která standardn# vyrábíme mají vystavena prohlášení o 
shod#  dle platných na ízení. Zárove/ jsou svítidla vyráb#na ve shod# s evropskými normami. Nevýbušná  za í-
zení jsou schvalována ve SZ 210 Ostrava - Radvanice a spl/ují požadavky mezinárodní normy ATEX 94/9/EC. 
Od roku 2001 je naše firma držitelem certifikátu  ízení kvality dle normy *SN EN ISO 9001:2001 od firmy ITI 
TÜV. Zna%ku Elektrosvit máme chrán#nu ochrannou známkou Ú adu pr'myslového vlastnictví pod %.  251515. 

Sou%asné obchodní aktivity jsou orientovány p edevším na %eský trh prost ednictvím smluvních velko-
obchodních partner'. Exportní aktivity sm# ují p edevším na slovenský trh,  p íležitostn# do zemí st ední a vý-
chodní Evropy, EU, St edního východu a Afriky. Pro ruské trhy máme certifikované elektrické svítidla dle stan-
darty GOST.  

Veškeré dopl/ující informace o naší firm# a jejím sortimentu, dodacích lh'tách, obchodních podmín-
kách, rabatech apod. Vám rádi sd#líme a* už osobn# nebo telefonicky.  

D#kuji za pozornost a t#ším se na další úsp#šnou spolupráci . 

Správa VO ve Svatobo#icích a okolních obcích  

Z. Mad%ry , VEOS s. r. o., Dolní Bojanovice 

Vážení p ítomní, p eji vám p íjemné odpoledne a dovolte mi, abych se p edstavil . Jmenuji se Zden#k 
Mad#ry% a jsem zástupce firmy VEOS s.r.o. Dolní Bojanovice. Tato obec leží asi 7 km od Hodonína.  

Naše firma vznikla v roce 1996 a zabývá se elektromontážní %inností, výrobou rozvád#%', opravami a 
rekonstrukcemi ve ejného osv#tlení. V sou%asné dob# máme 25 zam#stnanc'. Pro opravy a údržbu ve ejného 
osv#tlení máme %ty i vysokozdvižné plošiny s dosahem od 10 do 20 m. Údržbu ve ejného osv#tlení zajiš*ujeme 
ve 22 m#stech a obcích na hodonínsku a b eclavsku v%etn# m#sta Hodonína ve kterém opravujeme ve ejné 
osv#tlení  pro spole%nost ELTODO. Celkový po%et sv#telných míst dosahuje zhruba 9500 ks s asi 150 zapína-
cími místy. Údržbu provádíme také v obci Svatobo ice, ve které se po ádá dnešní seminá . Když jsme za%ali 
provád#t údržbu ve ejného osv#tlení v jednotli vých obcích a m#stech, byla stávající svítidla z asi 90% vyrobena 
v závod# Elektrosvit Svatobo ice. Z tohoto d'vodu jsme navázali spolupráci s touto firmou, která nám vycháze-
la vst íc p i zajiš*ování náhradních komponent' na starší typy svítidel a sou%asn# dodávala nová svítidla pro 
výstavbu nových úsek' ve ejného osv#tlení pop ípad# pro rekonstruované úseky. V dnešní dob# pat íme mezi 
jejich spokojené zákazníky.  
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 Jako nejv#tší problém v#tšiny obcí, ve kterých provádíme údržbu, je nedostatek finan%ních pro-
st edk', které jim zbývají na ve ejné osv#tlení, a tak se stále udržují zastaralé a nevyhovující typy svítidel, 

což nep ispívá k sou%asným požadavk'm na osv#tlení a vzhled obce. Postupn# se nám za%íná da it p esv#d%ovat 
zástupce obcí, aby se snažili každý rok vy%lenit ur%itou %ástku na modernizaci a preventivní údržbu soustavy 
ve ejného osv#tlení, protože ve v#tšin# p ípad' se po vybudování osv#tlení  toto pouze udržovalo a neprovád#ly 
se žádné preventivní úkony, o pravidelných revizích elektrického  za ízení ani nemluv#.  

V sou%asné dob# ve spolupráci se závodem Elektrosvit Svatobo ice v rámci jejich pilotního projektu 
p ipravujeme v této obci výstavbu nového úseku se samostatným zapínacím bodem. V této %ásti budou osazena 
nová svítidla s elektronickými p ed adníky, o kterých bude mít na dnešním seminá i p ednášku p. Neduchal. 
Svítidla na tuto stavbu dodá závod Elektrosvit Svatobo ice a naše firma provede montáž v%. dodávky  zbývající-
ho materiálu. Výstavba bude hotova do konce letošního roku a následn# se bude samostatn# m# it a vyhodnoco-
vat. Nové elektronické p ed adníky ve svítidlech by m#ly zajistit  ízení sv#telného režimu a snížit spot ebu elek-
trické  energie. Pokud se p i zkušebním provozu potvrdí údaje výrobce o snížení spot eby elektrické energie až 
o 40%, budeme prosazovat použití t#chto p ed adník' i do dalších obcí v naší správ#. 

Protože firma VEOS není %lenem Spole%nosti pro rozvoj ve ejného osv#tlení, cht#l bych záv#rem po-
d#kovat  po adateli  tohoto seminá e za  pozvání a možnost  naší prezentace. 

D#kuji za pozornost. 

 

Zkušenosti s výrobky Elektrosvit Svatobo#ice, a.s. 

K. Vahala, ELSTAV Lighting s. r. o. 

Dobrý den dámy a pánové 

Jmenuji se Kamil Vahala a jsem zástupce  Firmy ELSTAV, kterou jist#, alespo/ doufám, znáte. Od 
1.5. tohoto roku už Elstav Lighting s.r.o.  

Naše firma je dlouholetým %lenem Spole%nosti pro rozvoj ve ejného osv#tlení a již 11. rokem se výraz-
n# podílí na obnov# VO v +R. Materiál pro opravy obnovu a novou výstavbu VO dodáváme po celé republice a 
našimi hlavními odb#rateli  jsou m#sta a obce. 

Pro +R vlastníme zastoupení významných zahrani%ních firem (GEWISS – PHILIPS – a hlav# firmu 
ROSA.) V +eské republice je našim hlavním obchodním partnerem firma ELEKTROSVIT, naše firma se  adí 
k p edním distributor'm výrobk' Elektrosvit pro +R.    

Tímto krátkým p edstavením naší firmy se dostávám k tématu tohoto vstupu – Zkušenosti s výrobky 
Elektrosvit Svatobo#ice. 

Všichni, kdo pracují ve VO tyto výrobky zná, protože byly a ješt# stále jsou nejrozší en#jší v naší re-
publice, i když sou%asná konkurence je obrovská.  

Pro naší firmu je prodej t#chto výrobk' nedílnou sou%ástí sortimentu a v celkovém sou%tu objemu zau-
jímá významnou pozici našich prodejních aktivit.   

Proto m'žeme vcelku objektivn# zhodnotit výrobky ELEKTROSVITu, jejich vlastnosti a spokojenost 
zákazník' s nimi. 

Myslíme si, že tyto výrobky odpovídají sou%asnému trendu, jsou dostupné pro zákazníky a proto taky 
žádané. Nemohu p ehlednout i jejich dobrou kvalitu, která je ur%ena minimální poruchovostí a tím i minimální-
mi reklamacemi. Abych pravdu  ekl, tak si nevzpomínám, kdy jsme naposledy n#co ze sortimentu 
ELEKTROSVIT reklamovali. 

Výrobky ELEKTROSVITu charakterizuje jejich tradi%ní design, který se moc nem#ní, ale to není na 
škodu, protože i sv#toví výrobci své  ady svítidel, které se dob e prodávají, neruší. Navíc jsou stále žádané z  ad 
projektant' a architekt' 

Co se ale u výrobk' ELEKTROSVITu podstatn# zm#nilo, je použití nových materiálu pro vybavení 
svítidel. Díky tomu jsou tyto výrobky spolehli vé, mají dlouhou životnost a také sv#telné parametry svítidel od-
povídají sou%asným požadavk'm pro svítidla používaná va ve ejném osv#tlení.  
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 Další p edností výrobk' ELEKTROSVITu jsou velmi krátké dodací doby jak nových svítidel, tak 
náhradních díl'. 

Když toto všechno shrnu z  pohledu naší firmy, musím  íci, že spolupráce s touto firmou je pro nás vel-
mi prosp#šná a naši zákazníci jsou s t#mito výrobky  spokojeni.  

V# ím, že tento trend kvality vydrží a že se brzy do%káme i nových výrobk'. 

Za nás, firmu Elstav Lighting, musím  íci, že si pochvalujeme i obchodní aktivity sou%asného ELEK-
TROSVITu a to v prodeji sortimentu, který není jejich výrobním programem. Od naší firmy dostali výhradní 
podmínky pro prodej stožár' ,  hlavn# historických, parkových a stylových pro budování nebo obnovu osv#tlení 
VO.  

Základem t#chto stožár' je ocelová konstrukce, která má povrchovou úpravu tvo enou speciální plas-
tovou sm#sí. Uvnit  je vypln#n polyuretanovou p#nou která zlepšuje jeho mechanické vlastnosti   

Sloupy se vyzna%ují: 
- malou váhou usnad/ující transport a montáž,  
- vysokou estetikou výrobku , 
- vysokou odolností proti pov#trnostním vliv'm , 
- odolností proti soli , amoniaku, kyselinám a jiným chemikáliím,  
- odolností proti UV zá ení,  
- možnost použití r'zných barev p i výrob# vmícháním do plastu,  
- a velmi dobrou mechanickou pevností. 

V nabídce jsou stožáry Typ S – SP – SM. Liší se pouze vn#jším vzhledem, konstrukce je u všech typ' 
stejná.  

V# ím, že v kombinaci se svítidly ELEKTROSVITu nabízí naše firmy další možnosti a r'zné kombi-
nace pro zlepšení vzhledu samotných osv#tlovacích soustav.   

V posledním bodu bych cht#l ješt# p edstavit další novinku naší firmy a to jsou hliníkové stožáry. 

Stožáry se vyzna%ují vysoce estetickým zpracováním a jejich vlastnosti lze shrnout: 
- dlouhá životnost, což vyplývá z vlastností Al materiál' oproti ocelovým stožár'm, 
- velké množstvím variant, 
- dlouhá zárukou - 15 let garance na povrchovou úpravu anodizací, 
- velmi jednoduchá  manipulace a montáž díky nízké hmotnosti oproti ocelovým stožár'm, 
- cenová dostupnost. 

Tímto bych svou p ednášku ukon%il , a pokud bude chtít n#kdo další informace, rádi je zodpovíme. 

A ELEKTROSVITu p eji hodn# úsp#chu v jejich další %innosti a udržení nastoleného trendu. 

 D#kuji Vám za pozornost.  

M%#ení pr'b%h' parametr ' rozvad% ' VO v Ostrav% 

Prof. K . Sokanský, VŠB TU Ostrava 

1. Zadání projektu 
Provedení m# ení pr'b#h' nap#tí, proud' a výkon' u rozvad#%' ve ejného osv#tlení . 

M# ení vliv' vzdálenosti RVO od stanice, posouzení rozdílu mezi m# ením v pracovní dny a o víkendu 
a efektivnost regulátor' nap#tí. 

Statistické vyhodnocení ze 100 m# ení. 

2. M%#ené rozvad% e 
- Celkový po%et rozvad#%' RVO  90 
- Po%et m# ených RVO bez regulace  74 
- Po%et m# ených RVO s regulací  16 
- RVO s regulací TRIMR  15 
-  RVO s regulací SALICRU    1 
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3. Hodnocení nam%#ených dat 
- maximální hodnota nap#tí a proudu 
- minimální hodnota nap#tí a proudu 
- pr'm#rná hodnota 
- rozdíl nap#tí 
- zm#na pr'm#rné hodnoty nap#tí a proudu ve vztahu víkend kontra pracovní dny 
- nesymetrie trojfázové soustavy 
- úspory energie s použitím TRIMRu 
 

RVO bez regulace víkend 

 
 
 

 

RVO bez regulace pracovní den 

 
 
 

Funkce TRIMRu  víkend 
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Funkce TRIMRu v pracovní den 

 
 

44..  VVyyhhooddnnoocceenníí  mm%%##eenníí  

RRoozzddííll   nnaapp%%tt íí,,  pprr oouuddoovváá  aa  nnaapp%%,,oovváá  nneessyymmeettrr iiee  
  

ZZmm%%nnaa  pprr ''mm%%rr nnéé  hhooddnnoottyy  nnaapp%%tt íí  aa  pprr oouudduu  vv  pprr aaccoovvnníí  ddnnyy  vv  ppoorr oovvnnáánníí  ss  vvííkkeennddeemm  
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55..  ÚÚssppoorr yy  pp##ii   ppoouužžii tt íí  rr eegguullááttoorr ''  

55..11..  VVííkkeenndd  

  
  

55..  22  PPrr aaccoovvnníí  ddnnyy  

  
  

ZZáávv%%rr ::   PPrr ''mm%%rr nnáá  úússppoorr aa  eell ..  eenneerr ggiiee  zzaa  mm%%##eennéé  oobbddoobbíí  jj ee  oo  vvííkkeenndduu  ii   vv  pprr aaccoovvnníí  ddnnyy  pp##iibbll ii žžnn%%  2288%%   
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6. Záv%re né zhodnocení 
1. Prostorové rozložení nap#tí vykazuje zna%né rozdíly. Maximální bylo nam# eno o veli kosti 248,6 V a 

minimální o veli kosti 193,8 V. Dovolená odchylka nap#tí závazná pro energetiku je dle +SN IES 38  
230 V± 10%. To znamená, že z hlediska podp#tí není v Ostrav# dodržena p edepsaná hranice. 

2. Ve v#tšin# p ípad' ve ejné osv#tlení pracuje p i p ep#tí, než v podp#tí. Toto má za následek zkrácení 
života sv#telných zdroj'. 

3. Nejv#tší rozdíl nap#tí b#hem m# eného intervalu %inil  22,4 V v pracovní dny i o víkendu. Srovnáním 
rozdíl' nap#tí mezi pracovním dnem a víkendem vyplývá, že je v#tší rozdíl v pracovní dny. 

4. Srovnáním zm#n pr'm#rných hodnot nap#tí mezi pracovními dny a víkendem vychází maximální rozdíl 
asi 1,7%. Rozdíly mohou znamenat i to, že nap#tí b#hem víkendu m'že být i nižší než v pracovní dny.  

5. Nap#*ová nesymetrie, jejíž dovolená hodnota %iní dle +SN EN 50 160 2%, je nejv#tší kolem 2,5%. 

6. Proudová nesymetrie je velmi vysoká v  ad# p ípad'. Ztráty zp'sobené nesymetrií mohou %init až 5%. 

7. Z hlediska úspor pomocí regulátor' nap#tí: úspory %inil y v pr'm#ru 28% výkonu, což lze považovat za 
velmi dobré. Alarmující však je, že ze 14 instalovaných regulátor' fungovalo pouze 9, což se jeví jako 
mrhání investi%ními prost edky.. 

Kontakt:   Prof. Ing. Karel Sokanský CSc., karel.sokanský@vsb.cz,  

Ing. Petr Höchsmann, petr.hochsmann.fei@vsb.cz 

Výroba halogenidových výbojek v *eské republice 

Ing. V. Dvo#á ek, S LAMP s.r.o., Panenské B#ežany * ) 

Halogenidové výbojky jsou vysokotlaké výbojové zdroje, v nichž je hlavní %ást sv#tla vyza ována sm#-
sí par kov' a produkt' št#pení halogenid'. Svíticí látky jsou do výboje vnášeny ve form# halogenid' p ísluš-
ných kov' anebo v %isté form# a halogenidy vytvá ejí po prvním rozsvícení výbojky. Tento princip je nejú%in-
n#jší cestou zlepšení spektra vysokotlakého rtu*ového výboje   z hlediska ú%innosti sv#telného zdroje i 
z hlediska podání barev. 

Díky velkému po%tu r'zných kov', vyzna%ujících se rozmanitým charakterem spektra vyza ované 
energie, se naskýtá rovn#ž možnost upravovat   spektrum zá ení zdroje nejen pro ú%ely všeobecného nebo deko-
rativního osv#tlování, ale i pro  ešení celé  ady dalších úkol' v#dy a techniky, kde jsou vyžadovány speciální 
vlastnosti   sv#tla resp. zá ení (léka ství, chemický pr'mysl, polygrafický pr'mysl, zem#d#lství aj.). Použití 
v#tšiny %istých kov' je však spojeno se zna%nými problémy, které bránil y v minulosti jejich racionálnímu vyu-
žití. N#které kovy se vyzna%ují velmi intenzivními rezonan%ními %árami ve viditelné oblasti spektra (nap . so-
dík, thalium, indium, galium apod.), jiné prvky (nap . kovy vzácných zemin jako dysprozium, holmium, thuli-
um, scandium a další) mají velmi husté %árové spektrum v celé viditelné oblasti, které tak zajiš*uje v#rné podání 
barev osv#tlovaných p edm#t'. Již vzpomínané kovy vzácných zemin mají p i maximáln# p ípustných teplotách 
materiálu výbojové trubice (k emenné sklo anebo korundová keramika) nízký tlak par, takže nelze dosáhnout 
požadované koncentrace t#chto prvk' ve výboji a tedy ani požadovaného m#rného výkonu. Jiné prvky, nap . 
alkalické kovy, jsou p i teplotách p evyšujících 300oC velmi agresivní v'%i k emennému sklu, takže dochází ke 
vzájemné reakci, jejímž výsledkem je neúnosn# rychlé zni%ení ho áku. 

Východiskem, jak  ešit oba výše jmenované problémy, je nový zp'sob vnášení prvk' do výboje ve 
form# jednoduchých chemických slou%enin, z nichž jako nejvhodn#jší se ukázaly p íslušné halogenidy, nej%as-
t#ji jodidy. Tyto slou%eniny jsou p i pracovních teplotách ho áku pom#rn# stálé, nejsou agresivní v'%i k emen-
nému sklu a v#tšinou se vyzna%ují i vyšším tlakem par v porovnání s %istým kovem. Tím je zajišt#na i jejich 
dostate%ná koncentrace ve výboji a tedy i požadovaný m#rný výkon.  

Situace se dále zlepšila zvládnutím technologie výroby halogenidových výboje do ho ák' zhotovených 
z korundové keramiky. Zde se vhodn# doplnil y vlastnosti halogenidových výbojek z hlediska možnosti využití 
velkého množství kombinací r'zných svíticích p ím#sí a vynikajících vlastností korundové keramiky, spo%ívají-
cích ve vyšší p ípustné pracovní teplot# ho áku, možnosti pracovat s vyššími tlaky nápln# a její chemické odol-
nosti proti p'sobení jednotli vých složek nápln# ho áku. V souvislosti s vývojem t#chto výbojek do sou%asné 
technické úrovn# bylo zapot ebí vy ešit celou  adu technologických problém' souvisejících se spolehli vým za-
palováním výboje, se zp'sobem p ípravy p íslušných slou%enin a jejich vnášením do výbojové trubice, 
s chemickým složením emisních materiál' a keramických pájek v p ípad# použití korundové keramiky atd. 
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Konstrukce halogenidové výbojky je p íbuzná výbojkám rtu*ovým – v p ípad# výbojek s ho ákem 
z k emenného skla, resp. výbojkám vysokotlakým sodíkovým – v p ípad# výbojek s ho ákem z korundové ke-
ramiky. Technologicky jsou však oba druhy halogenidových výbojek podstatn# složit#jší než jejich p íbuzní 
p edch'dci, takže pouze n#kolik sv#tových firem zvládlo výrobu halogenidových výbojek od samého po%átku, 
tj. v%etn# vlastní výroby ho ák' a svíticích p ím#sí. V#tší %ást výrobc' sv#telných zdroj' se  proto rad#ji omezu-
je pouze na finální montáž hotových ho ák' nakupovaných od technicky a technologicky zdatn#jších výrobc'.  

Pri ncip  innosti halogenidových výbojek lze se zna%ným zjednodušením popsat následovn#. Výboj se zapalu-
je vn#jším zapalovacím za ízením, které zajiš*uje vysokonap#*ový impuls s amplitudou až 4,5 kV. Výboj nej-
d íve probíhá v parách rtuti (nebo xenonu – viz nap . výbojky používané v reflektorech automobil') a v argonu. 
S postupným nár'stem teploty se zvyšuje koncentrace halogenid' ve výboji. Pracovní režim výbojky se ustálí 
do cca 5 minut. P i pracovní teplot# ho áku dochází v jeho osové %ásti, kde je teplota nejvyšší, ke št#pení halo-
genid' na atomy halogenu a atomy p íslušného kovu, které se vybudí a zá í. Sou%asn# vzr'stá gradient koncent-
race t#chto atom' v radiálním sm#ru, dochází k jejich následné difuzi ke st#nám ho ák' s nižší teplotou, kde se 
op#t slu%ují na p'vodní látky. Vzniká tak uzav ený cyklus, jehož existence je nezbytným p edpokladem vytvo-
 ení ú%inného sv#telného zdroje s požadovaným spektrálním složením a dostate%n# dlouhým životem. 

V sou%asn# vyráb#ném sortimentu halogenidových výbojek se používá celá #ada r'zných kombinací 
halogenid', z nichž pro ú%ely všeobecného osv#tlení jsou nejzajímav#jší následující: 

a. NaI + TlI  + InI.  (Jodidy sodíku, talia, india). Každý z použitých prvk' se vyzna%uje intenzivními spek-
trálními %árami ve  viditelné oblasti spektra (sodík zá í v oranžové , thalium v zelené a indium v modré 
%ásti spektra). Jejich vhodnou kombinací lze získat zdroj bílého sv#tla s m#rným výkonem 70-110 
lm/W (podle p íkonu), p i všeobecném indexu podání barev Ra 5 65-70 

b. TlI  + DyI3 + TmI3 + HoI3 .(Jodidy talia, dysprosia, tulia, holmia). Kovy vzácných zemin mají velký 
po%et %ár velmi hust# pokrývajících celé viditelné spektrum, takže lze dosáhnout vynikajícího podání 
barev osv#tlovaných p edm#t'. P ítomnost thalia  významn# zvyšuje m#rný výkon výbojky. Výsledkem 
jsou sv#telné zdroje s m#rným výkonem 80 – 90 lm/W s Ra > 80 

c. ScI3 + NaI + L iI . (Jodidy scandia, sodíku, lithia). Scandium se vyzna%uje velkým množstvím %ár 
v modro-zelené %ásti spektra, sodík s lithiem dopl/ují zá ení v oblasti oranžov#-%ervené. M#rný výkon 
dosahuje až 100 lm/W p i Ra 5 75 

d. SnBr 2 + SnI2 . (Bromidy a jodidy cínu). U výbojek s uvedenou náplní se využívá molekulární spektrum 
použitých p ím#sí, které je spojité a lze jej velmi dob e p iblížit zá ení absolutn# %erného t#lesa. P i 
m#rném výkonu kolem 60 lm/W je dosahováno vynikajícího podání barev s Ra dosahujícím hodnoty až 
98. 

Spektrální složení energie výbojek s náplní podle bod'  a,b,c jsou uvedeny na obrázcích 1 – 3. 

 

 

 

 

Obr. 1                 Obr. 2  
Spektrum halogenidové výbojky                Spektrum halogenidové výbojky 

- nápl/ ho áku hologenidy sodíku, talia, india - nápl/ ho áku  halogenidy talia, dysprosia, tulia,          
holmia 
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Obr. 3 

Spektrum halogenidové výbojky  

- nápl/ ho áku halogenidy sodíku, lithia, scandia 

Výše uvedené kombinace halogenid' nacházejí uplatn#ní ve sv#telných zdrojích ur%ených pro všeo-
becné osv#tlování. Existuje však ješt# celá  ada dalších možností, popsaných v literatu e a v patentech, které 
však již zacházejí za rámec tohoto pojednání, používané pro další oblasti v#dy a techniky (nap . výbojky 
s p evážn# modrým spektrem s InI(jodid india) nebo GaI (jodid galia) používané p i lé%ení d#tské žloutenky 
nebo v polygrafii  a v chemickém pr'myslu, nebo výbojky využívající zá ení železa s intenzivním zá ením 
v blízké UV oblasti, používané pro vytvrzování lak' apod.) 

Sor timent vyráb%ných halogenidových výbojek je v sou%asné dob# již velmi široký a dal by se rozd#lit  podle 
p íkonu, konstrukce výbojky, materiálu ho áku a typu patice do následujících skupin: 

1. P íkon: (125), 250, 400, (700), 1000, (1500), 2000, (3500) W,   

patice 40,   ho ák z k emene, vn#jší ba/ka %irá válcová 

2. P íkon: 250, 400, 1000 W,  patice E 40,   ho ák z k emene, vn#jší ba/ka eliptická pokrytá 

3. P íkon: 35, 70, 150 W,  patice G 12,   ho ák z korundové keramiky (KK) 

4. P íkon: 35, 70 W,   patice G 8,5,   ho ák z korundové keramiky (KK) 

5. P íkon: 70, 150 W,   patice RX7s,   ho ák z korundové keramiky (KK) 

6. P íkon: 35, 70 W,   patice E 27,  ho ák z korundové keramiky (KK)  

(s integrovaným reflektorem) 

7. P íkon: 70, 100, 150 W,  patice E 27 (p íp. E 40),  ho ák z korundové keramiky (KK) 

 

Výhody halogenidových výbojek lze tedy shrnout do následujících bod': 

- vysoký m#rný výkon, halogenidové výbojky pat í k nejú%inn#jším sv#telným zdroj'm 

6 možnost široké úpravy spektrálního složení vyza ovaného sv#tla resp. zá ení s širokým   

- rozsahem náhradní teploty chromati%nosti od 2800 do 6500 – 7000 K 

- velký rozsah p íkon' od 20 do 5000 W 

- vynikající podání barev osv#tlovaných p edm#t' 

6 možnost vytvo ení rozm#rov# kompaktních sv#telných zdroj' s velkým p íkonem na  jed-
notku objemu. Z toho vyplývá možnost konstrukce svítidel materiálov# úsporných   

- s velmi dobrou možností usm#rn#ní sv#telného toku v požadovaném sm#ru. 

Vývoj této skupiny sv#telných zdroj' zdaleka není ukon%en, naopak vykazuje nesmírnou dyna-
miku, zejména v souvislosti se zvládnutím kombinace halogenid' a korundové keramiky. Lze tak o%ekávat další 
zlepšení vlastností sv#telných zdroj', které se již v blízké budoucnosti mohou prosadit v uli%ním osv#tlení, kde 
dosud zcela bezkonkuren%n# dominují vysokotlaké sodíkové výbojky.  

*) Autor tohoto p ísp(vku pracuje v nov( vzniklé firm( S Lamp s.r.o v Panenských B ežanech, která vy-
chází z tradic výroby halogenidových výbojek v Tesle a následn( Teslampu Holešovice a s využitím veškerého 
technologického za ízení, kontrolního vybavení a know-how se speciali zuje na výrobu vysokowattových haloge-
nidových výbojek a speciálních výbojových zdroj%. Výrobu zajiš*uje odborný personál s dlouhodobými zkuše-
nostmi z výzkumn(-vývojové a výrobní #innosti v Teslampu Holešovice. 
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Evropská norma pro VO 

Ing. J. Kotek, p#edseda SRVO 

Vážení p átelé, o Evropské norm# pro osv#tlování pozemních komunikací (EN 13201-2 až 4) bylo již 
dost v minulých letech  e%eno. Víte, že je to historie opravdu dlouhá. Te2 se dostáváme do stadia, kdy se již 
tvo í kone%né zn#ní jednotli vých %ástí %eské verze normy. 

Protože se jedná o závažné téma, cht#l bych upozornit, že ve Zpravodaji 3-2004 byl otišt#n p ísp#vek, 
týkající se p edevším 2. %ásti této normy, p edevším požadavk' na osv#tlení pozemních komunikací. P ísp#vek 
byl p ednesen na XXIII  Kurzu osv#tlovací technicky v hotelu Dlouhé Strán#. 

Dnes bych vás cht#l seznámit s aktuálním stavem v p íprav# %eského vydání normy, zejména +SN EN 
13201 Osv#tlení pozemních komunikací - +ást 2: Požadavky, +SN EN 13201-3 Osv#tlení pozemních komuni-
kací - +ást 3: Výpo%et, +SN EN 13201-Osv#tlení pozemních komunikací - +ást 4: Metody m# ení. 

Zpracování %eské verze je v záv#re%ném stadiu, v prosinci 2004 bude odevzdána +SNI a je p edpoklad, 
že po%átkem roku 2005 budou tyto %ásti vydány. P'vodní návrh, že sou%asn# s nimi bude vyhlášena i %ást 1 a to 
nikoli v jako +SN EN, ale jako technická zpráva CEN pod ozna%ením CEN/TR 13201-1 Road lighting - Part 1: 
Selection of lighting classes, zatím v anglickém jazyce, byl zamítnut. V roce 2005 by m#l být v rámci +SNI 
zpracován rozborový úkol, kde by m#la analyzována %ást 1 (výše zmín#ná technická zpráva), která  eší požado-
vané t ídy osv#tlení pro jednotli vé situace a zárove/ budou analyzovány sou%asné +SN 36 0400, +SN 36 0410, 
+SN 36 0411. Záležitosti, které se ukáží jako nadále platné, by se pak m#ly promítly do našeho systému norem 
pro ve ejné osv#tlení nap . formou národních p íloh k %ástem 2 – 4, nebo do %ásti 1, která ude pouze +SN, niko-
li v +SN EN (p edloha má formu technické zprávy, nikoli v EN). V rámci rozborového úkolu bude zpracován i 
rozbor norem pro projektování místních komunikací, silnic a dálnic, p ípadn# k ižovatek a bude snaha promít-
nout kritéria uvedených norem pro projektování do nové normy %ásti 1. Snahou by m#lo být dosažení toho, aby 
p i azení st íd osv#tlení co nejúžeji navazovalo, podobn# jako v +SN 36 0410 a +SN 36 0411, na uvedené nor-
my pro projektování. N#která kriteria jsou již dnes v t#chto normách obsažena a jsou n#kde odlišná od toho, co 
se uvádí v technické zpráv# CEN/TR 13201-1Road lighting - Part 1: Selection of lighting classes. P ednost dá-
me tomu, aby se v +R zbyte%n# nezavád#la další kriteria. 

Z toho, že 1. %ást normy není vedena jako EN, ale jako technická zpráva CEN, vyplývá, že nejsme vá-
záni jako v p ípad# EN a záleží jen na nás, jak s tímto dokumentem CEN v +eské republice naložíme. V %ástech 
normy, vedených jako EN, však musíme jejich zn#ní p evzít v co nejp esn#jší form# p ekladu. EN nejsou vždy 
dokonalé a nám nezbývá, než je v %eském p ekladu p evzít i s nedostatky. 

P edpokládáme, že do konce roku 2005 bychom mohli  mít ucelenou normu pro osv#tlení pozemních 
komunikací v %eském zn#ní (všechny %ty i %ástí). A pak se nám snad už bude lépe pracovat. 

Sou%asný stav je tedy pon#kud nestandardní. Doposud nebyly zrušeny národní normy +SN pro VO a 
soub#žn# od 1.5.2004 byly vydány %ásti 2, 3 a 4 +SN EN 13201. +ást 1 dosud vydána nebyla. 

Pokud se chcete seznámit s p'vodním anglickým zn#ním všech %ástí normy, je možno si je zakoupit 
v +SNI.  

D#kuji za pozornost. 

Regulace venkovního osv%tlení a p#ed#adníky pro výbojky 

J. Neduchal, DNA  Central Europe s.r.o. 

Vývoj elektronických díl' a technik je sm# ován k tomu, že v sou%asné dob# lze p istoupit 
k pr'myslovému vývoji a výrob# elektronických p ed adník' pro  ízení vysokotlakých výbojek a p inést  ešení 
problém' %i nedostatk' jinými technikami. P edstavujeme  adu elektronických  ízených p ed adník' pod ná-
zvem ECOLUM, která p ináší významný pokrok v  ešení kontroly a úspory energie u svítidel s vysokotlakými 
sodíkovými a rtu*ovými výbojkami. 

ECOLUM je kompaktní elektronická napájecí jednotka nahrazující standardní výbavu svítidla: elek-
tromagnetický p ed adník, kompenza%ní kondenzátor a zapalova%. U vysokotlakých sodíkových a rtu*ových 
výbojek zahrnuje též komponenty pot ebné k nezávislému, automatickému snížení toku a výkonu b#hem ur%i-
tých období fungování osv#tlení. Jednotka je ur%ena pro montáž uvnit  svítidla. Obsahuje programovatelný sys-
tém snížení p íkonu pomocí spína%' po 4 hodinách a s 3 volbami nastavení,  který zajistí automatické spínání na 
2° úrovn# p íkonu ( bez dodate%né  ídící linky ). 
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Použití elektronického p#ed#adníku ECOLUM 
Sí* ve ejného osv#tlení, výrobní provozy, sklady, tunely, parkovišt#, nasv#tlení exteriér' budov - bez  ídícího 
systému. 

Funkce 
ECOLUM umož/uje programovatelné spínání na 2° úrovn# p íkonu s úsporou energie: 

- 40% u rtu*ových výbojek 80, 125W                  2° = 50% sv#telného toku ( standardní provedení ) 

- 40% u sodíkových výbojek 70, 100, 150W        2° = 50%  sv#telného toku ( standardní provedení ) 

- 50% u sodíkových výbojek 100, 150W              2° = min. 40%  sv#telného toku ( na požádání ) 

Návratnost, funkci a úsporu energie s EC2-…, EC3-… je možno doložit kalkulací doby návratnosti a 
prezentovat pomocí p edvád#cího programu ECODEM, který lze na požádání zaslat elektronickou poštou v%et-
n# návodu k použití a instalaci.  

Výhody a p#ednosti 
Svítidlo nové generace vybavené elektronickým p ed adníkem ECOLUM  EC2-…, EC3-… umož/uje: 

- úsporu energie min. 40% na rozdíl od standardní výbavy  
- prodloužení života výbojek  
-  ízení dvojí úrovn# p íkonu (sv#telného toku výbojky) bez p ídavné instalace 
- programování 3 voleb nastavení snížení úrovn# p íkonu pomocí spína%'  

 

 

 

 

P#íklad funkce programovatelného  asova e 

– nastavení polohy spína ' programovatelného  asova e 

1> pomocná  ídící linka - spí-
na# S1 a S2  

2> pevný #asova# - spína# S1 
až S2 + S4 až S8 

3> programovatelný #asova# -
spína# S1 až S2 + S3 až S8 
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Poznámka: 

1/ U spína#% S1 a S2 polohy ZAP…ZAP = NASTAVENÍ BEZ VYUŽITÍ SNÍŽENÉ ÚROVN+ P-ÍKONU 

2/ Volby nastavení viz p íru#ka ECOLUM – Popis funkce 

 

 

Hlavní charakteristiky                                                                              ECOLUM ve svítidle 
- stabili zace p íkonu 

- vysoký ú%iník (>=0,98)minimální úrove/ vyšších harmonických                     

- stabili zace náb#hového proudu 

        -      automatické snížení 2° p íkonu 

- životnost p ed adníku 90.000 hod = Tc 70°C  

 

 

1/ P#íkon na 1° s kolísáním nap%tí v síti   2/ Zm%na odb%ru proudu v závislosti na 
napájecím nap%tí 
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0
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ECOLUM

Induk ní p#ed#adník (IP) 

p#íkon (W)

nap%tí (V)

 

500
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Induk ní p#ed#adník (IP) 

proud mA

nap%tí (V)

300
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3/ Porovnání výstupních výkon' IP- 
ECOLUM v závislosti na vstupním 
(napájecím) nap%tí 

4/ Meze pro emise harmonického proudu 
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7) Montáž p#ed#adníku:  
 uvnit  svítidla:  

A/ na plocho, B/ na bok 

vn# svítidla:  

pomocí montážní sk í/ky JANGAR s krytím IP65     ⇒ 
A/ na st#nu, B/ na stožár  

rozm#ry sk í/ky 230 x 180 x 85mm 

 

 

5) Rozm%ry a schema zapojení 

160 9,8

80
,0

10
0,

0

M
-8

28 28
 

 

6) Technická data 

 

 

 

 

REFERENCE  
Špan%lsko – venkovní osv%tlení 
– Provincie Andalusie /2.500 ks - José Ramirez / jramirez@inersur.com, www.inersur.com, Palma 

de Mallorca /800 ks - p.Martin Vila, Provincie Zaragoza /680 ks, Fiscal (Pireneje) /200 - Miguel 
Angel Lacasta  / mlacasta@staragon.com, Cordoba /500 ks - INDALUX, IEP, ATP (ECOLUM 
bude zaveden do katalog' t#chto firem). V#tšina m#st na  jihu zem# , Granada,  vesnice – m#ste%-
ka  oblasti Aragon Nyní m#sí%n# pr'm#rn# navrhováno cca 900 ks p ed adník' v rámci nových 
projekt' nap .: Provincie Andalusie /15.000 ks, Palma de Mallorca /10.000 ks - dodáno prvních 
2000 ks, INDALUX /600 ks (dodáno EC3-70/200ks, EC3-100/200ks, EC3-150/200ks) 

Špan%lští výrobci instaluj ící ECOLUM do svých svítidel   
– INDALUX /p.Alfonso Ramos - alramos@central.indal.es, HADASA - G.E.LIGHTING 

/p.J.A.Avellán,CarandiniIEPATP 

Špan%lský velkoobchod 
– Electrotecnia Espa/ola Roig,S.L., Palma de Mallorca - p.Sebastian Pomar, spomar@electrotecnia-

roig.com  

 

W

V

V

A

W

W

°C

°C

h

mm

g

jmenovité nap%tí

rozsah napájecího nap%tí

ú iník (Power faktor)

jmenovitý proud

celkový p#íkon   1. úrove'

                          2. úrove'

max. provozní teplota

rozsah teplot

stupe' krytí

doba funkce 1. úrovn%

rozm%ry

hmotnost

typ výrobku

typ výbojky

 

70

>- 0,96

0,31

70 +- 2

42 +- 2

>- 0,97

0,44

100 +- 2

60 +- 2

>- 0,98

0,66

150 +- 3

90 +- 3

+ 80

-20... +50

100 150

vysokotlaká sodíková       

230

+ 75

-20... +60

IP 40

160 x 100 x 56 + 9,8/posuvné uchycení M-8

625

190 - 253 VAC   50/60 Hz    190 - 340 VDC

>- 0,96

0,35

80 +- 2

48 +- 2

>- 0,97

0,54

125 +- 2

75 +- 2

80 125

+ 75

-20... +60

rtu)ová       

EC3-70 EC3-100* EC3-150* EC2-80/DI EC2-125/DI

4 ***

 

max. 250 cm

L1

N

L

L2
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*eské fir my testuj ící elektronický p#ed#adník ECOLUM 

– Elektrosvit Svatobo ice, ELTODO 
EG, ELECTROSUN, Elektro-Lumen 
s.r.o., Elektromontáže Krupka, 

ELSAZ, ELSTAV, Ing. Bohuslav Oto-
manský, Ing.L.Vyrtych, 

–  INGPRO Brno,  

– Vlasta Sodomková – Osv#tlovací 
technika

Na požádání a pro bližší seznámení se s problematikou elektronických p ed adník' ECOLUM vám rádi zašleme 
technickou p íru%ku ECOLUM – Popis funkce a ve výpo%etním programu ECODEM vám provedeme výpo%et 
úspor elektrické energie p i použití tohoto prvku a návratnost vložených investic v porovnání s klasickým in-
duk%ním p ed adníkem. 

Kontakty: DNA CE s.r.o. Podolí 3O, 250 81 Nehvizdy, tel.: 326 992 511, 326 993 E-mail: info @ dna.cz.  

Firemní prezentace 

ART METAL - Ji#í Tesa#  

Vážené dámy a pánové, rád bych Vám dnes p edstavil  firmu ART METAL, která je v sou%asné dob# 
p edním výrobcem historického osv#tlení a mobiliá e. V pr'b#hu výkladu o firm# ART METAL, v%etn# jejich 
sesterských organizací, budete moci sledovat snímky z jednotli vých realizací, jak v +eské republice, tak Evrop#. 
Možná, že zde n#kte í poznají i své m#sto. 

Firma ART METAL vznikla v roce 1989 v polské p ímo ské vesnici Lapino Gorne. V této dob# za%ala 
vyráb#t  hliníkové odlit ky pro nápisy obchodních dom', bank, škol a sou%asn# vytvá et i t i typy plynových 
luceren , v%etn# stožár'. Po%átky zrodu osv#tlení byly složité a veli ce komplikované. Vyrobit, respektive odlít, 
svítidlo nebo stožár není problém. Ale nejpodstatn#jší je to, aby takové svítidlo dob e svítilo a spl/ovalo zá-
kladní p edpisy elektrické bezpe%nosti.Ve zmín#né dob# nem#la všechna svítidla  žádnou odrazovou plochu. 
Výbojky byly umís*ované ve spodní %ásti svítidel. 

Každý rok se zvyšovala kvalita i po%et jednotli vých vzor' a typ' svítidel. V roce 1993 nastal zásadní 
p elom ve vývoji firmy. Firma p estala vytvá et erby a znaky. Za%ala se pln# v#novat výrob# a vývoji osv#tlení. 
Jako dopln#k vznikl m#stský mobiliá . Jednou z podstatných zm#n ve výrob# osv#tlovacích t#les bylo to, aby 
jejich fotometrie a svítivost spl/ovala základní požadavky a byla srovnatelná s produkty jiných firem. To samé 
se promítlo do oblasti vývoje jednotli vých typ' stožár' a výložník'. V této dob# za%ala spolupráce s naší %eskou 
pobo%kou, která se jmenovala TEPOS, což v úplném zn#ní znamenalo: „Technická p íprava a organizace sta-
veb“. Po zapo%até spolupráci byly stanoveny i postupy pro vývoj , rozší ení sortimentu výrobk' a stanovení 
jasného sm#ru, kam by se m#la firma sm#rovat. 

V následujícím roce 1994, po takto nastolené spolupráci, byl vydán první katalog, respektive katalogo-
vé li sty, kde již byly ur%eny %ty i základní slohové  ady osv#tlení a základní %ást m#stského mobiliá e. Také 
byly provedeny i první zkoušky a atesty svítidel ,v%etn# stožár'. Po absolvování výstav se za%al zvyšovat zájem 
a poptávka. Tím vzrostla produkce. V pr'b#hu let 1995-1996 jsme získávali kontakty, jak s projektanty a archi-
tekty, tak s jednotli vými památkovými ú ady nejen v Polsku, ale hlavn# v +eské republice. Na základ# poža-
davk' a p edávání dobových fotografií z r'zných míst ,m#st a zemí se postupn# p ipravovala rozsáhlá kolekce 
výrobk' v osv#tlení a m#stském mobiliá i,na které má nesmírný podíl, v té dob#, Památková správa v +eských 
Bud#jovicích a Památková správa St edo%eského kraje. Tam se s ob#ma subjekty p ipravovaly návrhy na osv#t-
lení n#kterých historických center. Od toho okamžiku byla zapo%ata výborná spolupráce s touto, ne zrovna oblí-
benou, organizací. 

Za%átkem roku 1997 byl na sv#t# obsáhlý katalog výrobk', který spl/oval veškeré požadavky investo-
r'. V katalogu bylo na 700 typ' a kombinací osv#tlení v 10 slozích od po%átku XIX .století až po sou%asnost. 
Ke každému slohu byl p ipraven i m#stský mobiliá . 

Od tohoto data za%aly i první úsp#chy a ocen#ní na r'zných výstavách. Nap íklad 1 cena na výstav# 
Sv#tlo ve Varšav#, ud#lená presidentem Polské republiky ; Cena výrobku roku na výstav# Antikon, po ádané 
památká i pobaltských stát'.Poda il o se i exportovat do zahrani%í.Od té doby se dá  íci, že z malinké rodinné  
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 firmi%ky se stává firma, která je schopna konkurovat v dané oblasti osv#tlení firmám s velkou tradicí i 
výrobním potenciálem.  

Firma a její struktura je nyní úpln# jiná než na po%átku devadesátých let. Dnes se setkáte s výrobky 
ART METAL na všech kontinentech, mimo Antarktidy. Jestliže mám prezentovat firemní sou%asnost, tak Vám 
musím p edstavit i %eskou %ást firmy ART METAL – CZ. Art metal CZ zajiš*uje technickou a softwarovou 
podporu výroby. Dále spolupracuje na tvorb# designu a elektrické vybavenosti nových výrobk'. Má na starosti 
certifikaci elektrické %ásti výrobk'. V obchodní sfé e zabezpe%uje pokrytí trhu v +eské a Slovenské republice a 
n#kterých státech EU. 

Dnes má firma vlastní slévárnu, modelárnu , sva ovací a montážní dílny , lakovnu a v neposlední  ad# 
tým lidí, který p ipravuje výrobu , vyvíjí nové výrobky a hlavn# prodává.Se vstupem stát' do evropské unie 
bylo nutné získat certifikaci systému kontroly jakosti ISO 9001: 2000 , základní certifikace CB . S uvedenými 
certifikacemi jsme se nespokojili . V roce 2005 by m#la mít firma certifikace ISO 14001 a elektrický certifikát 
CB s ud#lenou zna%kou ENEC. 

Tyto certifikace jsou nutností, abychom mohli  našim obchodním partner'm zjednodušit prodej výrobk' 
nesoucích logo ART METAL. V sou%asné dob# má firma obchodní zastoupení v +eské republice, Rusku, Ho-
landsku, Velké Británii , Kuvajtu, Spojených arabských emirátech, Austrálii a na Ukrajin#. Po absolvování všech 
významných výstav v letošním roce se p ipravují obchodní zastoupení v Norsku, Švédsku, Thajsku, Indii , Ka-
nad#, -ecku, Mexiku, Špan#lsku, Argentin# a Saudské Arábii .  

Patnáct let existence firmy je d'kazem, že nastavený sm#r a cíl byl správný. Sami m'žete posoudit na 
malé výstavce, kde jsou umíst#ny jen n#které %ásti patic stožár', že i odborník t#žko rozpozná, z %eho je to 
vlastn# vyrobeno. Tyto odlit ky %ásti stožár' jsou zde umíst#ny zám#rn# proto, že se dá i ze staršího stožáru 
v centru m#sta ud#lat p ijatelný stožár osv#tlení tak, aby spl/oval estetické požadavky památká '. 

D#kuji za pozornost 

 

ELSYMO - Ing. Chmela# 

Koncep ní a servisní  innost spole nosti ELT ODO EG a.s.v oblasti využití sloup' ve#ej-
ného osv%tlení pro reklamní a informa ní ú ely. 

- Provozovatel prvk' tohoto systému neinvestuje do po ízení prvk', které je p eneseno na uživatele 
v rámci projektu podpory MSP (malého a st edního podnikání). 

- Racionální a ekonomicky výhodné využívání jednotli vých typ' reklamních prvk' instalovaných 
na sloupech ve ejného osv#tlení a trak%ního vedení p ináší dlouhodobé ekonomické výsledky námi 
provozovaných lokalit v Praze a jiných m#stech a obcích. 

- Dosažené výsledky z pronájmu a servisní %innosti reklamních a informa%ních prvk' jsou ur%eny 
pro následovné využití k modernizaci, údržb# a s využitím pro inovaci a zkvalitn#ní systému ve-
 ejného osv#tlení. 

- Výb#rem vhodných reklamních prvk' (z hlediska technických, provozních, nákladových a funk%-
ních parametr') vytvá íme sou%asn# p edpoklady pro pozitivní a kulti vovanou prezentaci ve m#s-
tech a obcích p i vizualizaci spole%enských, kulturních, sportovních, politi ckých, komer%ních a 
dalších d'ležitých akcí. 

- V p ípad# spole%ného postupu i všech ostatních správc' ve ejného osv#tlení p i realizaci této kon-
cepce v dalších m#stech a obcích by byla vytvo ena celostátní sí* reklamních prvk'. Ta by umož-
nila krom# lokálních a regionálních kampaní realizovat také významné celostátní informa%ní a re-
klamní akce. 

- Zú%astn#ná m#sta a obce se tímto budou podílet na ekonomických výsledcích z t#chto aktivit. 

Naše servisní a konzulta ní  innost pro uživatele zahrnuje  
- partnerskou spolupráci s HK +R a ú%ast na projektu “Podpora MSP”  (malí a st ední podnikatelé) 
- ekonomické údaje, cenovou orientaci, p edpokládané p íjmy a náklady 
- dodavatelské zajišt#ní reklamních prvk' s možným servisem a komplexností dodávky 
- postup p i vytvo ení celostátní databáze reklamních prvk' na sloupech ve ejného osv#tlení 
- koncepci prezentace vytvo ené celoplošné sít# s ekonomickým výhledem 
- zapojení místních, regionálních a celostátních reklamních agentur do projektu 
- typy a varianty pot ebných smluv, legislativu, organizaci a další 
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Kontakty: 
Vedení spole%nosti ELTODO E G a.s. pov# il o konzultacemi k vytvo ení celoplošné sít# z reklamních prvk' 
INFO-horizont 

ELSYMO s.r.o. 

Brno 602 00, Porážka 1, tel./mob. 724 374 698, tel./fax. 548 425 010, tech. info. 603 254 137 

IZOL PLASTIK - Ing. Vrba, p. Lengál 

Nát%rové systémy sloup' VO – ekonomické zhodnocení a ANTIPLAKÁT 

Vážení kolegové a p átelé VO, je to již dva roky, kdy jsme na setkání v Liberci krátce pohovo ili  na 
téma Technologie nát#r' a nát#rové systémy. Dnes Vám p edkládáme ekonomické porovnání tradi%n# používa-
ných materiál' s našim systémem p i dlouhodobé údržb# sloup' VO, a také Vám rádi p edstavíme další nový 
produkt, který jak v# íme, Vám m'že usnadnit práci a mnoho starostí s problematikou výlepu plakátu na sloupy 
VO. 

Ekonomické zhodnocení, které porovnává stávající, v p evážné v#tšin# syntetické nát#ry, s naši technologií, 
dokumentuje výhodnost systému s vysokou životností a garancí, a to p edevším p i dlouhodobé údržb#. Z níže 
uvedené tabulky jednozna%n# vyplývají jednotli vé náklady, a to zejména náklady na apli kaci a mechanizaci u 
syntetických nát#r'.  

 

Antiplakát je dalším vývojovým %lánkem naši technologie a dopl/kem pro obnovu nát#ru VO. Tento nát#r plní 
dv# d'ležité funkce: 

♦ jako t etí vrstva zkvalit/uje odolnost nát#ru proti mechanickým a chemickým vliv'm (odlétající št#rk 
z komunikací, inertní a chemické posypy používané v zimních obdobích)    

♦ díky inertnímu materiálu, který je obsažen v materiálu, funguje jako jednoduchý obranný mechanismus 
proti výlepu plakát' 

Na Setkání V Liberci jsme hovo ili , jakými zp'soby docílit  prodloužení životnosti sloup' VO a které 
veli%iny je nutno brát na z etel (adheze, obraze, pružnost, UV). Na základ# našich dalších zkušeností Vás rádi 
informujeme o problematice plakátu na sloupech VO, která není zanedbatelná a má velký negativní vli v na po-
škození sloup'. Jak je známo tyto „%erné výlepy“ jsou dlouholetým problémem mnoha našich m#st. Nejen kazí 
celkový dojem z historických center, ale vážn# narušují ochranný nát#r sloupu. Tyto papírové výlepy fungují, 
jako hlouba, které absorbuje vodu a výrazn# urychluje korozní proces a radikáln# snižuje životnost nát#ru i ce-
lého sloupu. Systém „Antiplakát“ zmenšuje a znesnad/uje plochu na p il epení plakátu – plakáty lze jednoduše 
odstranit, mezi plakátem a sloupem je úzká mezera, která neabsorbuje vodu, ale naopak p'sobením vody zjed-
noduší odstran#ní plakátu.   

Tento náš systém se úsp#šn# uplat/uje u spole%nosti ELTODO, která je správcem VO v Praze a 
v mnoha dalších %eských m#stech,a která zkušenostI s touto technologií %erpá z od francouzské partnerské spo-
le%nosti Citelum a se kterou jsme navázali úzkou obchodní spolupráci. Dále jsme navázali obchodní spolupráci 
s firmou Elektrovod Holding Bratislava a podíleli  jsme se p i obnov# VO ve slovenských m#stech (Velký Krtíš, 
Vysoké Tatry).  

P ílohou tohoto Zpravodaje je jednoduchý technický li st. 

V# íme, že Vás naše nová technologie, podložená dlouholetou zkušeností, zaujme a jsme p ipraveni 
Vám poskytnout konzultace a nabídky.  
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Tabulka porovnání systému TEL URIE a IZOL-PLASTIK – 
 zkušebna SVÚOM  *SN ISO 9227 (zkouška NSS) 

Veli ina TELURIE IZOL-PLASTIK 

Systém 2 + 1 1 + 1  

Vydatnost Základní SU 2012 (4m7/kg) 
Vrchní SU 2015 (5-6m7/kg) 

Zkladní HS Elastcom 3,5m7/kg 
Vrchní AUREL Elastcom 4m7/kg 

Tlouš*ka ONS Základ 60µm (2 nát#ry) 
Vrchní 60µm  
Celkem min. 3x nát#r =140-180µm 

Základní 60-80µm  
Vrchní 90-120µm 
Celkem 160-200µm 

P il navost 
odtrhu 

+SN EN 24624 
Není uvedeno 

+SN EN 24624 
2,6-5,2 Mpa 

Koroze po 1000 hod. zkoušek stav 0 po 1000 hod. zkoušek stav 0 

Puchý ky/viz SVÚOM +SN ISO 4628/2 
po 1000 hod. zkoušek st. 0 

+SN ISO 4628/2 
po 1000 hod. zkoušek st. 0 

Technicko – ekonomické srovnání 

Doba zasychání 1 vrstva 4hod. tech. p estávka, apli kace 2 
vrstvy, tech. P estávka 24 hod. a apli kace 
finální vrchní vrstvy. 

1 vrstva tech. P estávka 2 hod., možno 
aplikovat 2 nát#r (doporu%ujeme tech. 
p estávku 24 hod.)  

Záruka/životnost Garance 5let/životnost není uvedeno  8-10/více než12 let dle SVÚOM 

Barevné odstíny Lze tónovat Lze tónovat 

Balení Pouze v 18 kg balení Plechovky 5kg, 20kg a 50kg 

P ednosti/výhody Neuvedeno Odolný kyselinám, solím, UV zá ení, po-
v#trnostním vliv'm reference: používám 
v energetice od roku 2001 

Nedostatky - nízká p il navost a nízká ú%innost 
na zkorodovaném povrchu  
- malá tlouš*ka nát#ru a malá 
odolnost proti prokorodování 
- stále nar'stající odlupující vrstvy 
starých barev                            
               

 

Cena metálu Základ SU 2012 117,50 K%  
Vrchní SU 2015 144,40 K% 
P i spot eb#: základ 2nát#ry 29,- x 
2nát#ry = 58,- 
Vrchní 29,-  
materiál celkem na 1m- = 87,-   

Základ HS Elastcom 135,- K%  
Vrchní AUREL Elastcom 255,-K% 
P i spot eb#: základ 0,3kg/m7 =39,- 
Vrchní spot eba 0,25kg/m7=64,-  
materiál celkem na 1m- = 103,-   

Cena práce 3x nát#r (20,- K%)=60,- K% 2xnát#r = 40,- K% 

Sou%et K%/m7 
prvotní investice 

147,- K% 143,- K% 

Cenové zhodnocení 

Cena na 1 sloup VO 
(6m7, nát#r + práce) 

882,- 858,- 

Vstupní investice  
1 rok (15.000 ks VO)  

13.230.000,- 12.870.000,- 

Investice v následných  
15 letech 

 
26.460.000,- 

(z d'vodu obnovy ONS životnost 
7 - 5 let) 

 
0,- 
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TACOM - Ing. Pimper 

PE kabelové komory ROMOLD ve ve#ejném osv%tlení ve Špan%lsku 
 

Vážené dámy a pánové, svým p ísp#vkem a výstavkou v p edsálí bych cht#l navázat na moje vystou-
pení na jarním setkání v Lednici. Obracím proto op#t  Vaši pozornost na záležitosti, které se skrývají t#sn# pod a 
nad povrchem zem#.  

P i mé návšt#v# Špan#lska mne zaujalo  ešení kabeláže ke stožár'm ve ejného osv#tlení, které jsem 
zdokumentoval na p il ožených fotografiích. Zcela obdobn# jako v Rakousku zde používají kabelové komory u 

každého stožáru VO. Že jde skute%n# o VO je patrné 
z nápisu na liti novém poklopu „Alumbrado publico“. 

S jedním ú%astníkem seminá e jsem disku-
toval o tom, zda jsou kabelové komory umis*ovány u 
každého stožáru VO. Z p il ožených fotografií a mých 
osobních poznatk' vyplývá,že tomu tak je ve Špan#l-
sku stejn# jako v Rakousku (viz m'j p ísp#vek na 
jarním setkání).  

Toto  ešení má zajisté své výhody i nevýho-
dy. Výhodou bezesporu je zábrana v odcizování 
liti nových i hliníkových sokl' stožár' a menší zrani-
telnost zde umíst#ných za ízení. Další výhodou je 
bezproblémový p ístup ke kabel'm v p ípad# nutnos-

ti jejich opravy eventueln# vým#ny. Zde je nutno zd'raznit, že kabely nejsou ukládány p ímo do zem#, nýbrž do 
kabelových trubek. To samoz ejm# zna%n# usnad/uje jejich vým#nu v p ípad# poruchy bez nutnosti žádat o 
výkopové povolení a rozsáhlejších zemních prací. 

Jako technický poradce firmy ROMOLD pro kabelové sít# v +R jsem p ipraven poskytovat zájemc'm a projek-
tant'm podrobn#jší informace. 

Ing.Jaroslav Pimper – TACOM  Zavadilská 2485 390 02 Tábor PS 72 

Tel/fax : 381 281 281, mobil  602 129 507, e-mail tacom@vol.cz, www.tacom.cz  

Prodejce v +R :  

SITEL spol. s r.o. Nad elektrárnou 411  100 00 Praha 10 kontaktní osoba Pavel K ivánek tel. 
267 198 227 fax 267 198 221 mobil .602 314946 e-mail pkrivanek@sitel.cz , www.sitel.cz  

 

Vnit#ní záležitosti SRVO 

Zhodnocení  innosti pracovní skupiny pro styk se státní správou a m%sty  

od data vzniku 30.10.2003 v Nymburce, až k dnešnímu setkání ve Svatobo#icích. 

 

Vážené dámy a pánové, je to již rok, co na podzimním setkání v Nymburce vznikla tato pracovní sku-
pina. Musím konstatovat , že spolupráce s m#sty a státní správou , v%etn# ú%elových sdružení, (Svaz m#st a obcí 
, Sdružení historických sídel +ech , Moravy a Slezska , obchodní komory a jim podobným), není na takové 
úrovni, jakou jsem si p edstavoval. P es veškeré snahy navázání kontakt', jak koresponden%ních tak osobních, 
se vždy tato spolupráce zadrhne na nižším %lánku t#chto organizací. Bohužel osv#tlení je stále na jednom z nej-
posledn#jších míst pot eb. Tak tomu bylo v roce 2004. Prioritou pro tyto organizace se stal vstup do EU a s tím 
spojená legislativa , v%etn# možnosti %erpání finan%ních prost edk' z r'zných fond' EU. V dubnu 2004 byla 
navázána spolupráce s firmou REGIONSERVIS. Je to informa%ní a vzd#lávací servis pro státní správu. Tato 
organizace zabezpe%uje pro státní správu, na úrovni kraj' a územních celk', r'zná školení, vyplývající 
z požadavk' ú edník' státní správy a nové legislativy našeho státu.  

Zú%astnil  jsem se dvou školení, neboli  seminá ', po ádaných touto agenturou a musím konstatovat, že 
m# veli ce zaujala svou profesionalitou , obsahem a strukturou poslucha%'. První bylo v Pardubicích na ekono - 
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mickém fóru Pardubického kraje a druhé v +eském Krumlov# na mezinárodním sn#mu region'. Zde jsem mohl 
seznámit p ítomné s naší spole%ností , v%etn# krátké p ednášky o problematice osv#tlování m#st a obcí a  jejich 
základních povinností v souladu s platnými zákonnými normami. Mohu  íci, že o danou problematiku ve ejného 
osv#tlení je dost velký zájem, což potvrdila i rozsáhlá diskuse po mé p ednášce s mnoha dotazy na jednotli vé 
oblasti od projektu až po provoz a údržbu soustav ve ejného osv#tlení. 

Na jarním setkání v Lednici se uskute%nila první sch'zka %len', kte í mají zájem pracovat v této skupi-
n#. Zde byl také stanoven postup, jakým zp'sobem by tato skupina m#la pracovat. Všem ú%astník'm jsem také 
poslal zápis z jednání a stanovením úkol'.  

Cituj i:  „P í projednávání  celkové orientace naší skupiny jsme našli  spole%nou  e% a sm#r. Takže Vás 
prosím o p ipravení krátkých prezentací v jednotli vých tématech. Celková prezentace by nem#la p esáhnout 1 
hodinu- ve všech oblastech. (Jedná se p edevším o rychlé a zajímavé seznámení laik' ve státní správ# 
s problematikou ve ejného osv#tlení)“ .  

Jednotli vé oblasti (bloky) tematických p#ednášek.  
- Provoz a rekonstrukce osv#tlení komunikací a p#ších zón pro m#sta a obce s poukazem  na chaoti%nost  

a nehospodárnost  provozu  VO. 

- Možnosti energetických  úspor z provozu ve ejného osv#tlení, p edpokládaný výklad a odborné po-
sudky, v%. konkrétních údaj' z  již realizovaných akcí. 

- Možnosti snížení náklad' na provoz z hlediska údržby, návratnost investic a kriteria  zadávání výb#ro-
vých  ízení, možnosti financování investic do VO. 

- Bezpe%nost  a dodržování požadavk' technických norem a výklad evropské normy EN 13201-1 „Po-
žadavky na osv#tlení“ . 

- Státní program  na podporu úspor energií. 

- P enesená správa VO, konkrétní popis tohoto moderního zp'sobu správy a provozu VO na p íkladech 
z praxe, v%etn# prezentace výhodnosti  tohoto systému. 

- Sv#telné zne%išt#ní –zákon o odpadech  

Bohužel to, co bylo domluveno, nebylo spln#no. Jenom pracovníci fy ELTODO zaslali p#knou prezen-
taci v oblasti p enesené správy VO, za což jim veli ce d#kuji. Nebudu nikomu sahat do sv#domí, ale samo se nic 
neud#lá. V dnešní technické dob# není problém toto p ipravit a s ostatními konzultovat, aniž bych odešel 
z kancelá e. 

Zástupce Regionservisu jsem pozval na naše dnešní jednání, abychom naši spolupráci prohloubili . -e-
ditel této organizace je spolupráci veli ce naklon#n a  íká, že v roce 2005 a následných letech bude problematika 
ve ejného osv#tlení zajímavým tématem do budoucna. Jist# bude tzv. ekologická da/ na elektrickou energii , 
která se bude ze 100 procent ud#lovat do rozpo%tu obcí. A jak jsem se informoval, podobných v#cí nás do roku 
2012 %eká, díky EU, ješt# mnoho. Razantní zm#nu legislativy m'žeme o%ekávat i v p ípad# Zákona o odpadech 
a mnohých dalších. 

V sou%asné dob# se do pracovní skupiny zapojili  i pracovníci VOD Kooperativa a nabídli  jí další mož-
nosti %innosti. Nabídka vychází z celkového zázemí této firmy . Mají k dispozici dva p ednáškové sály 
s kapacitou 40 a 860 míst . Tyto prostory jsou ozvu%eny a zabezpe%eny audiovizuální technikou. Další p edností 
je možnost stravování a %áste%ného ubytování. Je to veli ce zajímavá nabídka vzhledem k geografické poloze 
Uhlí ských Janovic. 

V letošním roce jsem se zú%astnil  Kurzu osv#tlovací techniky v Koutech nad Desnou, po ádaný Tech-
nickou univerzitou v Ostrav#. Ale bohužel obsah p ednášek neslyšela ta oblast lidí, která v sou%asné dob# pro-
jektuje osv#tlení a provozuje v obcích, které mají mén# než 5000 obyvatel. Dle tohoto poznatku jsem si ov# il 
v našem regionu, jak jsou na tom projektanti elektro z hlediska norem a nových poznatk' . Po nich je ob%as 
požadován  projekt VO. Záv#r je takový- skoro všichni absolvovali r'zné kurzy pro tuto oblast. Na jedni%ku 
byla vždy elektrická bezpe%nost , zapojení a  ízení soustavy. Ale návrh soustavy, vhodnost použití svítidel 
v jednotli vých t ídách komunikací , rovnom#rnost osv#tlení a ekonomická %ást osv#tlení je, co se tý%e znalostí, 
veli ce špatná. Když jsem jim p edložil skripta souboru p ednášek v Koutech nad Desnou, m#l jsem velký pro-
blém, abych je dostal zp#t. Skoro každý mi  ekl, že nev#d#l o toli ka r'zných zákonných normách a úskalích 
soustavy ve ejného osv#tlení a také, že to není jen o elektrické bezpe%nosti.  

Když shrnu všechny mé post ehy a poznatky za jeden rok %innosti této skupiny, dovoluji si Vám p ed-
ložit k diskusi pár návrh', jak stávající stav napravit a p iblížit naše zkušenosti, jak odborné tak i laické ve ej-
nosti. 
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1. Po konzultaci s p edsednictvem SRVO navrhuji slou%it pracovní skupinu pro styk se státní správou a sku-
pinu pro elektrickou bezpe%nost. Od'vodn#ní je veli ce jednoduché- ve skupinách pracuje minimální po%et 
%len'. 

2. V této skupin# vytvo it dva tematické okruhy p ednášek (1. - pro odbornou a 2. - pro laickou ve ejnost) 

3. P edm#t p ednášek by m#l obsáhnout 6 hodin %asového prostoru pro jednodenní školení (co je nutné pro-
vést p ed zahájením projektových prací, co by m#l projekt VO obsahovat, legislativa v oblasti VO, certifika-
ce díl' soustavy VO, elektrická bezpe%nost, provoz a údržba). Pro školení, respektive seznámení, laické ve-
 ejnosti- doba p ednášky maximáln# do 30 min., doporu%ený obsah (co by m#l zastupitel v#d#t o VO 
z hlediska právních norem , provoz a údržba za ízení VO). 

K uspo ádání tohoto jednodenního kurzu je zapot ebí hodn# práce a starostí. Ale jsem p esv#d%en, že 
seznámení odborné ve ejnosti s poznatky a zkušenostmi naší spole%nosti je veli ce d'ležité a pot ebné. Tam by-
chom m#li  sm# ovat naše snažení pro nápravu stávajícího stavu soustav osv#tlení. Jenom projektanti, kte í mají 
v%as a dost nových informací o dané problematice,  v%etn# novinek na trhu, m'žou kvalitn# a kvalifikovan# 
takovéto soustavy vyprojektovat.  

Tato školení by m#la být provád#na za úplatu a soubor p ednášek (bu2 v tiskové nebo elektronické po-
dob#) v%etn# odkaz', kde mohou informace %erpat, by m#l být sou%ástí. Tímto zp'sobem se dá p isp#t i do po-
kladny SRVO n#jakou korunou. Jsem si jist, že i firmy, které mají ve své náplni osv#tlení, od výrobc' po%ínaje 
až po provoz kon%e, rády p isp#jí finan%ním p ísp#vkem, aby mohly na takovém setkání projektant' p edstavit 
své výrobky nebo r'zné oblasti %innosti. 

Záv#rem Vás vyzývám k aktivn#jší spolupráci , v%etn# p ipomínek , návrh' a jak dále postupovat. Do 
sou%asné doby pracovali jen vedoucí jednotli vých skupin a ostatní jen %ekají, co z toho bude a vznikne. Jednot-
li vec zvládne hodn#, ale tým lidí zvládne mnohem více, když mají spole%ný cíl. Základní podmínky pro fungo-
vání a p enášení poznatk' jsou nastaveny získanými kontakty a nabídnutým prostorem. Je jen na nás, jak bude-
me pokra%ovat. Vždy* i druhá strana po ádání takového školení není zanedbatelná. V našem sdružení m'že 
každá firma, za minimálních náklad', prezentovat své produkty a dostat je blíž k té nejd'ležit#jší skupin# a to 
jsou p eci projektanti. 

D#kuji za pozornost   

J.Tesa  

 

Dopis rozeslaný  len'm SRVO: 
 

 

)!%5678%9:(!"%("%;$%'($6<6'8=>%(%9$?:568@(

 
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,  

tel.: 261343769, 261343712, fax: 261341705, e-mail: srvo@srvo.cz 

www.srvo.cz 

 
Váš dopis:  Naše zna#ka:  Vy izuje: Tesa   602 283768 V Praze: 15.02.2005 

 
Vážení p átelé, 

na základ# dohody byl v rámci %innosti pracovní skupiny SRVO „Prohloubení spolupráce 

s m#sty a obcemi“  vypracován manuál pro projektování ve ejného osv#tlení v roce 2005. Tento ma-

nuál by m#l sloužit ke školení projektant' v roce 2005 ve výrobním závod# VOD Kooperativa.  

Bude se jednat o jednodenní školení na kterém by poslucha%i obdrželi skripta manuálu, ve 

kterých je návod, jak postupovat p i projektování VO v%etn# legislativy  nutné k vydání stavebního 

povolení a dalších p edpis' souvisejících s certifikací výrobk' po vstupu do EU. P edpokládaná cena 

takového školení se bude pohybovat cca od 500,- K% do 800,- K% na jednu osobu.  
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 V této cen# bude zahrnuto: skripta manuálu, ob#d, úhrady cestovních náklad' a odm#ny  

lektor'm. 

Cca 20-30% p íjm' ze školení by m#lo z'stat pro pot eby SRVO. 

P edpoklad zahájení a termíny byly p edb#žn# stanoveny na : 

   %tvrtek 21.04.2005 cca 40 ú%astník' 

   %tvrtek 12.05.2005 cca 40 ú%astník' 

   %tvrtek 26.05.2005 cca 40 ú%astník' 

   %tvrtek 09.06.2005 cca 40 ú%astník' 

   %tvrtek 23.06.2005 cca 40 ú%astník' 

   %tvrtek 15.09.2005 cca 40 ú%astník' 

   %tvrtek 29.09.2005 cca 40 ú%astník' 

   %tvrtek 06.10.2005 cca 40 ú%astník' 

   %tvrtek 20.10.2005 cca 40 ú%astník' 

   %tvrtek 10.11.2005 cca 40 ú%astník' 

   %tvrtek 24.11.2005 cca 40 ú%astník' 

Celkem 11 školících dn' pro    cca 480 ú%astník'.  

Zajišt#ní poslucha%' bude provedeno prost ednictvím Hospodá ské komory *R okresní po-

bo%ky sekce elektro, prost ednictvím *KA, dále vlastními pozvánkami, propagací  na veletrhu 

AMPER 2005.   

Zajišt#ní tisku 1000 ks  skript bude stát cca 90.000,-  K%.   

Financování skript by m#lo být zajišt#no prost ednictvím reklamy ve skriptech. P edpoklá-

daná cena reklamy je pro formát A4 barevný 20.000,- K%,  A4 %ernobílý 15.000,- K%, formát A5 barevný 

10.000,-  K%, A5 %ernobílý 7.500,- K% , jedna %tvrtina A4 barevný 7.500,-K%, jedna %tvrtina %ernobílá 

3.000,- K%. 

Firma VOD Kooperativa poskytne svoje za ízení, p ednáškový sál, jídelnu atd. dle dohody 

zdarma za bezúplatné umíst#ní reklamy formátu A4 ve skriptu.  

P edpokládaný program školení: 

08,00 až 08,30 hod.   prezentace poslucha%' 

09,00 až 09.30 hod.   p ivítání ú%astník' seznámení s p ednášejícími  

09,30 až 12,00 hod.  p ednášky dle zájmu poslucha%' z dotazník' p ihlášky 

12,00 až 13,00 hod.  ob#d 

13,00 až 14,00 hod.  exkurze ve výrob# stožár' 

14,00 až 16,00 hod.  diskuse,  záv#r a ukon%ení školení. 

Další možností je prezentace vystavením výrobk' souvisejících s ve ejným osv#tlením 

v p edsálí p ednáškové místnosti.  Cena takové výstavy  je  1.000,- K%/ m2 za jedno školení. Platby 

jsou ve prosp#ch SRVO a VOD Kooperativa (stejným dílem).  

V p ípad# zájmu o umíst#ní reklamy do uvedené publikace, vystavování nebo ú%ast na ško-

lení budou mít %lenové SRVO slevu 20% z uvedených cen.  

V p ípad# zájmu o spolupráci na tomto projektu se m'žete dotázat u Ing. F. Luxy nebo J. Te-

sa e. V p ípad# požadavku o umíst#ní reklamy v publikaci bude s každým zájemcem sepsána smlou-

va o reklam# mezi SRVO a žadatelem. 

Uzáv#rka pro umíst#ní reklamy v publikaci je 20. 03. .2005. 

 

Kontakt:  J. Tesa   mobil: 602 283 768,  tel.: 483 722 328  

Ing. F. Luxa  mobil: 602 200 756 

 

S úctou  

 

Ing. Jaroslav    K o t e k   p edseda SRVO 
 

 

P#ihlášku na p#ipravovaná školení bude možno získat a podat i v rámci veletrhu AMPER 2005 
na stánku skupiny spole ností ELT ODO.  
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Informace o Jarním setkání SRVO 2005 
 

Jarní setkání SRVO se uskute%ní 1.6.2005 v Plzni, Kulturní d'm PEKLO. Toto setkání bude organizo-
váno spole%ností OSV8TLENÍ s.r.o., Plze/, hostitelem o odborným garantem bude pan Miroslav Tichý. 

Setkání bude navazovat na akce po ádané v Plzni „Osv#tlení m#st a obcí“, zú%astní se jej i další odbor-
níci a p edstavitelé obcí z regionu. T#žišt# bude v možnosti seznámit se s výrobky a produkty v oblasti ve ejné-
ho osv#tlení, referáty budou zam# eny na obecnou odbornou tematiku.  

Setkání bude doprovázet výstava výrobk' a produkt'. Možnosti a podmínky zájemc'm o výstavu sd#lí 
organizátor. (tel.: 377 422 757, mob. p. Tichý: 607 641 546, e-mail: reditel@osvetleni plzen.cz). 

P ihlášky budou rozesílány centráln# z OSV8TLENÍ s.r.o.Plze/, %len'm SRVO podle databáze %len'. 
Ú%astnický poplatek pro %leny SRVO je 50 % %ástky uvedené na originální pozvánce. 

Ú%astníci obdrží sborník p ednášek. 
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