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Za Zde,kem Ln%ni kou
1941-2005
Pon%vadž nám není dop#áno dlouho žít,
zanechejme n%co po sob% jako sv%dectví, že jsme žili.
Plinius
Zden%k Ln%ni#ka zem el 16. b ezna 2005 po dlouhé nemoci.
Pat il k dlouholetým #len-m naší Spole#nosti, mnozí z nás ho znali, m%li rádi a jeho kamarádský p ístup, optimismus a životní nadhled nám bude chyb%t.
Celý život zasv%til práci v oblasti ve ejného osv%tlení, od roku 1967 pracoval v Elektropodniku Praha,
kde m%l na starosti údržbu ve ejného osv%tlení a dopravní signalizace v Praze. Za#ínal zde jako záme#ník, dále
pracoval jako montér dopravních zna#ek, p es vedoucího provozu VO a od roku 1994 vedoucí marketingu. Po
splynutí Elektropodniku s ELTODO, a.s. pracuje jako vedoucí marketingu i zde. K 31.3.1999 vzniká ELTODO
CITELUM a Zden%k pracuje v této spole#nosti v odboru marketing a regiony až do svého skonu.
Díky svému pracovnímu za azení a p edevším osobním vlastnostem má mnoho známých, koleg-, kamarád- v oblasti ve ejného osv%tlení a souvisejících obor-, ale i z orgán- státní správy a m%stských zastupitelstev po celé republice.
Byl to #lov%k, který znal ve ejné osv%tlení skute#n% do hloubky, v%noval se mu podstatnou #ást života
a za#ínal od sbírání praktických znalostí v terénu, až po rozši ování produktu p enesené správy po celém území
republiky.
Zden%k byl i aktivním #lenem odborových svaz- a pracoval i v dozor#í rad% ELTODO, a.s.
Vnuk Zde+ka, Tomáš, pokra#uje v d%dových šlép%jích. Vyu#en v oboru na SOU ELTODO, pracuje jako elektromontér v údržb% VO.
Co íci o Zde+kovi jako o #lov%ku? Je zbyte#né vymýšlet další fráze a bude nejlépe si p ipomenout
slova jeho dlouholetého spolupracovníka a kamaráda Rudy Pelzla:
Život Zde%ka Ln#ni'ky skon'il p ed'asn#, ale nez)stal nenapln#n. Nem#l sice dar socha e, spisovatele nebo
malí e, p esto po sob# zanechal dílo, se kterým se budeme
ješt# dlouho potkávat. Dokázal si otev ít každé dve e a um#l
s každým jednat.
M#l ale dar být 'lov#kem a já m#l to velké št#stí být
jeho p ítelem a kamarádem. Jeho v#'n# usm#vavé o'i a dobrá nálada byla nakažlivá. Nepoznal jsem 'lov#ka, kterému
by ublížil, ale znám hodn# lidí kterým pomohl. V#d#li jsme,
že byl nemocný a v#d#l to i on. Nicmén# na jeho p ístupu
k životu to do posledních chvil nebylo znát. Bojoval se záke nou nemocí, ale tady ani jeho vše lé'ící životní optimis,
nepomohl.
Zavzpomínejte si na Zde%ka se mnou. Bez smutn#ní
a velkých slov.
To oboje on totiž v)bec nem#l rád.
'est bu0 jeho památce a p i každém rozsvícení osv%tlení v ulicích našich m%st a obcí si p ipome+me,
že v n%m zá í i kousek Zde+kovy duše.
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Celostátní seminá# Ve#ejné osv%tlení m%st a obcí, Plze,, 1. ervna 2005
po#ádaný spole ností Osv%tlení spol. s r.o. a SRVO.
Dne 1. #ervna se v Plzni uskute#nil obnovený seminá Ve ejné osv%tlení m%st a obcí, který p ipravila spole#nost Osv%tlení spol. s r.o. Plze+ ve spolupráci se Spole#ností pro rozvoj ve ejného osv%tlení, odborným garantem akce
byl pan Miroslav Tichý. Tato akce se uskute#nila i jako pravidelné Jarní setkání #len- SRVO. Organiza#n% zajiš1ovala
seminá výhradn% firma Osv%tlení s. r. o. Plze+, v#etn% rozesílání pozvánek a vybírání ú#astnických poplatk-.
S rozesíláním pozvánek vznikly jisté problémy, ne všichni #lenové SRVO pozvánky obdrželi. Z toho d-vodu se následn% n%kte í z nich setkání nezú#astnili. Na prezen#ní listin% bylo podepsáno 114 ú#astník-, z toho 74 #len- SRVO.
Za vzniklé problémy se p edsednictvo SRVO omlouvá.
Vedle bloku odborných referát- byla výraznou sou#ástí dob e zastoupená výstava výrobc- a prodejc- materiálu
pro ve ejné, slavnostní a váno#ní osv%tlení. Ta byla netradi#n% umíst%na krom% p ilehlých prostor také v p ednáškovém
sále. Bohužel tak obchodní jednání rušila p ednášky a rozptylovala pozornost poslucha#-.
Jednání zahájil editel SVSmP Ing. Stanislav Liška, moderoval a programem provázel p. Miroslav Tichý. Za
p edsednický st-l usedl p edseda SRVO Ing. Jaroslav Kotek, které p ítomné i ne#leny SRVO v úvodu seznámil se
Spole#ností.
B%hem dvou p ednáškových blok- byly p edneseny tyt p ísp%vky:
Spole#nost pro rozvoj ve ejného osv%tlení –Ing. Jaroslav
Kotek, Projektování ve ejného osv%tlení –Ing. Tomáš Nosek, 'SN, EN –které normy jsou závazné – Ing. Jaroslav
Kotek, Likvidace sv%telných zdroj- – Ing. Bohumil Hrn#í ,
Zpráva o stavu nebe nad 'eskou republikou – Ing. Tomáš
Maixner, Evidence za ízení VO – Ing. Ji í Skála, Stav veejného osv%tlení v 'R po 15 letech – p. Miroslav Tichý,
Revize ve ve ejném osv%tlení – p. Václav 'erný, Osv%tlení most- a nadjezd- – p echod- pro chodce – p. Ji í Vorá#ek,
Životnost sv%telných zdroj- na komunikacích s tramvajovým provozem – Ing. Ji í Skála, Nahlédnutí do údržby – p.
Josef Nikl, Zahrani#ní okénko – p. Edvard Kajfosz, Pozvánka do Bratislavy – Ing. Gašparovský, Váno#ní výzdoba – p.
Miroslav Tichý, Sv%telné zdroje – OSRAM – p. Vladimír Hejduk, Parkovací automaty – Ing. Martin Stružka.
Program byl zakon#en posezením v p íjemném prost edí reprezenta#ních prostor plze+ského pivovaru
Prazdroj, na které pozvala p ítomné firma OSRAM.
K seminá i nebyl vydám sborník a proto jsme se v tomto #ísle Zpravodaje pokusili otisknout p ednesené p ednášky a referáty podle podklad-, které se nám poda ilo získat p ímo od autor- nebo zpracovaných podle tišt%ných podklad- od organizátora akce.

Spole nost pro rozvoj ve#ejného osv%tlení
Ing. Jaroslav Kotek, p#edseda SRVO
1. Historie a úloha SRVO
Co to je Spole#nost pro rozvoj ve ejného osv%tlení (zkrácen% SRVO), co si za tímto ozna#ením p edstavit? Stru#n% lze uvést: jsme zájmovým sdružením ob#an-, jehož hlavní úlohou je spolupráce p#i definování a #ešení problém) spojených s ve#ejným osv%tlením m%st a obcí. O n%#em vypovídá i rok vzniku SRVO. Bylo to v roce
1991, kdy jsme se shodli na tom, že vznik takovéhoto subjektu by mohl být užite#ný. Dlouhá léta (od roku 1961) se
zájemci o ve ejné osv%tlení scházeli pod hlavi#kou Tématické skupiny #. 12 CIE/'SVTS Ve ejné osv%tlení. Tato Tématická skupina nem%la právní subjektivitu, spadala pod 'eskoslovenskou v%deckotechnickou spole#nost. M%li jsme zájem navázat na #innost Tématické skupiny, ale formou samostatného subjektu. Po skon#ení éry socialismu se i na poli
ve ejného osv%tlení za#aly dít velké zm%ny. Cítili jsme pot ebu vytvo it fórum pro spolupráci p i hledání ešení problém- ve ejného osv%tlení v nových podmínkách. První valná hromada SRVO se uskute#nila práv% zde v Plzni dne 24. 4.
1991, tedy už p ed více než #trnácti roky, a to v souvislosti se seminá em Ve ejné osv%tlení m%st a obcí. Že se dnešní
seminá jmenuje stejn%, to není náhoda. Více z historie (i sou#asnosti) SRVO je možno nalézt na internetové adrese
www.srvo.cz. Naším cílem je na základ% vlastních rozbor- úsp%ch- a neúsp%ch- a konstruktivní kritiky neustále zlepšovat svou #innost, aby co nejlépe odpovídala pot ebám #len- SRVO a pot ebám rozvoje oboru ve ejné osv%tlení.
3
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2. Technické seminá#e a Zpravodaj SRVO
'lenové spole#nosti mají možnost se dvakrát ro n% setkat na pravidelných setkáních – technických seminá#ích, kde si mohou vyslechnout zajímavé p ednášky z oboru a vym%nit si vzájemn% své zkušenosti z oblasti své p-sobnosti. Další formou získávání informací z oboru je Zpravodaj SRVO, který obvykle vychází ty#ikrát ro n% a obsahuje zajímavé stat% a post ehy, výklady norem, novinky z oboru, odpov%di na otázky, ale i informace o vnit ních záležitostech SRVO.
3. Pracovní skupiny SRVO
K pln%ní aktuálních úkol- SRVO byly vytvo eny dv% pracovní skupiny:
1. Pracovní skupina Spolupráce s m%sty a obcemi, která má mimo jiné v plánu po ádání školení projektantve ejného osv%tlení a odpov%dných #initel- m%st a obcí,
2. Pracovní skupina Bezpe nost ve ve#ejném osv%tlení, která má v plánu p edevším formulovat zásady bezpe#nosti za ízení ve ejného osv%tlení a p ínosy ve ejného osv%tlení ke snížení nehodovosti a kriminality.
4. Technický pokrok
SRVO sleduje pokrok ve ve ejném osv%tlení a snaží se jej aktivn% ovliv+ovat. Zajiš1uje i osv%tovou #innost.
SRVO je nap . zapojeno
−
do #innosti Mezinárodního komitétu pro osv%tlování (CIE) – #lenství ve 4. divizi CIE „Osv%tlení a signalizace v doprav%“ a v 'eském národním komitétu CIE,
−
do procesu technické normalizace – nap . do procesu p evodu evropských norem do systému #eských
technických norem - #lenství v Technické normaliza#ní komisi #íslo 76 „Osv%tlení“ apod.
SRVO uplat+uje sv-j vliv na tvorbu zákon-, ve kterých se jedná o ve ejné osv%tlení a hájí zájmy oboru ve ejného osv%tlení v-bec. Prosadila své argumenty p i tvorb% zákona o ovzduší (zabývající se i tzv. sv%telným zne#išt%ním)
a uplat+uje je dodnes p i jeho #etných novelách. SRVO má podstatnou zásluhu na tom, že jsou eliminovány nesmyslné
požadavky astronom- týkající se osv%tlovacích soustav a provozu venkovního osv%tlení.
Za povšimnutí jist% stojí heslovité porovnání stavu ve ejného osv%tlení u nás v dnešní dob% s obdobím do roku
1990:
−
elektrická energie - centrální byrokratická opat ení v letech 1976 a 1981: omezení p íd%lu el.en. na VO o
50%, centrální p id%lování elektrické energie pro ve ejné osv%tlení v-bec,
−
kvalita a efektivnost ve#ejného osv%tlení - p ínos soukromého sektoru pro zvýšení kvality a efektivnosti
ve ejného osv%tlení, v#etn% zajišt%ní jeho výstavby, správy, provozu a údržby,
−
svítidla a sv%telné zdroje - monopol výroby svítidel a sv%telných zdroj- za socialismu a široký sortiment
a možnost výb%ru v sou#asné dob%,
−
p#ed#adníky – problémy s kvalitou p ed adník- (nap . s tolerancemi elektrických vlastností tlumivek) za
socialismu,
−
stožáry – výroba stožár- z „odpadového“ materiálu s nedokonalou povrchovou úpravou za socialismu
v porovnání s b%žným používáním žárov% zinkovaných stožár- (obvykle bezpaticových) v dnešní dob%,
−
kabely - d íve výhradn% s hliníkovými jádry, dnes s m%d%nými,
−
dálkové ovládání a monitorování a regulace - zatím uplatn%no jen ve zlomku souboru ve ejného osv%tlení,
−
p#echody pro chodce – zvyšování bezpe#nosti p echod- pro chodce místním osv%tlením s pozitivním
kontrastem a odlišnou barvou sv%tla,
−
pasportizace ve#ejného osv%tlení - dnes b%žn% v digitální form%, s propojením datové a mapové #ásti a
možností efektivního vyhodnocování dat.
5. Kontakt na SRVO
Zájemci o aktivní zapojení do #innosti SRVO mohou využít následujících kontaktních údaj- SRVO:

Spole nost pro rozvoj ve#ejného osv%tlení
SRVO
Sekretariát: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel.: 261 343 769, 602 200 756
Fax: 261 341 552
E-mail: srvo@srvo.cz
WEB: www.srvo.cz
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Projektovaní ve#ejného osv%tlení
Ing. Tomáš Nosek, Pragoprojekt, a.s.
Tento p ísp%vek se soust edí na právní rámec vlastní projektové #innosti z pohledu sou#asné legislativy, tj. období 1. poloviny roku 2005, v druhé #ásti na návrh rozvod- z pohledu norem.
Základní zákonný rámec ochrany ve ejných zájm- ve výstavb% je dán zákonem #. 50/1976 Sb. (dále Stavebním
zákonem), jeho provád%cími vyhláškami, p edpisy navazujícími a souvisejícími (autorský zákon, živnostenský zákon,
autoriza#ní zákon, zákon o ve ejné zakázce a další). Projektová #innost se ve smyslu Stavebního zákona § 46a považuje
za vybranou #innost, kterou mohou vykonávat pouze ty osoby, které k tomu získaly oprávn%ní.
Ke dni 31.12.2004 platnost zvláštní zp-sobilosti ve výstavb% ud%lovaná ve smyslu d íve platných p edpis- (
vyhl.#. 8/1983 vyhl., ve zn%ní vyhl. #.73/1978 Sb. a vyhl. #.186/1990 Sb.) sice neskon#ila, pro zpracování dokumentace
výše zmín%né již nesta í !!!.
Od 1. ledna 2005 smí tedy zpracovávat projektovou dokumentaci pro ú#ely :
−
územn% plánovací
−
žádosti o umíst%ní stavby pro územní ízení
−
žádosti pro stavební ízení
−
výb%ru zhotovitele stavby
pouze osoba, která spl+uje požadavky zák. 360/1992 (Autoriza#ní zákon) ve zn%ní pozd%jších p edpis-, tedy
osoba autorizovaná. T%mi jsou v oblasti elektro autorizovaní inžený i a technici.
Profese elektro ve smyslu autoriza#ního zákona spadá pod obory :
−
technologická za ízení staveb
−
technika prost edí staveb – elektrotechnická za ízení
−
energetická auditorství
Dokumentace rozvod- ve ejného osv%tlení, pokud neobsahuje další obory, spadá pod obor technika prost edí
staveb a smí tuto dokumentaci zpracovat také autorizovaný technik.
Dokumentace, na kterou se nevztahuje pot eba autorizace, je :
−
realiza#ní dokumentace
−
dokumentace skute#ného provedení stavby.
Živnostenský list na projektování elektrických za ízení doložený platnou zkouškou podle vyhl. 50/1978 § 10, je
zapot ebí po 1. lednu 2005 doplnit dokladem o autorizaci v p íslušném oboru, nebo si sehnat tzv. odborného zástupce,
který tuto kvalifikaci spl+uje.
Pro zadávaní zakázek ve výb%rovém ízení z ve ejných rozpo#t- platí zákon o ve ejných zakázkách,
jeho poslední úpravou je zákon #. 40/2004 Sb. Projektová dokumentace pro výb%r zhotovitele stavby (DZS) u staveb
nad 2 mil. K# bez DPH a pokud zadavatelem je osoba s podílem financí z ve ejných zdroj- v%tší než 50 %, musí spl+ovat podmínku, kterou je neuvád%ní konkrétních typ-, v našem p ípad% svítidel, stožár-, atd., ale musí být ur#eny jejich
vlastnosti a parametry, které navržená stavba a p edm%ty mají spl+ovat.
Novela v oblasti Telekomunikací : zák. #. 151/2000 byl nahrazen zák. #. 127/2005, ve kterém - zmizel § 91(7)
p)v. 151/00: "Stavebník, který vyvolal p eložku VTS, nese náklady na nezbytné úpravy dot#eného úseku, a to na úrovni
stáv. T2. Náklady související s modernizací #i zvýšením p enos. kapacity nese vlastník tohoto vedení.
Patrn% se brzo do#káme novely zákona #. 127.
Návrh rozvod) VO a – normy
VO pat í mezi vyhrazená za ízení pro výrobu, p em%nu rozvod a odb%r el. energie, na která se vztahují p íslušné zákony, vyhlášky a p edpisy, mj. jsou upraveny i požadavky na odbornou zp-sobilost v elektrotechnice, dané vyhláškou 'ÚBP #. 50/1978 Sb., o odborné zp-sobilosti v elektrotechnice.
P ed zpracováním projektu VO musí být provedeno zat íd%ní vn%jších vliv- v souladu s 'SN 33 2000-3, osv%tlovací soustava a všechny její sou#ásti musí odolávat t%mto vn%jším vliv-m. Toto zat íd%ní je d-ležitým p edpokladem
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) velikosti úbytku nap%tí a ztrát
c) ú#ink- zkratových proud5
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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 4 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 kabelu s ohledem na podmínky uložení (viz. 'SN 33 2000-5-523 z dubna 2003) ur#íme min. pot ebný pr- ez vodi#- #i kabel- požadovaného typu, který je nutno ov% it podle dalších kritérií. Charakteristickou zvláštností výbojových zdroj- sv%tla je tzv.
náb%hový proud, jehož velikost m-že po zapnutí být až o n%kolik desítek % vyšší než proud jmenovitý, postupem #asu
jeho velikost klesá a po n%kolika minutách se ustaluje na velikosti proudu jmenovitého, takže by nem%l zp-sobit vybavení b%žných jistících prvk- dimenzovaných na jmenovité zatížení (v n%kterých p ípadech je toto nutno ov% it, zejména
dosahuje-li náb%hový proud vysokých hodnot).
P i p ipojování jednotlivých svítidel do rozvodu VO je nutno dbát na pravidelné zatížení 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 rozvodech 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 velikost 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 36 0400 ve smyslu zm%ny Z3 z kv%tna 2005). 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 závislosti na výrobci a stá í výbojky). Velikost nap%tí v rozvodu VO má zna#ný vliv na velikost sv%telného toku, vyza ovaného výbojovými zdroji. Nap . u vysokotlakých sodíkových výbojek je pokles nap%tí o 1% doprovázen poklesem sv%telného toku p ibližn% o 3%, což má
vliv na sv%teln%-technické parametry osv%tlovací soustavy.
Pr- ez kabel- #i vodi#- je tedy nutno ov% it i v souvislosti s velikostí úbytku nap%tí, který má spolu se zatížením a ú#iníkem cos ϕ vliv na velikost 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 kompenzovaná. P ipojením kompenza#ního kondenzátoru do obvodu svítidla s výbojovým zdrojem dojde ke kompenzaci jalové složky proudu a tedy i jalového výkonu. Podle velikosti kapacity kondenzátor- lze kompenzovat až na ú#iník cos ϕ blížící se k 1. Je možno provád%t i skupinovou 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
deformací sinusového pr-b%hu k ivky napájecího proudu, což se projeví zp%tnými vlivy (vyšší harmonické) na napájecí
sí1, jejich rozsah je závislý na rozsahu a velikosti kompenzované osv%tlovací soustavy.
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 vlivem zkratového proudu:

K
je konstanta , jejíž velikost je dána použitým materiálem
Pokud je doba trvání zkratu krátká (což u rozvod- VO v%tšinou platí), je ú#inek zkratového proudu nevýznamný. U kabelových vedení v prost edí bez nebezpe#í požáru a výbuchu se uvažuje zkrat na konci kabelu.
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ad d)
U kabelových zemních rozvod- VO má na mechanické namáhání jednak vliv zp-sob pokládky kabel-,
v pr-b%hu života rozvod- pak 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 vlastní 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 nadzemní vedení dimenzovat. Sou#asné p-sobení v%tru a námrazku
se neuvažuje. Popis zp-sob- výpo#t- mechanického namáhání venkovních vedení a stavby sítí venkovního vedení by
byl rozsáhlý a p esahuje rozsah tohoto p ísp%vku.
V sou#asnosti se p i stavb% venkovních nadzemních rozvod- VO up ednost+uje použití samonosných izolovaných vodi#- (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 spolehlivosti (omezení zkrat- vzniklých dotykem holých vodi#-),
menším mechanickém namáhání podp%rných bod- p i zachování p enosové schopnosti el. vedení, omezení nutnosti
o ez- strom-, 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 (zm%na Z2 z 08/2003) a dalších souvisejících normách. Další požadavky, up esn%ní #i omezení pro za ízení venkovního
osv%tlení jsou uvedeny v 'SN 33 2000-7-714 z roku 07/2001. Nap . v souvislosti s ochranou p ed nebezpe#ným dotykem živých #ástí je v #l. 714.412 uvedeno:
Všechny živé #ásti el. za ízení by m(ly být chrán(ny izolací nebo zábranami, nebo uzav ením (kryty), vylu#ujícími úmyslný #i neúmyslný p ímý dotyk. Sk ín( obsahující p ístupné živé #ásti musí být uzam#eny pomocí klí#e nebo
ná adí, pokud 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, bu* 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 rozvod- 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.

Protože se vychází z p edpokladu pln% zatížené sít%, musí se jmenovité nap%tí sít% proti zemi snížit sou#initelem, respektujícím zatíženou sí1. 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:

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 impedance 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 proudových 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 nejbližšího RVO (provedeny v%tšinou v TN-C), což by v p ípad% sít% TN-S nebylo možné. Rovn%ž proudové chráni#e vyžadují
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 soustavy. 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 napojení
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 íslušnými normami vyžadováno), pak je nezbytné zajistit dostate#n% nízkou impedanci poruchové impedan#ní smy#ky. Na
její velikost má vliv impedance trafa a soustavy vn (nízká, nelze ovlivnit a v%tšinou je i obtížné zjistit její skute#nou
velikost), druh a pr- ez použitého vedení a jeho délka a n%které další vlivy (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 jednotlivých 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 5 ,ve zvláštních p ípadech 15 5 .Celkový zemní odpor
uzemn%ní vodi#- PEN odcházejících z transformovny má být do 2 5 . Vodi# PEN v síti TN-C nebo PE v síti TN-S se
musí uzemnit bu0 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 úbytky na dráze poruchového proudu, nap%tí na PEN
vodi#i m-že v míst% poruchy dosáhnout pro sí1 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 zemí, 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 kostry 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 ve smyslu zm%ny Z1 z 11/2002. 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 síti TN-C uzavírají PEN vodi#em, což má za
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následek výskyt nap%tí na neživých #ástech. Tento neduh lze rovn%ž výrazn% omezit kvalitním 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 potenciálem. 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 kombinací kov- vyhnout, je nutno z ídit katodickou ochranu zemni#-, což v rozvodech VO nebývá používáno a snažíme se nevhodné kombinaci kov- se vyhnout.
Za nezbytné považuji p ipomenout také problematiku ochran mostních, tunelových a jim podobných
konstrukcí p ed zavle#ením bludných proud-, které jsou obvykle navrženy na základ% korozního pr-zkumu v míst%
stavby.
Nezbytnou sou#ástí návrh- rozvod- VO je i návrh spínání a ovládání osv%tlovací soustavy. V sou#asné dob%
jsou stále používány systémy HDO, fotobu+ky, #asové spína#e, v posledních letech také astronomické ro#ní hodiny. Z
této široké problematiky známých spína#- bych se jen krátce zmínil o regulaci a stabilizaci nap%tí. Používání stabilizátor- nap%tí je výhodné zejména 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 vlivem
omezení 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 velikostí nap%tí a impedancí poruchové smy#ky.
Jelikož impedance smy#ky z-stává p i regulaci konstantní (zanedbáme-li vliv oteplení vodi#- p i rozdílném poruchovém proudu), je #as vybavení jistícího prvku závislý na velikosti nap%tí. A jestliže v pr-b%hu provozu VO dojde ke snížení velikosti nap%tí (nap . regulací), dojde i ke snížení poruchového proudu a ke zvýšení vypínacího #asu jistícího prvku dimenzovaného pro jmenovité parametry, který m-že p esáhnout max. dovolený #as odpojení. Dojde-li ke snížení
jm. nap%tí, dojde i k poklesu p ípadného dotykového nap%tí, avšak jeho velikost je závislá na mnoha okolnostech a m-že
p ekro#it mez bezpe#ného dotykového nap%tí pro dané prostory.
Zastávám však názor, že stmívání sv%telných zdroj- a možné úspory takto dosahované jsou diskutabilní, že
úsp%šn% reklamovat lze jen za ízení provozovaná ve jmenovitých hodnotách.
Záv%r
P ísp%vek si neklade za cíl obsáhnout celou problematiku projektování el. rozvod- VO, kterou lze nalézt
v odborných školeních, literatu e, normách, zákonech, vyhláškách apod. Pokusil jsem se zjednodušen% popsat n%které
zkušenosti z projektování 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 odlišných názor- #i upozorn%ní na chyby, kterých jsem se mohl v tomto
p ísp%vku dopustit.
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[3] F. Št%pán, Proudové chráni#e, IN-EL Praha, 1997
[4] Zákon #. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn%ní
[5] Zákon 'NR #. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt- a o výkonu povolání autorizovaných
inženýr- a technik- #inných ve výstavb% v platném zn%ní
[6] Vyhláška 'ÚBP #. 50/1978 Sb., o odborné zp-sobilosti v elektrotechnice
[7] Soubor norem 'SN ady 'SN 33 2000, 36 04 00
[8] , Ing. Muchová, Ing. G es: Rozvody ve . osv%tlení
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Projektování osv%tlení pozemních komunikací: které normy jsou závazné
Ing. Jaroslav Kotek, ELTODO EG, a.s.
Vzhledem k požadavku na omezení rozsahu p ísp%vku je tento zam% en pouze jen na to nejd-ležit%jší, na informaci o aktuálním stavu v p ejímaní evropské normy pro osv%tlení pozemních komunikací, jak je to s platností našeho
starého souboru norem pro ve ejné osv%tlení, #ím se liší evropská norma od starého souboru a jak se evropská norma
staví k problematice rušivého sv%tla (sv%telného zne#išt%ní) a k osv%tlování p echod- pro chodce.
1. Aktuální stav
V dubnu roku 2004 byly p evzaty k p ímému používání v anglickém originále a v kv%tnu roku 2005 byly p evzaty p ekladem #ásti 2 až 4 EN 13201 pod ozna#ením:
'SN EN 13201-2
Osv%tlení pozemních komunikací - 'ást 2: Požadavky
'SN EN 13201-3
Osv%tlení pozemních komunikací - 'ást 3: Výpo#et
'SN EN 13201-4
Osv%tlení pozemních komunikací - 'ást 4: Metody m% ení
'ást 1, obsahující pravidla p i azení t íd osv%tlení podle 2. #ásti EN jednotlivým osv%tlovaným pozemním komunikacím, byla nakonec Evropským výborem pro normalizaci (CEN) vydána pouze jako technická zpráva pod ozna#ením:
• CEN/TR 13201-1
Road lighting - Part 1: Selection of lighting classes
(Osv%tlení pozemních komunikací - 'ást 1: Výb%r t íd osv%tlení)
'ást 1 dosud v 'R nebyla zavedena, ale je ji možno zakoupit nebo p-j#it v 'eském normaliza#ním institutu
('NI). Je k dispozici k používání v anglickém originále.
Pro #íselné ozna#ení technické zprávy, tedy byl použit stejný #íselný kód jako pro ozna#ení vlastní normy. To
považuji za logické, protože jednotlivé státy mohou zmín%nou technickou zprávu vydat jako #ást své národní normy, a
pak bude rozumné, když její všechny #ásti budou vydány pod spole#ným #íselným kódem (13201).
Jak je to se starým souborem norem pro ve ejné osv%tlení? Tento soubor
• 'SN 36 0400 Ve#ejné osv%tlení
• 'SN 36 0410 Osv%tlení místních komunikací
• 'SN 36 0411
Osv%tlení silnic a dálnic
dosud platí. P ednost by však m%la být dána použití uvedených evropských dokument-. V kv%tnu 2005 nabyla ú#innosti
ZM)NA Z3 'SN 36 0400 zajiš1ující soulad starého souboru a nové 'SN EN 13201. Pro výpo#et a m% ení již jednozna#n% platí 'SN EN 13201.
Letos by m%l být realizován rozborový úkol zahrnující vedle uvedeného starého souboru i technickou zprávu
CEN/TR 13201-1, normu 'SN 73 6110 Projektování místních komunikací atd. Výsledek tohoto rozborového úkolu by
m%l být základem pro vytvo ení 'SN 13201-1. Pak by m%l definitivn% ukon#it svou platnost starý soubor.
2. N%které rozdíly starého souboru a nové normy
Evropská norma pro osv%tlování pozemních komunikací spole#n% se související technickou zprávou je komplexním a systematickým dokumentem. Bere v úvahu všechny uživatele pozemních komunikací. Její záb%r je širší než
záb%r našeho starého souboru norem pro ve ejné osv%tlení. 'SN 36 0410 nap . neplatí pro osv%tlení p%ších zón a komunikací spole#enského významu.
Základní fotometrické veli#iny se po#ítají (a pochopiteln% také m% í) trochu jiným zp-sobem. Nap .: Pozorovatel se postupn% umis1uje doprost ed každého jízdního pruhu. Pr-m%rný jas, celková rovnom%rnost, podélná rovnom%rnost i prahový p ír-stek (TI) se po#ítá postupn% pro každou polohu pozorovatele. Rovn%ž jsou jiným zp-sobem rozmíst%ny výpo#tové body v podélném sm%ru. P i stanovení TI se pozorovatel postupn% posunuje v podélném sm%ru (10 poloh v každém jízdním pruhu).
Zavádí se nová terminologie a nové zna#ky /nap . „udržovaná hodnota“ místo „#asov% minimální hodnota“,
„prahový p ír-stek“ (TI) místo „relativní práh rozlišitelnosti“ (kr), nov% „#initel osv%tlení okolí“ (SR), hodnocení rušivého neboli psychologického osln%ní prost ednictvím t íd svítivosti G a t íd osln%ní D/.
SR (surround ratio – #initel osv%tlení okolí), stanoví pom%r pr-m%rné osv%tlenosti definovaných pásem mimo
komunikaci, které bezprost edn% p iléhají k okraj-m jízdního pásu, a pr-m%rné osv%tlenosti definovaných pásem pozemní komunikace bezprost edn% s nimi sousedících.
Zavádí se hodnocení rušivého neboli psychologického osln%ní prost ednictvím t íd clon%ní G (uplat+uje se pro
t ídy osv%tlení CE) a t íd osln%ní D (pro stupn% osv%tlení S, A, ES a EV). Toto hodnocení se použije v p ípadech, kdy
nelze vyhodnotit prahový p ír-stek TI (omezující neboli fyziologické osln%ní).
•
•
•
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Celková rovnom%rnost osv%tlení je v Evropské norm% zna#ena symbolem U0, podélná rovnom%rnost symbolem
Ul, místn% minimální osv%tlenost symbolem Emin, polokulová osv%tlenost symbolem Ehs, poloválcová osv%tlenost symbolem Esc, pr-m%rný jas L , pr-m%rná osv%tlenost E .
Technická zpráva CEN nabízí propracovanou metodiku p i azení požadavk- na osv%tlení venkovních ve ejných dopravních prostor-, vlastní evropská norma obsahuje vedle stupnic sv%teln%technických veli#in i metodiku výpo#tu a m% ení požadovaných parametr- osv%tlení. T íd%ní pozemních komunikací , zavedené technickou zprávou a
normou, vychází z odlišnosti požadavk- na osv%tlení. Jejich pomocí lze navrhnout pevné 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
komunikace a mosty. Normu nelze použít pro mýta, tunely, plavební kanály a plavební komory. Norma neobsahuje kriteria pro rozhodování, které prostory osv%tlit.
3. .ešení problematiky rušivého sv%tla
'SN EN 13201-2 zahrnuje požadavek minimalizace ú#ink- sv%tla vyza ovaného do sm%r-, kde není pot eba nebo kde
je nežádoucí. Požaduje se:
- ve venkovských nebo p ím%stských oblastech minimalizace rušivého p-sobení osv%tlovacích soustav p i dálkových
pohledech p es otev enou krajinu,
- minimalizace rušivého sv%tla vnikajících do nemovitostí a sv%tla vyza ovaného nad vodorovnou rovinu (tedy sv%tla,
které rozptylem v atmosfé e narušuje p irozený pohled na hv%zdy a zhoršuje podmínky pro astronomická pozorování).
Uvádí se, že množství sv%tla vyza ovaného nad vodorovnou rovinu lze omezit použitím svítidel s nižším podílem p ímého sv%telného toku vyza ovaného do horního poloprostoru.
Jako m% ítka pro hodnocení obt%žujícího sv%tla je podle normy možno použít t íd clon%ní G (p-vodn% ur#ených k posuzování stupn% omezujícího osln%ní osv%tlovacími soustavami).
VÍCE PODROBNOSTÍ K 2EŠENÍ PROBLEMATIKY RUŠIVÉHO SV)TLA LZE NALÉZT V PUBLIKACI CIE
150:2003 GUIDE ON THE LIMITATION OF THE OBTRUSIVE LIGHT FROM OUTDOOR LIGHTING INSTALLATIONS (UVÁDÍ NAP2. LIMITY OSV)TLENOSTI V ROVIN) OKEN, SVÍTIVOSTÍ ZDROJ6 SV)TLA, JAS6 FASÁD BUDOV APOD.).
4. .ešení problematiky místního osv%tlení p#echod) pro chodce
V 'SN EN 13201-2 je problematika ešení místního osv%tlení p echod- pro chodce ešena velmi obecným popisem.
Uvádí se, že ú#elem místního osv%tlení p echod- je upozornit idi#e motorových vozidel na p ítomnost p echodu pro
chodce a osv%tlit chodce na p echodu a p ed vstupem na p echod.
Dále, že typ p ídavných svítidel a jejich umíst%ní a orientace v-#i p echodu pro chodce musí být zvolen tak, aby bylo
dosaženo pozitivního kontrastu a zárove+, aby nedošlo k nadm%rnému osln%ní idi#-. Jedním z ešení je umíst%ní svítidel v malé vzdálenosti p ed p echodem z pohledu idi#- p ijížd%jících motorových vozidel tak, aby chodce osv%tlovala
ze sm%ru p ijížd%jících vozidel. Svislá osv%tlenost chodc- musí být výrazn% vyšší než vodorovná osv%tlenost p ilehlé
komunikace zajišt%ná b%žnou osv%tlovací soustavou komunikace. V oblastech na obou koncích p echodu, kde chodci
#ekají p ed vstupem do jízdního pásu, 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.

Obr.: P#íklad #ešení místního osv%tlení p#echodu pro chodce

Ing. Jaroslav Kotek, ELTODO EG, a.s., kotekj@eltodo.cz, tel.: 261 343 769
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Aktuální stav systému zp%tného odb%ru výbojek a zá#ivek
Ing. Bohumil Hrn í#, Recyklace EKO VUK, Panenské B#ežany
Aktuální stav Systému zp%tného odb%ru výbojek a zá#ivek
1. Stávající legislativa
S ú#inností od 23.2.2002 se podle § 38, odst.l zákona #.. 185/01 Sb., o odpadech vztahuje povinnost zp%tného odb%ru na
oleje, elektrické akumulátory, galvanické #lánky a baterie, výbojky, zá ivky a pneumatiky. Od 1.1.2003 se povinnost
vztahovala i na chladni#ky a mrazicí za ízení. V souladu s novelou zákona z d-vod- implementace sm%rnice EU o odpadech z elektrických a elektronických za ízení byl poslední bod rozší en a místo chladni#ek a mrazícího za ízení byl
zaveden pojem ,,elektroza ízení, pocházející z domácností", který zahrnuje 10 skupin elektrických a elektronických
p ístroj- a za ízení.
Povinnost zajistit zp%tný odb%r použitých výrobk- nabídnutých ke zp%tnému odb%ru (ZO) má právnická osoba
nebo fyzická osoba oprávn%na k podnikáni, která výrobky uvedené v odst. 1 vyrábí nebo uvádí na trh v 'R výrobky
zahrani#ního výrobce (dále povinná osoba), a to bez ohledu na výrobní zna#ku a do výše, které za vykazované období
stanovené podle §38, odst. 10 zákona (ro#ní zpráva) vyrobí nebo doveze.
Prost ednictvím "posledního prodejce" musí povinná osoba zajistit informování spot ebitele o zp-sobu provedení ZO. V p ípad%, ze poslední prodejce neinformuje spot ebitele o zp-sobu zajišt%ní ZO, je povinen odebírat p ímo v
provozovn% tyto použité výrobky, a to bez nároku na úplatu po celou provozní dobu a bez vázání odebírání použitých
výrobk- ur#ených ke zp%tnému odb%ru na nákup zboží.
ZO musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odb%r od spot ebitele. Místa zp%tného odb%ru (MZO) musí být pro spot ebitele stejn% dostupná jako místa prodeje výrobku. Zp%tný odb%r lze odmítnout v p ípad%, ze použitý
výrobek z d-vod- kontaminace ohrožuje zdraví osob, které ZO provád%jí.
Zp%tn% odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli p edání oprávn%né osob%. Ta musí zajistit využití nebo
odstran%ní zp%tn% odebraných výrobk- do konce následujícího roku po provedení odb%ru. O pln%ní ZO musí povinná
osoba zpracovat ro#ní zprávu.
2. Systém zp%tného odb%ru
Systém zp%tného odb%ru použitých zá ivek a výbojek se buduje již od roku 1998, kdy byla u významných prodejc- sv%telné techniky z izovaná první sb%rná místa na nefunk#ní sv%telné zdroje. P edm%tem ZO jsou výbojové sv%telné zdroje, které mají podle celního sazebníku kódy zboží a ozna#ení:
Zá#ivka lineární
Kód 85393110
Zá#ivka úsporná
Kód 85393190
Výbojky rtu0ové
Kód 85393210
Výbojky sodíkové
Kód 85393250
Výbojky halogenidové Kód 85393290
Všechny tyto sv%telné zdroje obsahuji rtu1 a další škodlivé p ím%si a je s nimi nutno nakládat jako s výrobky,
které mají nebo mohou mít nebezpe#né vlastnosti. Po ukon#ení života jsou z ekologického hlediska azeny mezi nebezpe#né odpady.
Povinnou osobou zajiš1ující zp%tný odb%r použitých zá ivek a výbojek jsou dovozci a výrobci výrobku sv%telné
techniky. Z nejvýznamn%jších autorizovaných dovozc- jsou do Systému zapojeni PHILIPS 'eská republika, s.r.o.,
OSRAM, spol. s r.o., GE Lighting, s.r.o. a Sylvania LI. Jedinými tuzemskými výrobci jsou NOVALAMP, s.r.o. a S
Lamp, s.r.o.
V souladu se sou#asnými trendy ešení problematiky zp%tného odb%ru v rámci Evropské unie, které v oblasti
sv%telné techniky p edstavuje ELC (European Lighting Companies Federation), byla v roce 2004 založena spole#nostmi
Philips, Osram a GE 'eská asociace dovozc- a výrobc- sv%telné techniky (CADVST). Hlavní náplní #innosti této asociace je prosazování cíl- ELC v 'R a harmonizace p edpis- EU s naši legislativou. Pro posíleni a zefektivn%ní této #innosti, zejména v oblasti budovaní Systému zp%tného odb%ru, je #leny asociace a spole#ností NARVA zakládán nový
subjekt pod názvem EKOLAMP, s.r.o., který v nejbližší dob% umožní všem dovozc-m a výrobc-m sv%telné techniky
koncep#n% a systémov% ešit povinnosti, vyplývající ze stávající i p ipravované legislativy.
Vlastní #innost Systému p i nakládání s použitými výrobky zajiš1uje provozovatel Systému. Provozovatel Systému z izuje v souladu s požadavky povinných osob místa zp%tného odb%ru, zajiš1uje jejich vybavení a odpovídá za
provoz t%chto míst. MZO se z izují zejména v distribu#ních sítích prodejc- výrobk- sv%telné techniky (posledních prodejc-). Podle aktuálního výkladu zákona nejsou tato MZO za ízením ke sb%ru odpadu. ,,P im% enost" nakládání s použitými výrobky jako s odpady zajiš1uje provozovatel tím, ze stanovuje pravidla jejich p ejímky a p echodného uskladn%ní,
vybavuje vybraná MZO sana#ními prost edky a provádí školení obsluhy. O p íjmu použitého výrobku do MZO vede
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pov% ená osoba místa evidenci a spot ebiteli je pro p ípad kontroly na vyžádaní vystaveno potvrzení o p evzetí. Jako
místa zp%tného odb%ru mohou byt použity rovn%ž sb%rné dvory m%st a obcí.
Použité výrobky, které nevyužije povinna osoba pro svoji pot ebu, nap . za ú#elem jejich opravy a znovuuvedení na trh, odebírá provozovatel Systému z MZO jako nebezpe#né odpady, kód 20 01 21. Na každý odb%r odpadu je
vystaven Eviden#ní list pro p epravu nebezpe#ného odpadu, kde p íslušné MZO figuruje jako místo nakládky. Následným zpracováním tohoto druhu odpadu v za ízení Recykla#ní stanice jsou získávány druhotné suroviny, jako m%kké a
tvrdé sklo, hliník, mosaz, rtu1, železo, papír ap. s ú#inností minimáln% 90%. Povinným osobám poskytuje provozovatel
Systému pravideln% informace o pln%ní smluvních vztah- a p edává podklady pro evidenci odebraného množství použitých výrobk-/odpad-.
K dnešnímu dni eviduje provozovatel více než 150 MZO, rozmíst%ných po celém území 'R.
Z t%chto m%st bylo v roce 2004 odvezeno a recyklováno 350 tun, tj. více než jeden milion kus- nefunk#ních
sv%telných zdroj- s obsahem rtuti a podíl odebraných použitých výrobk- sv%telné techniky dosáhl cca 25% výrobkuvedených v daném období na trh v 'R.
3. Nová legislativa
Zákon o odpadech #. 185/2001 Sb. ve zn%ní zm%n provedených zákonem #. 477/2001 Sb., zákonem #. 76/2002
Sb., zákonem #. 275/2002 Sb., zákonem #. 320/2002 Sb., zákonem #. 167/2004 Sb., zákonem # 188/2004 Sb., zákonem
#. 317/2004 Sb. a zákonem #.7/2005 Sb., v úplném zn%ní #. 106/2005 Sb., zavádí mj. s ú#inností 6.1.2005 nové povinnosti a pojmy týkající se elektrických a elektronických za ízení (EEZ). Tyto povinnosti se vztahují na 10 skupin EEZ,
uvedených v p íloze #. 7 zákona, z toho Osv%tlovací za ízení, v#etn% sv%telných zdroj-, jsou uvedena pod skupinou #íslo
5. N%které z nov% zavedených povinností mají posunutou ú#innost, a to od 13.8.2005 (ozna#eno *).
Ze základních pojm- se novelou zákona definuje pojem elektrické nebo elektronické za ízení, elektroodpadu a
dále krom% pojmu zp%tný odb%r použitých výrobk- od spot ebitel- (z domácností) se nov% zavádí nap . pojem odd%lený
sb%r, tj. odb%r použitých elektroza ízení od kone#ných uživatel-. Místo pojmu povinná osoba se v této #ásti zákona definuje a zavádí pojem výrobce. Výrobcem je právnická nebo fyzická osoba oprávn%ná k podnikání, která pod vlastní
zna#kou vyrábí a prodává EEZ, nebo pod vlastní zna#kou prodává výrobky jiných dodavatel-, nebo v rámci své podnikatelské #innosti dováží EEZ do 'R, nebo tato EEZ uvádí v 'R na trh.
K základním povinnostem výrobc- elektroza ízení pat í spln%ní povinnosti stanovené pro odd%lený sb%r, zp%tný odb%r, zpracováni, využití a odstran%ní elektroza ízení a elektroodpadu
a) samostatn% (individuální Systém),
b) spole#n% s jiným výrobcem nebo výrobci (solidární Systém),
c) p enesením na jinou právnickou osobu (kolektivní Systém),
a o pln%ní povinností zpracovat za každý kalendá ní rok a do 31.3. na MŽP p edat ro#ní zprávu.
Výrobce EEZ je povinen podat návrh na zápis do Seznamu výrobc- (*) a dále nap . zajistit, aby EEZ byla vyráb%na s ohledem na jejich snadnou demontáž a využití, ozna#ovat EEZ identifikaci výrobce a datumem výroby (po
13.8.2005),zajistit zp%tný odb%r EEZ z domácností a odd%lený sb%r elektroodpadu (*), vytvo it Systém zpracování za
použití nejlepších dostupných technik a vytvo it Systém, podle kterého bude zajišt%no využití elektroodpadu navazující
na zp%tný odb%r EEZ nebo odd%lený sb%r elektroodpadu.
Distributor informuje kone#ného uživatele o zp-sobu zajišt%ní odd%leného sb%ru. Poslední prodejce zajistí, aby
spot ebitel m%l p i nákupu elektroza ízení možnost odevzdat ke zp%tnému odb%ru použité elektroza ízení v míst% prodeje nebo dodávky nového elektroza ízení, ve stejném po#tu kus- prodávaného elektroza ízení podobného typu a použití.
Výrobce financuje zp%tný odb%r, zpracování, využití a odstran%ní elektroza ízení pocházející z domácností a
uvedené na trh po 13.8.2005. P ed jeho uvedením na trh musí p i individuálním pln%ní poskytnout záruku finan#ního
zajišt%ní. U elektroza ízení uvedeného na trh do 13.8.2005 jsou povinni výrobci utvo it Systém, do kterého p ispívají
podle podílu na trhu a mohou odd%len% uvád%t náklady p i prodeji svých výrobk- po dobu osmi let. Výrobce dále zajiš1uje pro elektroza ízení uvedené na trh po 13.8.2005 financování odd%leného sb%ru, zpracování, využití a odstran%ní
elektroodpadu. Bylo-li elektroza ízení uvedeno na trh do 13.8.2005 a je-li nahrazováno výrobky stejného typu nebo
výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí výrobce takového nového výrobku p i jejich dodávce, nejvýše však v po#tu
dodávaných kus-.
Technické požadavky pro pln%ní výše uvedených povinnosti a bližší podmínky financováni stanoví MŽP provád%cími p edpisy.
Záv%r
Sm%rnice o odpadech z elektrických a elektronických za ízení aplikovaná v zemích EU a implementovaná do
naší legislativy p inesla významné množství zm%n a dopl+k- a rozší ila stávající povinnost zp%tného odb%ru o další komodity. V komodit% zá ivky, výbojky pat í k hlavním povinnostem výrobc- nebo dovozc- výrobk- sv%telné techniky
vedle zajišt%ní Systému zp%tného odb%ru, dostupného a bezplatného pro spot ebitele, i zajišt%ní odd%leného sb%ru elektroodpadu pro kone#ného uživatele. Reakci na nový pohled nakládání s použitými výrobky je vznik nadnárodních uskupení významných výrobc- v dané oblasti, nap . ELC v oblasti výroby sv%telné techniky, a vytvá ení Systémových ešení
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p ekra#ujících hranice jednotlivých stát-. Proto byla v 'R založena asociace výrobc- sv%telné techniky a pro vlastni
realizaci Systémových ešení se p ipravuje nový subjekt.
Systém zp%tného odb%ru použitých zá ivek a výbojek a jeho provoz je u nás v souladu se zákonem o odpadech
zaveden, organiza#n% a technicky zajišt%n a zp%tn% odebrané výrobky jsou po zpracováni v za ízení Recykla#ní stanice
využívány jako zdroje druhotných surovin. Odd%lený sb%r odpadu sv%telných zdroj-, representovaný starými zát%žemi,
nebude tak závažným problémem jako v jiných komoditách, vzhledem k tomu, ze Systém funguje již adu let. Existuje
však ada dovozc- sv%telné techniky do Systému zp%tného odb%ru nezapojených. Z jejich obchodní #innosti resultují
použité zá ivky, kompaktní zá ivky a výbojky, které se po ukon#ení života dostávají do míst zp%tného odb%ru a náklady
na jejich odb%r a recyklaci hradí dovozci a výrobci do Systému zp%tného odb%ru zapojeni. P itom tomu, kdo nezajistí
zp%tný odb%r použitých výrobk- nebo nesplní jinou povinnost související se zp%tným odb%rem m-že MŽP uložit sankce
dle §66, odst.3, písm. ) zákona o odpadech až do výše 1 000 000 K#. Tento stav by se m%l po zavedení povinnosti zápisu do Seznamu výrobc- podstatn% zlepšit. Nová legislativa rovn%ž více zapojuje do Systému distributory a koncové
prodejce.
K hlavním úkol-m pro nejbližší období pat í zvládnutí všech administrativních a organiza#ních úkon- souvisejících s novou legislativou a blížícím se zlomovým termínem 13.8.2005. Aktuálním cílem je zapojeni dalších dovozc- a
výrobc- do Systému a vytvo ení jednoho kolektivního Systému pro komoditu sv%telných zdroj-. Z technického hlediska
je trvalým úkolem postupné zvyšování po#tu míst zp%tného odb%ru a p iblíženi se tak koncovému zákazníkovi. K rozšíení Systému a jeho unifikaci mohou pomoci zkušenosti se zavád%ním obdobných Systém- v zahrani#í.

Zpráva o stavu nebe nad 'eskou republikou
Ing. Tomáš Maixner, siTeco lighting s.r.o.; ,p#edseda skupiny „Rušivé sv%tlo“ p#i 'NK CIE;
Sv%tlo a aktivisté
Sou#asné zn%ní Zákona o ovzduší [1] obsahuje velice pochybnou definici tzv. „sv%telného zne#išt%ní“:
(1) Pro ú#ely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozumí
r) sv(telným zne#išt(ním viditelné zá ení um(lých zdroj% sv(tla, které m%že obt(žovat osoby nebo zví ata, zp%sobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat n(které #innosti a vychází z umíst(ní t(chto zdroj% ve vn(jším ovzduší nebo
ze zdroj% sv(tla, jejichž zá ení je do vn(jšího ovzduší ú#elov( sm(rováno.
a paragraf který praví, že obce mohou vydat vyhlášku, zakazující promítání sv%telných efekt- a reklam na oblohu. I tento paragraf je napsán s notnou dávkou humoru:
(3) Obec m%že obecn( závaznou vyhláškou zakázat promítání sv(telných reklam a efekt% na oblohu a zakázat
používání laserové techniky p i kulturních akcích.
Obec m-že zakázat provoz CD a DVD p ehráva#- pod širým nebem. Více [7].
Aktivisté však mají snahu stav zákona zm%nit. Jedním z pokus- bylo neúsp%šné využití poslance Kužvarta [8].
V tomto návrhu jsou použity všechny demagogie a axiomy aktivist-. (Nezam%+ujte termín aktivista s ekoteroristou.)
Požadavek na plné clon%ní svítidel
Nejoblíben%jším argumentem aktivist- je tvrzení, že k obnov% jasného nebe (oni používají zlov%stný termín
temné nebe, kdyby alespo+ tmavé), posta#í vym%nit stávající svítidla s vydutým difuzorem (ošklivé 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 upozor+ování, že odstranit kryt nelze svépomocn%.
Pln% clon%ná svítidla mohou závojový jas oblohy dokonce 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. Ú#innost klesá
také proto, že sv%tlo prochází plochým sklem pod nep íznivými úhly a dochází k významným ztrátám prostupem. Pro
dosažení požadovaných kvalitativních a kvantitativních požadavk- 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
m-že 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 parametr- pro osv%tlení, tak pln% clon%ných svítidel m-že být až o t etinu (i více) 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 d-ležitých míst, „krátkých“ ulic (není možné maximalizovat rozte#e), apod. Také v p ípadech, kdy nejsou p ísné požadavky na kvalitu osv%tlení - nap .
vjezd do areálu - je „vít%zným“ pln% clon%né svítidlo. Podrobn%ji viz [2].
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D)sledek odstran%ní difuzoru
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 v-bec.
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 d-sledkem. Totiž tím, že pln% clon%ná
svítidla mén% osl+ují. Je to pom%rn% nebezpe#ný argument, protože mu v%tšina laik- uv% í. Uslyší-li tuto v%tu na ulici,
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% neosl+ují.)
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% rozmis1ovat 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 osl+ovat 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
svítidla a tedy i osln%ní. Podrobn%ji op%t [2].
Snížení jasu komunikací
Nemén% je aktivisty oblíbena dedukce, že dojde-li ke snížení osln%ní, pak lze snížit i jas komunikace. Zd-vod+ují 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 velikost snížení je velice problematické. Aktivisté šmahem doporu#ují snížení na polovinu i více. Požadují
jako maximální jas vozovky hodnotu 1 cd.m-2.
Pominu, že ke snížení osln%ní nemusí dojít. Sníží-li se osln%ní, pak se zvýší schopnost rozlišit menší rozdíly jas-, tj. spat it mén% z etelnou p ekážku. Je tedy možné snížit jas pozadí. S klesajícím jasem pozadí však vzr-stá osln%ní.
A snižuje se rozlišitelnost…
Druhým d-sledkem snížení jasu pozadí je snížení rychlosti vnímání. To na komunikacích není zanedbatelný
ukazatel. Nelze opominout ani to, že se snížením jasu pozadí více osl+ují protijedoucí vozidla.
Hodnoty jas- komunikací pro r-zné 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 d-vodem 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 aktivist-. 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 kurt-)
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 d-vodu - svítidla s difuzorem tvo eným plochým sklem jsou technologicky náro#n%jší a tedy i dražší. Nem-že nastat p ípad, aby byla ekologická svítidla levn%jší než klasická svítidla stejné kvalitativní t ídy (pokud výrobce nebude pln% clon%ná svítidla dotovat – samoz ejm% na úkor zvýšení ceny klasických svítidel). Nem-že nastat ani p ípad, že soustava s pln% clon%nými svítidly bude energeticky mén% náro#ná. I tam,
kde nejsou d-ležité 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 aktivist-, s ošklivými 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 te0 na mysli skute#né zne#išt%ní - z d-vodu nižších požadavk- 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 nap . u svítidel siTeco ady SR kolem 1300 K#, bez materiálu
cca 600 K# (nikoliv p%t korun). U svítidel jiných renomovaných výrobc- je cena obdobná.
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Kombinace svítidel r)zných typ)
Aby zmírnili námitky, že vym%+ovat svítidla není práv% laciná záležitost, proklamují aktivisté možnost vym%+ovat 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 parametr-. 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 p-vodní, 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. D-sledek
zám%ny, je-li provedena kvalifikovan%, je ten, že vzroste p íkon soustavy. Ale mnohem zajímav%jší je další d-sledek.
P-vodní 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 p-vodní vyšší! Má hodnotu 1,75
klm. D-sledkem aktivisty doporu#ené úpravy je tedy nár-st spot eby elektrické energie a rušivého sv%tla na oblohu!
Aby se nezvýšil p íkon a snížilo 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.
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 ošklivých 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 osmi cd.m2
.
„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“. Ekvilibristický 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 pr-zra#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 d-vodu 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,
zele+, 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 velikost exposice, která zp-sobí
zástavu tvorby melatoninu. V r-zných pramenech jsou r-zné hodnoty. Jako velmi pravd%podobné jsou osv%tlenosti kolem 1500 lx, nižší již mají pravd%podobnost menší. Pro množství sv%tla, které m-že 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. V poslední dob% ji rozši ují o to, že sv%tlo je p í#inou zvýšeného rizika p íhody mozkové #i srde#ní a dokonce
má na sv%domí i obezitu.
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 m-rologie. Byl tím velice pobaven a prohlásil to za
nesmysl. Jen p edstava, že by m-ry létaly výhradn% ve výškách v%tších než v jakých jsou svítidla a ignorovaly jiné sv%tlo.
A tak dál, a tak dál.
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„Sv%telné zne išt%ní“
Nakonec mám jednu prosbu. Odnau#te se používat termín „sv%telné zne#išt%ní“. Pat í do slovníku aktivist-.
Sv%tlo nic nezne#iš1uje, 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 m-že n%koho rušit p i spánku, m-že narušit biorytmy lidí, fauny i flóry. Všechny tyto ú#inky jsou rušivé a proto jde o rušivé 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, napl+ována 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 oponent-m z ad sv%telných technik-, 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.
Literatura a odkazy
1.
Zákon o ovzduší 86/2002
2.
Plochá skla? www.dql.cz/texty/skla.htm
3.
T. Dobrovolná (resp. P. Suchan); Tma má na kahánku; týdeník Kv%ty 8/2004
4.
http://amper.ped.muni.cz/svetlo/2002-June/000310.html; Citace - Hollan: „Jak jsme v Brn% už zjistili, takové sklo stojí pod sto korun ...„
5.
Hollan, J.; Obec v noci - Starosta a ob#ané - Raabe 2002 - podrobn%ji (zábavn%ji)
http://amper.ped.muni.cz/jenik/light/koncepty/osv_obce5.html
6.
http://amper.ped.muni.cz/light/texty_html/revoluce.html; Citace - Hollan, J.; Revoluce ve venkovním
osv%tlování - 2001 „Tak, jako se vysp%lá Evropa hlásí k myšlence Faktoru 10, soudím, že i v oboru venkovního osv%tlování je možné jej dosáhnout, se spoustou blahodárných d-sledk-.“
7.
Webové stránky skupiny „Rušivé sv%tlo“ p i 'NK CIE - www.darksky.cz
8.
Pozm%+ovací návrh poslance Kužvarta; http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw
9.
TC 5.12 CIE - Návod k omezování vliv- rušivého sv%tla pocházejícího z venkovních osv%tlovacích soustav 3. návrh - srpen 1995
10.
Hacar, B.; Úvod do obecné astronomie. SPN 1963

Evidence za#ízení ve#ejného osv%tlení
Ing. Ji#í Skála, ELTODO Citelum
Jak jist% každý z nás ví, každý subjekt je povinen provád%t pravideln% kontrolu svého majetku. Tato povinnost
se vztahuje nejen na ziskové #i neziskové organizace, ale samoz ejm% i na obce. Dle zákona 128/2000 Sb. ze dne 12.
dubna 2000 ve zn%ní pozd%jších zm%n., díl 2 – Hospoda ení obce, § 38, odst. 1. musí být majetek obce využíván ú#eln% a hospodárn% v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené p-sobnosti. Obec je povinna
pe#ovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.
Samostatným a nám všem velmi dob e známým typem majetku je ve ejné osv%tlení, jehož úkolem je p edevším zajišt%ní bezpe#nosti dopravy, osob a majetku.
Evidence majetku v oblasti ve ejného osv%tlení není v-bec v ideálním stavu, o #emž jsme se p esv%d#ili již
v n%kolika obcích. Správnost evidence je dle našeho názoru zna#n% závislá na:
- zp-sobu vedení evidence
- rozsahu evidovaného za ízení
- existenci zna#ení na za ízení
Jako ukázku je možno uvést výb%r n%kolika obcí, kde naše spole#nost provedla v rámci P enesené správy inventarizaci :

Obec
Obec 1

Po et SB dle
Po et SB po
obce
inventarizaci
1295
983

Rozdíl
-312

Obec 2

726

883

157

Obec 3
Obec 4

639
132

839
143

200
11
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Obec 5

119

126

7

Obec 6

98

98

0

Obec 7

84

85

1

Obec 8

81

82

1

Obec 9

77

77

0

Vedení evidence ve ejného osv%tlení m-že nabývat pouze základního rozsahu, který bude obsahovat pouze:
- název a typ majetku
- po izovací cena
- datum po ízení
Položme si však otázku, zda sta#í tento základní rozsah evidence i pro ve ejné osv%tlení. Pokud dochází p i obnov% k vým%n% za ízení jako celku, mohli bychom souhlasit. Uv%domíme-li si však, že v pr-b%hu životnosti tohoto za ízení m-že docházet k modifikaci jednotlivých #ástí (tzv. konstruk#ních prvk-), není odpov%0 na tuto otázku již tak jednoduchá a do zna#né míry závisí na možnostech majitel-, správc- #i dokonce provozovatel-.
Spole#nost ELTODO-Citelum, s.r.o. p istoupila k evidenci ve ejného osv%tlení od samého za#átku s velkou zodpov%dností a profesionalitou a chápe ji jako jednu
z nejd-ležit%jších moment- správy ve ejného osv%tlení. Každé za ízení je vybaveno
identifika#ním štítkem s jedine#ným #íslem a informace o n%m jsou evidovány jak
v grafické ale i v databázové podob%.

V grafické podob% jsou zakresleny:
- všechna za ízení (jednotlivé
druhy za ízení jsou rozlišeny tvarem a barvou grafické zna#ky)
- napájecí kabely
- silové kabely
- ovládací kabely

V databázové podob% jsou
evidovány údaje o:
- majiteli (název a adresa)
ádu preventivní údržby
(#innosti vycházející zejména z 'SN 33 15 00)
- odpov%dnosti za provád%ní
údržby
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- poloze za ízení (obec, ulice,
poloha,…)

-

umíst%ní,

složení za ízení (typ
stožáru, výložníku,
svítidla, patice,
sil.kabelu, sv%telného
zdroje,…)

stavu využití pro jiné ú#ely
(dopravní zna#ky, kamery,
reklamy, …)

Naše spole#nost je si pln% v%doma nep esného stavu evidence majetku a proto je tato záležitost prvním krokem
v rámci P enesené správy, která se od svého premiérového uvedení v 'R uplatnila již ve více obcí. Zajišt%ní aktuálnosti
informací o za ízení jako celku je naší samoz ejmostí.
D%kuji za pozornost
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Stav ve#ejného osv%tlení v 'R po 15 letech – Co všechno bylo zprivatizováno
Miroslav Tichý, OSV1TLENÍ spol. s r.o.
Vra0me se trochu do historie ve#ejného osv%tlení:
Po#átkem 60 let bylo rozhodnuto, že tato #innost nebude sou#ástí ENERGETICKÝCH ROZVODNÝCH ZÁVOD6 a ve ejné osv%tlení bylo od Energetiky odtrženo. Není se #emu vlastn% divit, vždy1 v této dob% energetika prožívala ohromný vzestup a VO ji bylo trochu na obtíž. Takto se údržba i správa VO stala nedobrovoln% sou#ásti Technických služeb p ípadn% jiných komunálních služeb. Nelze íci, že by tato #innost byla v dob% totality mimo ádn% atraktivní.
S p íchodem r. 1989 nastal však i v tomto oboru ohromný zlom. V dob%, kdy nezam%stnanost roste, práce na
VO znamená jistotu.
Vždy1 všechny ty ŠKODOVKY, 'KD, VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY vlastn% už nefungují. Zlom nastal i v
zájmu firem a velkých spole#ností mezi kterými kupodivu nechybí ani energetika - tedy Západo#eská energetika. Zástupci firem neúnavn% navšt%vuji m%sta a obce ve v%ci možné spolupráce na údržb%, správ% a výstavb%, v neposlední
ad% je nabízen i možný odkup ve ejného osv%tlení za peníze, které jsou pro m%sta a obce momentáln% velmi zajímavé.
Vše má však jeden há#ek - málokdy zastupitelé odhadnou správn% úmysl zájemce a podepíší smlouvy, které
#asem ztratí na své atraktivit%. Podstatné je však pouze jedno: ve ejné osv%tlení nebude nikdy a nikde odkoupeno tak,
aby bylo následn% zdarma provozováno, ale m%sta se budou i nadále finan#n% podílet na jeho #innosti. Všechno záleží
jaké smlouvy byly sepsány a rozhodující je také doba trvání smlouvy.
Po mnoha a mnoha letech, kdy osv%tlení je zanedbáváno, se t%žko dává n%co dohromady. Je velice t%žké posoudit, zda novodobé formy nabídek pro jednotlivá m%sta jsou výhodné #i ne. V každém p ípad% toto hodnotím jako
krok dop edu!
Každé m%sto má právo, a i v-#i svým obyvatel-m povinnost, vybrat si na údržbu osv%tlení nejvhodn%jšího
partnera.
Jako p íklad uvedu, že ve Francii vznikly velké spole#nosti na údržbu Osv%tlení m%st a tyto spole#nosti si také
významn% konkurují. Jsou to firmy CITELUM a firma SOTRASER. Tyto spole#nosti se podílejí na údržb% nejv%tších
francouzských m%st v#etn% Pa íže.
V Rakousku ve m%st% Linci udržuje a spravuje VO M%stský podnik, v INNSBRUCKU je VO udržováno privátní formou a ve Vídni je fungující m%stská správa VO s operativním dispe#inkem, na ostatní #innosti se podílí soukromé firmy.
A nyní k situaci v 'eské republice :
Významným podílem vstoupily do údržby m%st a obcí spole#nosti, již d íve uvedena Západo#eská energetika,
podílející se na provozování VO ve 146 obcích a m%stech v po#tu cca 8500 sv%telných míst.
Firma ELTODO - Citelum, s.r.o. dle poslední informace zajiš1uje p enesenou správu v 68 obcích a m%stech,
v#etn% hlavního m%sta Prahy v po#tu sv%telných míst cca 184 918.
Firma SIEMENS a.s. OSTEREICH Brno vstoupila do provozování osv%tlení t í, respektive #ty , velkých m%st
'eské republiky a to Teplice, Most, Hradec Králové v po#tu cca 22 000 sv%telných míst. Ve vazb% na m%sto Brno spole#nost SIEMENS zajiš1uje kompletní obnovu a rekonstrukci za ízení.
Posledním významným provozovatelem z-stávají Technické služby a ostatní komunální služby m%st, které i
nadále provozují osv%tlení v 50 nejv%tších m%stech 'eské republiky.
Na záv%r tohoto p ísp%vku bych cht%l konstatovat, že mojí snahou bylo p edložit co nejobjektivn%jší informace
aktuální v dob% konání seminá e.

Pravidelná revize ve#ejného osv%tlení.
Václav 'erný, Elektrotechnický cech plze,ského regionu
Byli jsme požádáni organizátorem tohoto celostátního seminá e, který se zabývá problematikou výstavby,
údržby a správy ve ejného osv%tlení, abychom na základ% platných 'SN vyslovili náš názor na pravidelné revize tohoto
za ízení. P estože naše živnostenské spole#enství nemá takové pravomoci ze zákona, aby vykládalo zn%ní norem (mimochodem platné 'SN nejsou obecn% závazné), máme za to, ze s po#tem necelých 200 #len- jsme kompetentní se k
tomuto problému vyjád it.
Výše uvedená 'SN 33 1500 z 16.6,1990, která je platná od 1.6.1991, eší provád%ní výchozích a pravidelních
revizí na elektrických za ízeních.
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Obecn% lze konstatovat, že podle této normy se:
a) výchozí revize provádí na všech elektrických za ízeních nov% budovaných, rekonstruovaných a rozši ovaných (viz. 'SN 33 2000-6-61, ed. 2)
b) pravidelné revize se provádí na všech elektrických za ízeních ve lh-tách stanovených
- podle prost edí (vn%jších vlivu)
- podle prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob (viz. zm%na Z3)
Pokud se shodneme na tom, ze ve ejné osv%tlení je elektrickým za ízením v prost edí venkovním resp. pod p íst eškem (tomu odpovídají vn%jší vlivy dle 'SN 33 2000-3 uvedené v tabulce zm%ny 3), pak lh-ta pro pravidelné revize
dle tohoto pravidla (prost edí) jsou 4 roky. Stale vsak z-stává v platnosti #lánek 3.3, podle kterého u organizaci s vlastním ádem preventivní údržby (dále jen 2PÚ), kdy pravidelnými kontrolami a údržbou elektrických za ízení je zajiš1ována bezpe#nost, lze lh-ty pravidelných revizi prodloužit až na dvojnásobek.
V praxi by to znamenalo, že pravidelné revize u ve ejneho osv%tlení se mohou provád%t každých 8 let s podmínkou, ze pravidelné kontroly v rámci 2PÚ musí být provedeny nejmén% každé 4 roky. Výhoda zavedeni 2PÚ v organizacích zabývajících se údržbou a správou ve ejného osv%tlení je jednozna#ná - kontroly m-že provád%t pracovník s
elektrotechnickou kvalifikaci nap . § 6 dle Vyhl. 50/1978 Sb. (vlastní pracovníici), revize musí provád%t revizní technik
s elektrotechnickou kvalifikací § 9 dle Vyhl. 50/1978 Sb. (v%tšinou se zajiš1uje dodavatelsky).
Doporu#ená lh-ta pravidelných revizí 4 roky je rovn%ž uvedena v p íloze ,JF" 'SN 33 2000-6-61 ed. 2, kde v
odstavci F.2 poznámka Nl je mimo jiné doporu#ena tato lh-ta u venkovního osv%tlení dle 'SN 33 2000-7-714 ,,Za ízení
pro venkovní osv%tlení". Tolik k pravidelným revizím ve ejného osv%tlení.
K uvedené 'SN 33 2000-7-714: 2001 jen p ipomínáme, že platí pro pevná za ízení venkovního osv%tlení, která zahrnujíi svítidla, soustavu vedení a p íslušenství umíst%né mimo budovy, zejména pak:
- osv%tlovací za ízení, nap íklad pro silnice, parky, zahrady, prostranství p ístupná ve ejnosti, sportovní
areály, osv%tlení pomník-,
- ostatní za ízení s vestavným osv%tlením, jako jsou telefonní budky, zastávky autobusu, reklamní panely
m%stské plány, silni#ní zna#ky.
Netýká se:
- za ízení pro ve ejné osv%tlení, která jsou sou#ásti ve ejné rozvodné sít% (p esn%jší výraz - distribu#ní sít%),
- do#asného girlandového osv%tlení (nap . váno#ní výzdoba),
- signaliza#ního systému silni#ní dopravy,
- svítidel, která jsou upevn%na na vn%jší stran% budovy a jsou napájena p ímo z vnit ního vedeni této budovy.
P ipomínám i 'SN 33 2000-7-714. Ta ve svém pom%rn% strohém obsahu je zajímavá tím, že stanovuje vn%jší
vlivy
- ochrany p ed nebezpe#ným dotykem živých #ástí,
- ochrany p ed nebezpe#ným dotykem neživých #astí,
- stupe+ ochrany krytem elektrického za ízení.
P ipomenutí této 'SN pokládáme za vhodné z d-vod-, ze není ješt% dostate#n% využívána
v elektrotechnické spole#nosti.
Literatura:
'SN 33 1500: 1990 ,,Revize elektrických za ízení"
'SN 33 1500, zm%na Z3: 2004
'SN 33 2000-7-714: 2001 ,,Za ízení pro venkovní osv%tlení 'SN 33 2000-6-61, ad. 2 ,Revize - Výchozí revize

Osv%tlení most) a nadjezd)
Ji#í Vorá ek, VORVO
Stru#ný autorizovaný pr% ez p edneseným p ísp(vkem
1. Popis problematiky, p#edpisy
1.1.
Obecný popis problematiky
Mostní objekty jsou ohrožovány v lokalitách s blízkým výskytem zdroj- stejnosm%rného proudu (nap . m%stská a
železni#ní trakce) korozí bludnými proudy (dále jen BP). Pro zamezení negativního p-sobení BP jsou p ijímána p esn%
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specifikovaná opat ení, která vyžadují, aby i projekt ve ejného osv%tlení (dále jen VO) byl vypracován v souladu
s t%mito požadavky. Každý projektant, který se v rámci svého projektu dotýká za ízením VO mostního objektu, si musí
být v%dom všech úskalí a povinností dodržet stanovená pravidla technického ešení umíst%ní za ízení VO na mostním
objektu.
Proto jsou stanovena základní pravidla technickými p edpisy a normami.
1.2.
Základní p edpis a nejd-ležit%jší související technické normy
TP 124 (Ministerstvo dopravy a spoj-, odbor pozemních komunikací) ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ OPAT2ENÍ
PRO OMEZENÍ VLIVU BLUDNÝCH PROUD6 NA MOSTNÍ OBJEKTY A OSTATNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (Schváleno: MDS - OPK #.a. : 30085/99 – 120 ze dne 20.12.1999 s ú#inností od
1.1.2000).
V TP 124 jsou na p íslušných místech textu odkazy na normy a právní p edpisy. Z technických norem se jedná
zejména o tyto:
'SN 33 2000-4-41, 'SN 33 2000-5-51, 'SN 34 1500, 'SN 33 3516, 'SN 34 1510,
'SN 34 2613 'SN IEC 913, 'SN 38 0810, 'SN 34 1390, 'SN 34 1500, 'SN 03 8005, 'SN 03 8350, 'SN 03
8370, 'SN 03 8372.
2. Možnosti provedení VO na mostním objektu
Musí být navrženo takové ešení, které neumožní zavle#ení BP do mostní konstrukce. To znamená, že na most
nem-že být p ímo zaveden zemni# a nem-že být p ímo uzemn%n PEN. Toho lze dosáhnout dv%ma základními postupy:
2.1.
Odd%lením obvod- – použitím odd%lovacích traf a to lze zase dv%ma zp-soby:
a) jedním trafem pro celou soustavu VO na most% dimenzovaným podle instalovaného p íkonu a rozfázování. Trafo je zpravidla v pilí i s jišt%ním. Pilí se umis1uje v blízkosti záv%rné zídky mostu.
b) jednotlivými trafy pro každé sv%telné místo umíst%nými p ímo ve stožárech. Rozvod p ed trafy musí být
ve II. t íd% izolace, dopln%no jišt%ní trafa a jišt%ní sekundárního vývodu ke svítidlu.
2.2.
Provedením celého VO na mostním objektu v II. t íd% izolace.
P ed mostní objekt je osazen pilí , ve kterém je naposledy p izemn%n PEN, rozd%len na PE a N, p i#emž PE se již
na most nezavádí. Ve stožárech jsou kryté elektrovýzbroje ve II. t íd% izolace, stejn% tak svítidla.
2.3.
Zajišt%ní ochrany p ed úrazem elektrickým proudem
Je zajišt%na již samotným opat ením proti zavlékání bludných proud- a to bu0:
a) ochranou odd%lením obvod- (v pilí i osadit do vývodu VO na most% proudový chráni#)
b)
ochranou dvojitou izolací (v pilí i osadit do vývodu VO na most% proudový chráni#)
2.4.
Zajišt%ní ochrany p ed ú#inky atmosférického p ep%tí
Stožáry se vzájemn% propojí
a) p es prova enou výztuž chodníkové ímsy a toto je vyvedeno na obou koncích mostu p ed záv%rem na
desti#ku s #epem, kde se p ipojí zemni# p es svodi# p ep%tí s opakovanou funkcí.
b) izolovaným vodi#em vedeným v samostatné chráni#ce p es záv%rné zídky objektu do terénu, kde je propojen s FeZn op%t svodi#em p ímo v zemi (nap . FKSP) nebo v podstavci pilí e VO.
c) propojení holým vodi#em FeZn po p ídržích po místní konstrukce se zpravidla neprovádí a navíc správci
most- takové návrhy odmítají.

Život sv%telných zdroj) na komunikacích s tramvajovým provozem
Ing. Ji#í Skála, Eltodo CITELUM, s.r.o.
Touto p ednáškou bych rád navázal na poslední p ednášku o život% sv%telných zdroj-, která byla prezentována
na jarním setkáni SRVO v Lednici, tentokráte zam% enou na vliv vibrací na život sv%telných zdroj-.
V naší spole#nosti ELTODO - Citelum se v%nujeme podn%t-m vedoucím ke zdokonalení poskytované služby.
Jedním z takovýchto podn%t- byla práv% informace na #asté výpadky sv%telných zdroj- v ulici Plze+ská na Praze 5.
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Po získání informací z našeho informa#ního systému byla zpracována k ivka úmrtnosti a to pro všechny instalované zdroje na stožárech se záv%sem nosného lana trolejového vedení bez rozdílu typu. Tato k ivka úmrtnosti je znázorn%na na Obrázku 1 - K ivka úmrtnosti na ulici Plze+ská.

Obrázek 1 - K#ivka úmrtnosti na ulici Plze,ská

Naskytla se otázka, zda mohou vibrace p enášené
do stožáru snížit život sv%telného zdroje. Vliv vibrací na
soustavu (obecn%) závisí na pom%rné amplitud% vynucených
kmit- (r/rst), #initeli nalad%ní 8 a tlumení (br). Pokud je tlumení podkritické (br<l), dochází pro nalad%ní (8=l) ke zvýšení pom%rné amplitudy vynucených kmit-. V p ípad% nulového tlumeni nar-stá hodnota amplitudy na nekone#n% velkou hodnotu (rezonance) - viz. obr.2

Obrázek 2 - Amplitudová charakteristika
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Za tímto ú#elem bylo provedeno m% ení na vybraném stožáru s cílem zjistit úrovn% a frekvence vibrací, které
se na stožár p enášejí p i projezdech tramvají p es nosná lana trolejového vedeni a to ve sm%rech:
X... vodorovný, kolmo na vozovku,
Y... vodorovný, paralelní s vozovkou,
Z... svislý, shodný s osou stožáru.
K m% ení vibrací byl použit sníma# KISTLER typu 8792A500 a 8792A100. Tyto sníma#e byly instalovány na
t i místa – viz obr.3

Obrázek 3 - Instalace m%#ící techniky KISTLER, obrázek snímacího za#ízení KISTLER 8702A500
Vyhodnocení vlivu p ejezdu tramvají na vibrace stožáru bylo provedeno z následujícího záznamu.

Obrázek 4 - Záznam vibrací p#i p#ejezdech tramvají, osa x – #as (min), osa y - p etížení (g)
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Shrnutí:
a) P i p ejezdech tramvají dochází k p enášení vibrací do konstrukce stožáru.
b) Maximální dynamická p etížení se pohybuji do amplitud 0,18 g.
c) Frekvence p enesených vibrací v míst% uchycení svítidla se pohybuje od 3,7 do 3,8 Hz.
d) Hlavní sm%ry kmitání od p ejezdu tramvají jsou v rovin% xz.
Život sv%telných zdroj) na komunikacích s tramvajovým provozem

Tabulka 1 – Instalované zdroje
Pro vyhodnocení možného vlivu vibrací byly použity zdroje instalované v roce 2001.
Souhrn všech sv%telných zdroj- je uveden v tabulce 1.
Z d-vod- velkého sortimentu zdroj- bylo možno vyhodnotit pouze sv%telný zdroj ,, Výbojky GE LU
100/100/T/40“ a „Výbojky SON T 70 W“ které byly v dostate#né mí e instalovány i na stožáry ve ejného
osv%tlení se záv%sem tramvajového trolejového vedení.

Obrázek 5 - Úmrtnostní k#ivka zdroje „VÝBOJKA GE LU100/100/T/40“
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Obrázek 6 - Úmrtnostní k#ivka zdroje „VÝBOJKA SON-T 7OW“
Záv%r
V obou p ípadech je znázorn%no, že sv%telné zdroje umíst%né na stožárech ve ejného osv%tlení, na kterém je zav%šeno nosné lano trolejového vedení, dosahují horších parametr-. V souvislosti s malým vzorkem
sv%telných zdroj- však nelze ješt% jednozna#n% #init záv%ry. Rozhodn% se však jedná o oblast, kterou budeme
dále sledovat.

Nahlédnutí do údržby
Josef Nikl, Technické služby Olomouc
Vážené dámy, vážení pánové, vážení p átelé a všichni p ítomní.
Dovolte mi, abych Vás ve stru#nosti informoval o ve ejném osv%tlení a všem co s tím souvisí ze starobylého m%sta Olomouce, které je zárove+ nejv%tší k ižovatkou silnic a dálnic v 'eské republice.
Nejprve trochu historie. Ve ejné osv%tlení v Olomouci jako takové p evzaly technické služby v roce
1969 od elektráren. V té dob% bylo v Olomouci cca 7.500 sv%telných míst a jedna sv%telná k ižovatka. V té dob%
byly Technické služby jako rozpo#tová organizace m%sta Olomouce. 'as b%žel dál, za#alo se prosazovat provedení rekonstrukce VO, rušení venkovního vedení, p ibývaly nové ulice, nám%stí, obchvaty, v#etn% jejich ve ejného osv%tlení a za#al nar-stat i po#et sv%telných bod-.
Ze strany vedení m%sta byly zaznamenány silné tlaky, zam% ené na úspory elektrické energie ve VO a
proto se svítilo tzv. „ob stožár“, docházelo k vypínáni jedné strany ulic p i párové nebo vyst ídané soustav%,
zavád%lo se d ív%jší vypínaní.
V další etap% probíhala vým%na svítidel s nižšími p íkony na zdrojích a v neposlední ade se p istoupilo
k montáži nových rozvad%#- již vybavených speciálním za ízením na šet ení elektrickou energií. Ve všech výše
uvedených p ípadech byly zaznamenány pozitivní výsledky.
V t%chto #innostech pokra#ujeme ve VO i dnes, i když jsme již n%kolik let akciová spole#nost se stoprocentní ú#astí magistrátu. Magistrát je majitelem ve ejného osv%tlení a SSZ a technické služby jsou pouze
správci VO a SSZ. Jako správci VO a SSZ zajiš1ujeme na základ% uzav ené každoro#ní smlouvy s magistrátem
zejména tyto #innosti:
−
opravy zjišt%ných a hlášených poruch VO a SSZ
−
revize elektroza ízení jak u VO, tak u SSZ
−
havarijní službu denn% i v sobotu a v ned%li od 5.00 do 22.00 hodin
−
provád%ní „záchovné“ údržby jak VO, tak SSZ
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Dále zajiš1ujeme:
−
údržbu a opravy slavnostního osv%tlení památek v Olomouci,
−
údržbu a opravy osv%tlení kašen a fontán, kdy ve #ty ech p ípadech máme zimní a letni svítidla,
která musíme m%nit,
−
spolupracujeme na za ízení pro osv%tlení podchodu, ramp u podchodu, #innosti jízdenkových automat-, osv%tlení p íst ešk- na zastávkách MHD apod.,
−
zajiš1ujeme bezporuchový provoz svetelne signalizace k ižovatek a sv%telných p echod- pro
chodce.
Nyní bych Vás, pro dokresleni orientace, seznámil s n%kterými #ísly ke dni 31.12.2004:
Sv%telných bod-

12 500

Spot eba el. energie (MWh)
Vynaložená finan#ní #ástka
Stálá platba
Sv%telných k ižovatek
Osv%tlených p echod- pro chodce

6 229
8 297 000
106 000
26
3

Pro úspory elektrické energie ve VO máme v Olomouci nainstalovány výrobky celkem #ty firem.
V poslední dob% jsme znovu p ehodnotili kvalitu t%chto výrobk- a z-stali jsme u firmy DATMO-LUX Brno.
Jejich výrobky - rozvád%#e VO - jsou vysoce kvalitní, kompatibilní a spl+uji veškeré naše požadavky. K dnešnímu dni máme v provozu celkem osm t%chto rozvád%#- VO.
Rád bych Vám ješt% p iblížil další skute#nosti z oboru:
−

máme namontováno celkem 72 druh- svítidel (v#etn% zá ivkových v podchodech, podzemních a
ímsových instalacích),
−
od roku 1990 provádíme kabelové zemní rozvody výhradn% m%d%nými kabely typu CYKY 4Bxl6
mm2,
−
dále s úsp%chem používáme chráni#ky KOPOFLEX p i vstupu kabelu do ocelových stožár- nebo
v n%kterých p ípadech po celé délce kabelové smy#ky,
−
v Olomouci používáme výhradn% bezpaticové stožáry vysoké kvality od firmy VYSTO Kobylí jak
pro VO, tak pro SSZ.
Na výše uvedenou #innost máme k dispozici celkem t i montážní plošiny a to MP-13, MP-14 a MP-16,
dále jeden multicar s dvoukolovým p ív%sem, dále jeden kus dodávkový automobil VW Transportér a dva VW
Caddy. Celá výše uvedená #innost je zajiš1ována 17 pracovníky, z toho t emi THP:
−
vedoucí provozovny,
−
mistr provozovny,
−
ekonomka provozovny.
Na opravách a údržb% SSZ pracuji t i stalí pracovníci, na ve ejném osv%tlení a dalších #innostech pracuje celkem 11 pracovník-.
Spolupráce s Magistrátem m%sta Olomouce ve v%ci pasportu probíhá pr-b%žn%, zejména p i koordinaci
technických map a dalších v%cí. Z toho tedy vyplývá, že pasport VO není ješt% úpln% dokon#en. V návaznosti na
n%j musíme ješt% dokon#it pasport slavnostního osv%tlení, pasport ve ejných hodin a pasport zástavek MHD
napájených z RVO. Vše je postupn% vkládáno do digitální podoby s použitím r-zných program- od r-zných
firem. Jedná se, jak je jist% dob e známo všem správc-m, o živou v%c, která musí být denn% dopl+ována.
Tolik pouze ke stru#né informaci o ve ejném osv%tlení a zhruba o všem, co s tím souvisí v m%st% Olomouci.
Na záv%r bych se cht%l s Vámi všemi rozlou#it, pon%vadž ke dni 31. 12. 2005 odcházím do starobního
d-chodu.
D%kuji Vám za pozornost.
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Zahrani ní okénko -Ve#ejné osv%tlení v Cieszynie
Edvard Kajfosz, Promor
Pohrani#ní m%sto Cieszyn, ležící na hranici s 'eským T%šínem, má cca 36 tis. obyvatel. Toto m%sto je
v sou#asné dob% osv%tleno 2647 ks svítidel. Rozvod energie pro tato sv%tla se realizuje po 65 km volného vedení a 38 km kabelového vedení. Osv%tlení je napájeno z 24ks transformátorových rozvad%#- a 52ks rozvad%#umíst%ných podobným zp-sobem jako u nás.
Transformátorový rozvad%# je oceloplechová rozvodnice umíst%ná na stožáru transformátoru energetiky. Je p ístupná ze dvou stran. Jedna strana je vyzbrojena pro napojení energetické sít% a druhá strana je vybavena obdobn% jako naše RVO. 97% RVO je ovládáno astronomickými spínacími hodinami. Tyto hodiny se
v Polsku vyráb%jí od 96 roku.
Ve ejné osv%tlení v Cieszynie je od roku 1997 systematicky modernizováno. Stará svítidla jsou nahrazována moderními svítidly polské výroby, v%tšinou od fy ELGO. Historické centrum je osv%tleno replikami
starých plynových luceren na litinových stožárech. Svítidla jsou vesm%s osazena sodíkovými vysokotlakými
výbojkami polské odbo#ky Philipse. Plošná vým%na výbojek se neprovádí. Cieszyn v hojné mí e nasv%tluje
stavební architekturu p i#emž evangelický kostel, postavený vysoko nad Cieszynem, vítá svou zá í idi#e obdobn% jako Svatý Kope#ek u Olomouce. Projekt na toto osv%tlení zpracoval již zem elý ing. Dufka
z Valašského Mezi í#í.
Tady kon#í podoba se stavem ve ejného osv%tlení, jak je známe od nás. V Polsku je totiž nenormální
vztah mezi energetikou a ú ady samosprávy. Ú ad zaplatí výstavbu nebo rekonstrukci ve ejného osv%tlení a
bezúplatn% ho p edá energetice. Do nedávné doby tento stav platil i v Cieszyn%. Dnes je situace nejasná. Každopádn% na údržbu ve ejného osv%tlení bylo v tomto roce vypsáno výb%rové ízení, v d-sledku kterého energetika
cenov% toto ízení prohrála. Firma, která dnes zajiš1uje údržbu, chce-li zapnout rozvad%# umíst%ny na trafostanici, musí o to požádat energetiku a zaplatit za tento úkon 100 zl. Samoz ejm%, že se tak d%je po velkých pr-tazích. Jakékoliv zásahy na sloupech energetiky, nap . vým%nu svítidla, dopln%ní svítidla, vým%nu vodi#e apod.
se musí projednávat dop edu. Opravy svítidel se tedy vesm%s konají v noci.
Docela zajímavé jsou finan#ní vztahy. Za údržbu jednoho sv%telného bodu za m%síc dostane firma 4,5
zl. V roce 2000 za totéž energetika žádala 8 zl. Pro pot eby kontroly osv%tlenosti jsou komunikace rozd%leny do
t í t íd:
−
hlavní tahy,
−
silnice spádové,
−
bo#ní cesty.
Kontroluje se 100 ks svítidel za sebou. P i p ekro#ení 5% u hlavních tah-, 10% u silnic spádových a
20% nesvíticích svítidel u bo#ních cest je faktura krácena. Nejsou-li svítidla opravena do t í dn-, faktura není
zaplacena.
Pod pojmem údržba se chápe prakticky totéž co u nás. Zvláštností je, že p i periodických revizích se
m% í i vodorovná osv%tlenost a ta vždy vyhovuje požadavk-m normy. Další zvláštností je, že p i výb%rových
ízeních se uvádí, s jakou mírou zisku firma po#ítá.
Záv%rem konstatuji, že v Polsku se údržba ve ejného osv%tlení d%lá podobn% jak u nás. V d-sledku byrokracie je však tato práce n%kdy o nervy.

Váno ní výzdoba - víte, že Vánoce za ínají již v lednu?
Miroslav Tichý, OSV1TLENÍ spol. s.r.o.
Po roce1989 již neodmysliteln% pat í ke koloritu našich m%st a obcí dekorativní osv%tlování ve ejných
prostranství, ulic a dom-, p edevším v souvislosti s váno#ními svátky.
Tato #innost, která byla tém% 50 let v komunální sfé e siln% potla#ována je v sou#asné dob% pln% srovnatelná se západními sousedními státy. Vzhledem ke geografické poloze nebyl problém nahlédnout do kucha ky
našich soused-, tj. N%mecka a Rakouska. V t%chto zemích se dlouhodob% dodržuje p i váno#ní sv%telné výzdob%
hlavn% využití bíle barvy sv%tla a dopl+ujících efekt-. Betlémské sv%tlo je symbolizováno bílou barvou a v%tšina
st edoevropan- tuto barvu v souvislosti s váno#ními svátky ctí.
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Hovo ím o venkovním váno#ním osv%tlení. I zde se vsak za#ínají objevovat r-znobarevné prvky a et%zce, které mají sv-j p-vod v Asii, kde se také hojn% používají a hlavn% pro celý sv%t vyráb%jí. Hlavním výrobcem a dodavatelem tohoto zboží je 'ína.
Vrátím se nyní k poznámce v názvu p ednášky, že Vánoce za#ínají již v lednu.
P esn% poslední lednový den se sjížd%jí do Frankfurtu nad Mohanem výrobci a obchodníci z celého
sv%ta. K tomuto ú#elu využívají n%kolika pavilon- s tisíci #tvere#ními metry k p edvedení zboží z nové kolekce.
Vzhledem k velmi drahé výstavní ploše se prezentuji pouze velké firmy, a to p evážn% z Francie, N%mecka,
Holandska, Rakouska, Belgie. V%tšina t%chto firem má své zástupce i v 'eské republice. Na našem trhu se objevují ale i další dodavatelé s velmi nízkou prodejní cenou.
Pro vás, jako kone#né odb%ratele, je velmi d-ležité vybrat si silného partnera, který je na trhu dlouhodob% uznáván a který je také schopen okamžit% ešit jakékoliv vaše problémy. Tyto nastávají vždy
v nejnevhodn%jší dob% a není nic horšího, než dlouhodob% nesvíticí prvek v relativn% krátké dob% používání.
Zde bych si dovolil poznámku, že všechny váno#ní prvky je t eba po namontovaní pravideln% kontrolovat a operativn% ešit vzniklé problémy.
Generace mikrožárovek prochází neustalým vývojem a v sou#asné dob% máme již sv%telné et%zy, kde
se jednotlivé žárovky nemusí samostatn% vym%+ovat a p i eventuelním výpadku jedné mikrožárovky z-stává
svítit celý et%z bez problém- dál. Na trhu se objevuji také et%zy s LED diodami, které se vyzna#ují velice nízkou spot ebou elektrické energie a nep ekonatelnou životností.
Široká nabídka prvk- nové generace p esto dosud nevytla#ila používání klasických žárovek na 230 V,
které se v mikro provedení mnohdy nedají nahradit. Jako klasický p ípad je ozdobený váno#ní strom, kde kombinace klasických žárovek s mikrožárovkami vychází nejoptimáln%ji.
Krátce bych se zmínil k vlastnímu provedení výzdoby.
Zahájení váno#ní výzdoby probíhá nejpozd%ji do konce listopadu (za#átek Adventu) a demontáž je nejvhodn%jší provést do konce 1. týdne v následujícím roce (T i králové.
Poznámka : V Rakousku je váno#ní výzdoba demontována již 2. Váno#ní svátek.
Výzdoba by m%la být provedena odbornou firmou nebo pracovníkem spl+ujícím vyhlášku 50/78 Sb.
Ve v%tšin% p ípad- musí být po namontování provedena revize a vystavena revizní zpráva. Op%tovn% bych cht%l
zd-raznit, ze namontovanou výzdobu je nezbytné pravideln% kontrolovat a jako povinnost vidím zajišt%ní bezporuchové funkce na Št%drý den a na Silvestra.
Záv%rem bych cht%l všechny ú#astníky seminá e pozvat do našeho stánku, kde jsme jako firma zabývající se prodejem a dodávkami váno#ní výzdoby p ipravili n%co málo z velmi široké nabídky váno#ního zboží.
Protože jste se sjeli ze všech kout- naší republiky a tudíž máte široké možnosti nákupu tohoto zboží,
cht%l bych vám p ipomenout a zd-raznit staré známé po ekadlo: „Nejste tak bohatí, abyste si kupovali laciné
zboží“.
U váno#ního sortimentu to platí dvojnásobn%.
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Informace o Technickém seminá#i SRVO,
Podzimní setkání - Harrachov.
Jak již bylo oznámeno na Celostátním seminá i v Plzni, Technický seminá Spole#nosti pro rozvoj veejného osv%tlení, tradi#n% nazývaný Podzimní setkání p átel ve ejného osv%tlení, sdružených ve Spole#nosti
pro rozvoj ve ejného osv%tlení bude ve dnech 3. – 4. listopadu 2005 v Harrachov% v hotelu FIT FUN na b ehu Ryzího potoka, pod 'ertovou horou ve sportovním komplexu Rýžovišt%.
Po adatelem je p edsednictvo Spole#nosti pro rozvoj ve ejného osv%tlení, organiza#ním garantem a
hostitelem je firma ART METAL CZ s.r.o., zastoupená editelem panem Ji ím Tesa em a obchodním editelem
sl. Veronikou Tesa ovou.
Odborný program sestavilo p edsednictvo SRVO a organiza#ní garant.
Pozvánky na Technický seminá budou v#as rozeslány podle aktualizované databáze #len- SRVO se
všemi d-ležitými informacemi pro vás.
Na setkání s vámi v tradi#ní podob% se t%ší
Za p edsednictvo SRV0
Ing. Jaroslav Kotek, p edseda
Ing. František Luxa, tajemník
Za hostitele ART METAL CZ
Ji í Tesa , editel
Veronika Tesa ová, obchodní editel

Hotel FIT FUN a n%které zajímavé interiéry
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Školení projektant 15.9.2005
V prostorách VOD Kooperativa, Uhlí,ské

Janovice prob.hlo dne 15.9.2005 avizované školené
projektant0, p,ipravené Spole*ností pero rozvoj ve,ejného osv.tlení, zejména skupinou pro spolupráci s m.sty a
obcemi. Podle p0vodních p,edpoklad0 m.la prob.hnout celá série t.chto školení, vzhledem k nižšímu zájmu
ú*astník0, než bylo podle p0vodních p,edpoklad0, vycházejících u pr0zkumu zájmu, prob.hl prozatím tento
b.h. Další zájemci budou v*as seznámeni s dalším termínem a místem konání.
Ke školení byla vydána publikace Jak projektovat ve,ejné osv.tlení, kterou obdrželi všichni ú*astníci
školení a kterou si další zájemci mohou zakoupit u hospodá,ky SRVO Ing. V.ry Bursíkové, mob. 724 036 035,
e-mail: bursikovav@eltodo.cz.
Z proslovených referát0 na školení jsme vybrali ty, které by mohly zajímat i *leny SRVO, kte,í se
školení nezú*astnily. Je to souborný referát Ing. Kotka Návrh ve,ejného osv.tlení dle platných norem a referát
Ing. Studni*ky TZÚS Praha, (R po vstupu do EU, zm.ny p,edpis0 a d0sledky.
Oba p,ísp.vky jsou p,etišt.ny z power pointových podklad0 k referát0m.

R po vstupu do EU zm ny p,edpis& – d&sledky
Ing. J. Studni.ka, TZÚS Praha, s.p.

Nývrh ve,ejného osv*tlení dleplatných norem
Ing. Jaroslav Kotek, p,edseda Spole.nosti pro rozvoj ve,ejného osv*tlení (srvo@srvo.cz)

Kurz osv*tlovací techniky XXIV
Ve dnech 10. – 12. 10. 2005 prob.hl v hotelu Dlouhé strán. v Koutech nad Desnou již 24. ro*ník
Kurzu osv.tlovací techniky, který po,ádaly a organizovaly Vysoká škola bá2ská – Technická universita
Ostrava, Fakulta techniky a informatiky, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostrav., (eská spole*nost pro sv.tlování. Tématem Kurzu bylo Osv.tlování v prost,edí nov. zavád.ných
norem a p,edpis0. Na Kurzu bylo p,edneseno 62 referát0 z r0zných oblastí osv.tlovací techniky a z oboru
souvisejících. Na p,ednáškách se podílela i ,ada *len0 SRVO.
Jednání probíhalo ve t,ech sekcích a Kurz, který pat,í díky ší,i odborného záb.ru a osobnostem
odborných a organiza*ních garant0, m.l velikou ú*ast, celkem se registrovalo cca 200 ú*astník0 a host0.
Pro *leny SRVO: budete-li mít zájem být za,azeni do databáze osob, jimž jsou zasílány pozvánky na
tuto akci, kontakt je k dispozici v redakci Zpravodaje.
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Ke Kurzu byl vydám obsáhlý sborník. Pro *leny SRVO, kteí nem li možnost se Kurzu zú*astnit,
z n ho p etiskujeme n které zajímavé referáty související s oblastí ve ejného osv tlení.

Úvodní slova odborného garanta, hlavního organizátora a duchovního otce Kurz ,
prof. Sokanského:
Sv tlo pat#í k d%ležitým faktor%m, které významn podmi(ují životní úrove( a prost#edí. Vyvolává
v *lov ku fyziologické a psychologické reakce, které jsou ovliv(ovány množstvím sv telné energie, jejím
*asovým a prostorovým rozložením, druhem sv tla a jeho barevnou jakostí.pomocí zraku *lov k získává až
90% informací o prost#edí, které ho obklopuje.
V ,eské republice se spot#ebovává asi 11 % elektrické energie na osv tlení a v dobách energetických
špi*ek to m%že být až 20 %. Racionalizace této oblasti m%že p#inést zna*né úspory p#i zachování
normovaných požadavk% na hladiny osv tlení a dodržení hygienických požadavk%. Rozumí se tím zavád ní
nových typ% sv telných zdroj%, svítidel a inteligentního #ízení osv tlovacích soustav vnit#ního i venkovního
osv tlení.
Hlavním cílem tohoto seminá#e je seznámit odbornou ve#ejnost s postupn zavád nými evropskými
normami a vazbami mezi nimi. Seminá# navazuje na lo(ský Kurz osv tlovací techniky XXIII.
Doufám, že Vám p#inese #adu užite*ných poznatk% do Vaší praxe a dopom%že ke zviditeln ní nových
výrobk% z oblasti sv telné techniky a v neposlední mí#e p#isp je i k navázání kontakt% d%ležitých p#i #ešení
každodenních úkol%.
Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc

Optimální osv tlovací soustavy VO aneb o profesionalit
Ing. Tomáš Maixner, Siteco lighting spol. s r.o., www.siteco.cz, siteco@dql.cz
Optimalizovat osv tlovací soustavu? Ve,ejného osv*tlení? Žádný problém!
Projektant zadá do po*íta*e geometrické pom ry  ešené komunikace, n kolik informací o provozu na
ní, a po*íta* záhy vybere vhodné svítidlo, piadí mu vhodný stožár, v*etn vhodn dlouhého a vhodn
naklon ného výložníku. Pak stroj ješt chvilku zabzu*í, ov í, zda vhodné je opravdu nejvhodn jší a pak se již
z tiskárny vyvalí obstojn tlustá složka papíru, kterou projektant p eváže r0žovou stužkou a investorovi p,edá.
Soustava to bude samoz,ejm. optimální. Bude spl2ovat veškeré kvantitativní i kvalitativní požadavky
na ni kladené. Krom toho bude navržena co nejekonomi*t.ji – jak z pohledu investi*ních náklad0, tak z pohledu
náklad0 na jejich provoz.
Máte pocit, že je to jako v [1]? Ale kdeže. Vše uvedené lze do v.tší *i menší míry ponechat na v0li
po*íta*e. Z0stávají však další aspekty, které již po*íta* nezvládne.
Za.nu více zjevným.
Optimální osv.tlovací soustava musí vykazovat ješt. další nezanedbatelnou vlastnost. Musí p0sobit
pozitivn. i esteticky. Po*íta*0m chybí, a doufám, že vždy bude, kreativita, nápady, talent – zjednodušen. to,
*emu se ,íká duše. Sebelepší program duši nemá. Ani programy expertní. Expertní program m0že sd.lit jaké
parametry je t,eba splnit, jaká svítidla asi použít, jaké sv.telné zdroje asi … Nikdy však ne,ekne, že do daného
místa je vhodné svítidlo s tímto vzhledem, jinde s tímto. Nikdy ne,ekne, že v n.jaké lokalit. p0sobí stožáry s
výložníky jako p.st na oko a jinde jsou vysloven. estetickým prvkem. Je sice možné vytvo,it velkou, nejv.tší,
databázi realizací a na základ. statistických metod t,eba odvodit jak vysoké stožáry použít do jakého prost,edí.
Te4 si vymýšlím, ale t,eba by z analýzy vyšlo, že výška stožáru je dva plus t,etí odmocnina kvadrátu století
osídlení místa. Nesmysl, že? Opravdu není možné n.jaké takové pravidlo stanovit.
Pro zpracování kvalitního návrhu osv.tlení je rozhodující tv0r*í p,ístup sv.telného technika. Pokud je
sv.telný technik ryzím technikem, vytvo,í perfektn. svítící soustavu ni*ím neurážející. Pokud však je mén.
technik (a více sv.telný), pak je šance, že ta technicky dokonalá soustava (dokonalost zajistí po*íta*) bude také
p,íjemná pro život.
Jako žádný grafický program neud.lá ze svého uživatele um.leckého grafika, tak ani program pro
návrh osv.tlení neud.lá ze svého uživatele sv.telného technika.
Pokra.uji mén* zjevným.
Je to o další vlastnost, kterou po*íta*e nemají. Je to „profesionální“ *est projektanta.
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Již za vlády jedné strany byla tato vlastnost podrobována tžkým zkouškám. Tehdy tak moc nešlo o to,
í výrobky se použijí (ani nebylo moc možností na výbr), ale jestli se to bude líbit vlivnému soudruhovi. A as
od asu byl projektant vystaven tlaku porušit normu, p edpis, pesvdení. Ten beze cti se podvolil, profík to
neudlal. I když pak ten druhý neml šanci na jiný post než adový v malé projekci.
V souasné dob je z uritého pohledu profesionalita ohrožena více. Na projektanta „útoí“ výrobci a
dodavatelé svítidel, p edhánjí se v lukrativnosti svých nabídek. Nejsou neobvyklé p ípady, kdy se realizuje
osvtlení zcela nekvalitní. Jen proto, že byl projektant „motivován“ a kontrolní mechanismy selhaly. Tmi
mechanismy nejsou jen ú ední osoby nebo zástupci investora, tím nejd0ležit.jším mechanismem je p,edevším

profesionalita projektanta.
A když o profesionalit., tak i o profesionalit. zástupc0 výrobc0 nebo dodavatel0 osv.tlovací techniky.
M0že být loajální zam.stnanec profesionáln. dokonalý? Dovolím si prohlásit neuv.,itelné – m0že. A co
neuv.,iteln.jší - musí.
Uvedu p,íklad. P,íklad, kdy loajální zam.stnanec není profesionál. Nejmenovaný výrobce svítidel
zaplavil trh prospekty svých svítidel pro ve,ejné osv.tlení. Jejich kvalitu neváhal porovnat s renomovanými
špi*kami v oboru. Uvedl porovnání, že jeho svítidla lze rozmístit ve v.tších rozte*ích oproti renomovaným.
Zdánliv. precisn., odborn., profesionáln.. Ve skute*nosti velmi amatérsky. Uvedl pouze výšku stožáru,
p,ípustný maximální náklon svítidla, ší,ku komunikace… nic víc. Nic o p,ípadném vyložení, p,esném úhlu
naklon.ní, parametrech stárnutí, sv.telných tocích zdroje…
Požádal jsem technika renomované firmy o p,epo*et a jeho návrh. Podle tvrzení „ši,itele“ je rozte*
jeho svítidel 40,5 m a rozte* svítidel renomované formy pouhých 38,0 m. Technik dal ši,iteli flek v podob. *ty,
metr0 na 42,0m. P,itom se zachoval profesionáln. a použil zadání reálné a splnil všechny požadavky všech
sou*asn. platných norem. P,i porušení realistických p,edpoklad0 by se rozte* poda,ilo ješt. zv.tšit. Ale to jsme
op.t u profesionality. U renomované firmy profesionálové jsou. U „ši,itelské“ nikoliv.
A to je d0vod, pro* jsem tento *lánek napsal. (lánek, který se snaží být filosofický, z rukou *lov.ka,
který je oby*ejný technik. P0vodn. jsem m.l napsat text odpovídající první *ásti nadpisu. A samoz,ejm., že
v textu m.lo být zd0razn.no, že práv. svítidla mého chlebodárce jsou ta nejlepší. Tady na sebe narazila
profesionalita a loajálnost. Jako loajální bych m.l takový *lánek napsat. Jako profík vím, že svítidla
poskytovatele krm. jsou skv.lá, v n.kterých ohledech bezkonkuren*ní. Ale jako profík vím také to, že
podobných vlastností dosahují i jiní. A napsat „ši,itelský“ *lánek? Ne! Na to jsem p,íliš loajální a profesionální.
Literatura a odkazy
Erben K. J.; O Plavá*kovi; Albatros 1982

Kdy spínat ve,ejné osv*tlení?
Ing. Jaroslav Kotek, ELTODO EG, a.s., www.eltodo.cz, KotekJ@eltodo.cz, Bc. Lenka
Šarounová, AsÚ AV (R, Ond,ejov, lenka@asu.cas.cz.
V (esku i na Slovensku je dnes zavedena evropská norma pro osv.tlení pozemních komunikací. Do
soustavy technických norem obou zemí byly zavedeny její *ásti 2 až 4, tedy EN 132 01-2 Road lighting - Part 2:
Performance requirements, EN 132 01-3 Road lighting – Part 3: Calculation of performance a EN 132 01-4
Road lighting – Part 4: Methods of measuring lighting performance. Na Slovensku již byla na rozdíl od (eska
zavedena p,ímým p,ekladem technická zpráva CEN/TR 132 01-1 Road lighting - Part 1: Selection of lighting
classes (jako TR 132 01-1 Vo5ba tried osvetlenia) a soubor starých norem STN 36 0400, STN 36 0410 a STN
36 0411 (obdoba *eského souboru (SN 36 0400, (SN 36 0410 a (SN 36 0411) byl zrušen. Tímto na Slovensku
p,estala platit p0vodní pravidla pro spínání ve,ejného osv.tlení obsažená v STN 36 0400 a nová z,ejm. nebyla
stanovena. V (esku byla zatím platnost starého souboru ((SN 36 0400 upravena zm.nou 3) zachována.
Pravidla pro spínání ve,ejného osv.tlení dosud platí v p0vodním zn.ní.
Norma p,ipouští spínání osv.tlení v *asech odvozených od okamžiku západu a východu slunce (*l.
6.2.3, ovládání spínacími hodinami) i spínání fotoelektrickými spína*i (fotobu2kami) na základ. osv.tlenosti
nezastín.né vodorovné roviny (*l. 6.2.4.). Dnes již nikdo p,esn. neví, na základ. jakých podklad0 byla tato
pravidla vytvo,ena, naše m.,ení však ukazují, že tyto režimy nejsou navzájem v souladu, ani nenavazují na
noremní požadavky na osv.tlenost nebo jasy povrchu pozemní komunikace. Je jasné, že okamžik, kdy se
osv.tlení zapíná a vypíná, je d0ležitý pro hospodárnost osv.tlení a závisí na n.m i komfort uživatel0 pozemních
komunikací v období stmívání a rozednívání.
M*,ení pr&b*hu denní osv*tlenosti
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Za úelem sledování zmn denního osvtlení v období stmívání a svítání bylo ve skupin spoleností
ELTODO vyvinuto zaízení pro automatické mení a záznam hodnot denní osvtlenosti (registraní luxmetr).
Hodnoty jsou snímány v intervalu 45 minut ped a 45 minut po spínacích asech dle zadaného spínacího
kalendáe veejného osvtlení (tedy 90 minut ráno a 90 minut veer). Vzorkování asu jsou 2 minuty pro
vodorovnou osvtlenost v rozsahu 0 – 127 lx je krok 0,5 lx (obr. 1). Prototyp registraního luxmetru byl dne 3.
11. 2004 instalován na steše budovy „A“, ELTODO, Novodvorská 1010/14, Praha 4, kde od té doby pracuje i
v dob sepisování tohoto dokumentu.
Namená data byla uložena do databáze, aby bylo možné výsledky nejen zobrazovat, ale i provádt
r0zné analýzy. P,estože hlavním cílem analýz pro ELTODO bylo zjistit náklady na provoz VO p,i spínání
fotobu2kou, m0žeme z t.chto dat odvodit i návrhy na optimální spínací tabulku pro lokalitu blízkou místu
m.,ení.

• Obr. 1 Ukázka dat zm #ených registra%ním luxmetrem ELTODO.
V levé %ásti obrázku jsou m #ení osv tleností ráno v rozsahu ±45 minut kolem spínacího %asu ráno, vpravo
jsou ve%erní m #ení.; nam #ené osv tlenosti jsou vyjád#eny stupni šedi

Závislost osvtlenosti na poloze slunce
Dalo by se o*ekávat, že režimy spínání VO jsou navrženy tak, aby byl uživatel0m poskytnut
srovnatelný komfort p,i spínání fotobu2kou i pomocí spínacích hodin. Skute*nost je však zcela odlišná.
Spínáme-li podle tabulky odvozené od východ0 a západ0 slunce pro danou lokalitu, zjistíme, že nam.,ené
osv.tlenosti jsou velmi nízké ve srovnání s hodnotami, kterých by se dosahovalo p,i spínání fotobu2kou.
Nap,íklad v oblastech mimo zástavbu bychom ve*er m.li o*ekávat osv.tlenosti kolem 40 lx, ale nam.,ili jsme
v zimní *ásti roku jen pr0m.rn. 7 lx (spíná se 30 minut po západu slunce) a v lét., kdy se má spínat 45 minut po
západu, dokonce jen kolem 1,5 lx (obr. 2). V zna*ném po*tu p,ípad0 byla p,irozená osv.tlenost nem.,itelná,
zaznamenané hodnoty 0,5 lx mohou odpovídat osv.tlenosti zp0sobené rušivým sv.tlem – závojovým jasem
oblohy, který je zvýšený um.lým sv.tlem. V oblastech husté zástavby a v místech s vysoce náro*nými
dopravními podmínkami platí pro zapínání osv.tlenost dokonce 80 lx (pro vypínání jsou hodnoty polovi*ní,
tedy 40 lx a pro oblasti mimo zástavbu 20 lx). Norma sice p,ipouští, že výše uvedené *asové odstupy od
východu a západu slunce je možno upravit podle hustoty zástavby a provozu, ale nespecifikuje, jakým
zp0sobem úpravu realizovat (viz citace normy (SN 36 0400 - 6.2. Doba osv.tlení).
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• Obr. 2 Osv tlenosti v okamžicích spínání ovládaného hodinami podle normy 'SN 36 0400
Údaje vztahující se k ve%er)m jsou ozna%eny kroužky a plnými %arami, rána jsou k#ížky a p#erušované %áry

výška slunce

Z obrázku 2 je dále patrné, že pr0m.rná osv.tlenost se i b.hem letního a zimního období m.ní. Kolem
rovnodenností se stmívá rychleji, nejpomaleji pak kolem letního slunovratu a v období kolem zimního
slunovratu je stmívání op.t pomalejší, i když ne tak výrazn. jako v lét.. Jakýkoli jednoduchý systém spínání
vzhledem k západu a východu slunce tedy není p,íliš vhodný. D.lení období na letní a zimní je také nelogické.
Nejkriti*t.jší je za*átek a konec letního období, kdy se stmívá nejrychleji a p,itom spíná nejpozd.ji po západu
slunce.
Pokud nebudeme brát v úvahu charakteristický ro*ní chod obla*nosti (n.která období jsou mén.
obla*ná než jiná, nap,. v srpnu je podle dlouhodobých meteorologických m.,ení nejmén. obla*nosti, v listopadu
a prosinci v nižších polohách nejvíce), je nejlogi*t.jší spínat p,i konstantní výšce slunce pod obzorem.
Obrázek 3 ukazuje, že skute*n. nejsou výrazné systematické odchylky ve výšce slunce p,i spínání fotobu2kou,
výkyvy jsou zp0sobeny po*asím, p,i pr0m.rování dat z více let se dá o*ekávat hladší pr0b.h klouzavých
pr0m.r0.
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po adí dní od 3.11. 2004

• Obr. 3 Výška slunce pod obzorem v okamžiku spínání fotobu,kou v oblastech mimo zástavbu
Údaje vztahující se k ve%er)m jsou ozna%eny kroužky a plnými %arami, rána jsou k#ížky a p#erušované %áry
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Zvolíme-li si pr0m.rnou osv.tlenost, které se má p,i spínání dosáhnout, m0žeme ur*it výšku slunce
pod obzorem a *asy odpovídající této poloze slunce, tedy požadovanou spínací tabulku, pro kterou m0žeme už
snadno vy*íslit náklady na provoz ve,ejného osv.tlení (obr. 4). Naše m.,ení ukazují, že tyto náklady jsou dost
p,esn. p,ímo úm.rné práv. výšce slunce p,i spínání a závislost pr0m.rné osv.tlenosti na po*tu odsvícených
hodin je zhruba exponenciální. Nap,. v obci s 10 tisíci obyvatel se ro*n. ušet,í více než 10 tisíc K*, pokud se
bude spínat na hladin. 20 lx místo 40 lx. Na obrázku 5 vidíme, jaký rozsah osv.tleností bychom b.hem m.,ení
zaznamenali – od 1 lx až po zhruba 80 lx p,i požadované ve*erní pr0m.rné osv.tlenosti 40 lx.
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&SN 36 0400 - 6.2. Doba osv'tlení
6.2.1. Doba provozu osv)tlení musí být stanovena +asovým plánem osv)tlování vypracovaným
provozovatelem ve1 ejného osv)tlení.
6.2.2. 2asový plán osv)tlování se odvozuje pro danou geografickou oblast s p1 ihlédnutím k hustot)
zástavby, provozu a p1 ípadn) vícestup2ové regulaci.
6.2.3. Obecn. platná doba zapínání a vypínání je uvedena v tab. 4.
• Tabulka 4
Období

Z a pnut

zimní
23.9. až 20.3.
letní
21.3. až 22.9.

V ypnut

í

í

6 h po
západu slunce

6 h p,ed
východem slunce

7 h po
západu slunce

7 h p,ed
východem slunce

6.2.4. P,i samo*inném zapínání fotoelektrickými spína*i se na plochách husté zástavby a v místech
s vysoce náro*nými dopravními podmínkami zapíná ve,ejné osv.tlení ve*er v okamžiku, kdy horizontální
intenzita ve volném terénu poklesne na hodnotu 80 lx a vypíná ráno, jakmile horizontální intenzita stoupne na
40 lx. Na plochách mimo zástavbu mohou být hodnoty zapínání 40 lx a vypínání 20 lx.
6.2.5. Vyžadují-li to meteorologické podmínky, m0že se osv.tlení zapínat a vypínat i mimo dobu
stanovenou *asovým plánem osv.tlování.
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1920

1940

1960

1980

hodiny svícení od ve#era do p%lnoci

2000

• Obr. 4 Závislost pr)m rné osv tlenosti na po%tu odsvícených hodin je uvažovaném rozsahu zhruba
exponenciální.
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• Obr. 5 Osv tlenosti, které bychom nam #ili p#i ve%erním spínání na takové výšce slunce pod obzorem, aby
jejich pr)m rná hodnota byla 40 lx

Zohledn7ní p,ípad& nízké osv*tlenosti p,i spínání
P8i návrhu spínací tabulky by m9lo být d0ležit.jší spíš než pr0m.rnou osv.tlenost sledovat p,ípady,
kdy p,írodní osv.tlení v okamžiku spínání je nízké. Je-li pr0m.rná ve*erní osv.tlenost 40 lx, v 50 procentech
p,ípad0 je osv.tlenost nižší než 40 lx a v 20 procentech ve*er0 nedosáhne 20 lx. Zvolíme-li hodnotu nap,. 20 lx
jako limit, pro který tolerujeme 10% ve*er0, kdy tato hodnota v okamžiku spínání bude nižší, m0žeme pro tuto
situaci odvodit odpovídající výšku slunce pod obzorem a tedy i spínací tabulku, náklady na provoz VO a
o*ekávaný rozsah a *etnosti osv.tleností v okamžiku spínání (obr. 6, 7). Rozd.lení *etnosti osv.tleností je
nesymetrické, ob*as se vyskytují p,ípady s velmi nízkou osv.tleností, zatímco hranice vysokých osv.tleností je
pom.rn. ostrá. Je to snadno vysv.tlitelné po*asím v okamžiku spínání, p,i bou,ce m0že nastat neobvyklá tma,
ale p,i jasné obloze je osv.tlenost vždy podobná a jen p,i n.kterém druhu obla*nosti m0že být ješt. trochu
vyšší.
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• Obr. 6 a 7 Závislost %etnosti ve%er) s nízkou osv tleností pod 20 lx na výšce slunce; vpravo histogram
osv tleností p#i spínání na takové výšce, aby zhruba 10% ve%er) bylo pod limitem
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NábBhy výbojek po sepnutí ve,ejného osv*tlení
V souCasnosti se pro osvDtlení veE ejných pozemních komunikací v FR používají nejCastDji vysokotlaké
sodíkové výbojky. Jejich svDtelný tok se od okamžiku pE ipojení k napájecí síti zvyšuje postupnD. Na obrázcích 6
a 7 je znázornDn vliv nábDhové charakteristiky výbojek Standard Lucalox (GE Lighting) na pr0b.h celkové
osv.tlenosti v období zapínání ve,ejného osv.tlení.
Obrázek 6 ukazuje situaci, kdy má um.lé osv.tlení komunikace zajistit osv.tlenost 20 lx. Bude-li
osv.tlovací soustava uvedena do provozu p,i úrovni denní osv.tlenosti 40 lx (v *ase nula), bude celková
osv.tlenost nejprve dále klesat, pak mírn. stoupne (vytvo,í se sedlo) a za*ne op.t klesat. Tento pr0b.h je
znázorn.n plnou *arou. V p,ípad. sepnutí um.lého osv.tlení p,i úrovni denní osv.tlenosti 80 lx (zapnutí o cca
p.t minut d,íve) sedlo prakticky zmizí. P,i zapnutí za denní osv.tlenosti 22 lx (o 4 minuty pozd.ji) se sedlo
prohloubí (i tak se jeví po,ád p,ijatelné) a celková osv.tlenost neklesne pod cílovou úrove2 um.lého osv.tlení
20 lx.
Obrázek 7 ukazuje situaci, kdy má um.lé osv.tlení zajistit 10 lx. Bude-li osv.tlovací soustava uvedena
do provozu p,i úrovni denní osv.tlenosti 40 lx (v *ase nula), bude celková osv.tlenost klesat prakticky bez
sedla. Tento pr0b.h je znázorn.n plnou *arou. V p,ípad. zapnutí p,i 20 lx (zhruba o *ty,i a p0l minuty pozd.ji)
se vytvo,í mírné sedlo. Pokud bychom um.lé osv.tlení zapnuli až p,i denní osv.tlenosti necelých 11 lx (o 9
minut pozd.ji), celková osv.tlenost by pod cílovou hodnotu um.lého osv.tlení 10 lx neklesla. Za rok by se
zkrátila doba provozu VO zhruba o 55 hodin.
Spínání osv.tlení pozemních komunikací p,i denní osv.tlenosti jen o necelých 10% vyšší než
je požadovaná úrove2 um.lého osv.tlení by m.lo být p,ijatelné z pohledu ekonomického i z hlediska zrakových
podmínek v období stmívání. Vhodné by ješt. bylo posouzení uvedených pr0b.h0 celkové osv.tlenosti
s ohledem na schopnost adaptace lidského zraku p,i stmívání.
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Obr. 8 a 9 Náb.hy výbojek po sepnutí ve,ejného osv.tlení; osv.tlenost po ustálení výbojky a úplném
setm.ní je 20 a 10 lx, plnou *arou je ozna*eno sepnutí na hladin. 40 lx (*asový okamžik 0 minut)
Záv*r
Analýzou dlouhodobých m.,ení registra*ním luxmetrem jsme došli k záv.ru, že stávající norma ne,eší
správn. spínání ve,ejného osv.tlení. Optimální spínací kalendá, ve,ejného osv.tlení by m.l být založen na
výpo*tu výšky slunce pod obzorem v dané lokalit. a na distribuci osv.tleností v okamžiku spínání. Hladina
spínání fotobu2kou by m.la vycházet z požadavk0 na osv.tlenost komunikací b.hem noci. P,i stanovení
okamžiku zapnutí osv.tlení pozemních komunikací by m.ly být zohledn.ny i náb.hové charakteristiky
používaných sv.telných zdroj0 a rychlost adaptace zraku.
Literatura a odkazy
(SN 36 0400 Ve,ejné osv.tlení
Technical Catalogue - European Edition, Standard Lucalox, Typical Run-up Chachacteristics, GE Lighting
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HvKzdáL ská roMenka 2004, 2005, HvKzdárna a planetárium hl. m. Prahy, 2003, 2004
Brož, M. Návrh Míselníku sluneMních hodin - http://www.astrohk.cz/slunecni_hodiny.html, HvKzdárna a
planetárium Hradec Králové, 2005
Ephemeris Generator - http://ssd.jpl.nasa.gov/cgi-bin/eph , JPL Solar System Dynamics, NASA

Správa ve,ejného osv*tlení m*sta Ostravy
Petra Zatloukalová, Správa ve,ejného osv*tlení m*sta Ostravy

vznikla.

Vážené dámy, vážení pánové
Dovolte mi, abych Vám pL edstavila Mím se zabývá správa VO v mKstK Ostrava od roku 1999, kdy

Sídlo správy VO je na Ostravských komunikacích, a.s., které jsou ve 100% vlastnictví mKsta Ostravy.
Správa je provádKna v souladu s platnou smlouvou o dílo a smlouvou mandátní vMetnK všech dodatk0 k ní.
Zajiš0ujeme v plném rozsahu:
−
provoz, pravidelnou údržbu a opravy VO
−
vedeme evidenci o zm.nách stavebn. technického stavu ve,ejného osv.tlení
−
zpracováváme návrhy na použití neinvesti*ních prost,edk0 pro p,íslušný kalendá,ní rok, který
p,edkládáme majiteli VO k odsouhlašení
−
poskytujeme stanoviska, vyjád,ení a technické podmínky žadatel0m o vyjád,ení z hlediska
výskytu sítí VO v Ostrav..
Poslední aktuální po*et rozvad.*0 VO k 31.12.2004 v Ostrav. byl 590 ks, sv.telných míst 35 704 ks,
celkový instalovaný p,íkon 4 760 kW.
Celkový instalovaný p,íkon a po*et sv.telných míst ukazuje pr0m.rný p,íkon svítidel používaných v
Ostrav., což je 133W/ 1 svítidlo. V sou*asné dob. je v Ostrav. ukon*ena racionalizace provozu VO snižováním
p,íkonu svítidel jejich vým.nou na všech významných dopravních úsecích m.sta, z v.tší *ásti na sídlištích a
ostatních komunikacích.
V rámci rekonstrukcí, kdy jsou již používána svítidla s nižším p,íkonem a lepšími sv.teln.technickými
parametry nedoporu*uje správa VO instalaci regulátor0 nap.tí, nebo8 investice vložené do servisu a oprav
tohoto za,ízení po skon*ení záru*ní doby nelze pokrýt z uspo,ených finan*ních prost,edk0 za el. energii
rekonstruované soustavy za,ízení VO.
#ídící a koordina*ní *innost v oboru ve,ejného osv.tlení zajiš8uje odbor dopravy Magistrátu m.sta
Ostravy (MMO). Spolupráce s tímto odborem je na vysoké úrovni, zejména po zpracování Generelu VO
Statutárního m.sta Ostravy (SMO) schválený Radou m.sta Ostravy (RMO) na svém zasedání v kv.tnu 2001,
který vymezuje mimo jiné i povinnosti majitele a správce za,ízení VO.
Investi*ní *innost ve výstavb. VO je pln. v kompetenci majitele VO, tedy MMO – odbor investic.
Správa VO však každoro*n. spolupracuje se zástupci m.sta p,i p,íprav. plánu rekonstrukcí a výstavb. nových
*ástí VO.
Jako pomoc p,i sestavení plánu investic nechal v roce 2003 odbor dopravy MMO ve spolupráci se
správou VO vypracovat studii „Strategie postupu rekonstrukcí VO ucelených *ástí m.sta Ostravy“ o aktuálním
stavu VO se zám.rem získat p,ehled o stá,í za,ízení VO ve m.st. a optimalizovat sled staveb VO jak z
investi*ních prost,edk0 m.sta, tak i jiných. V tabulkové *ásti studie jsou z,ejmé roky po,ízení soustav VO a tím
i stá,í VO v jednotlivých *ástech m.sta. Je z,ejmé, že postup opravy a rekonstrukce soustav VO nepostupuje tak
rychle, jak to stav za,ízení VO vyžaduje, za,ízení tak stále více stárne, *ímž roste po*et sv.telných míst, která
jsou za hranici své životnosti. Finan*ní náklady na obnovu *iní cca 50% požadavk0. Nejstarší za,ízení je na
volném vedení spole*n. s rozvody nn SME, kdy investice do VO je závislá pln. na investicích SME. Toto
za,ízení je udržováno v provozuschopném stavu i když za podmínek zna*n. finan*n. náro*ných
(
zvýšený po*et výjezd0 z d0vodu vzniku havarijních stav0 apod…).
VO zejména velkých sídlištních celk0 však stárne stejn. rychle, jak rychle postupovala výstavba
sídliš8. Tady jsme problém ,ešili zahájením plánované preventivní údržby v roce 2002 a technickými
prohlídkami stožár0 VO s nejstarším datem po,ízení. Technické prohlídky stožár0 se provádí u za,ízení, kde je
plánována do 3 let rekonstrukce VO, pr0m.rn. u 1 500 ks ocelových stožár0 ro*n.. Kontrola je zam.,ena
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zejména na zjištRní stavu stožár0 v míst. vetknutí do zem., a to hrubým o*išt.ním ne*istot od rzi, vizuální
prohlídkou d,íku stožáru p,ípadn. zm.,ením síly st.ny stožár0 ultrazvukovým p,ístrojem. Pr0m.rn. je ro*n.
demontováno 50 ks zejména sadových stožár0 z d0vodu silné koroze p,ípadn. díry v míst. vetknutí stožáru do
zem..

Koroze pod paticí na ul.Mahenova st.*. 4 - díra Koroze pod paticí na ul.Palackého st.*. 5 – díra
Preventivní údržba je provád.na plánovit. již 4 roky, a to u za,ízení, kdy rekonstrukce VO prob.hne
nejd,íve za 5 let. S touto údržbou se za*alo u nejstaršího za,ízení, *ímž se zabránilo vzniku dalšího havarijního
stavu v sou*asné dob.. Každoro*ní realizace preventivní údržby spo*ívá ve vým.n. prvk0, které podle roku
instalace již vým.nu vyžadují, jsou za hranicí životnosti a z hlediska bezpe*nosti ohrožují ob*any. Jedná se
zejména o rozvad.*e, svítidla, zkorodované stožáry, poškozené patice a dví,ka. Opravují se kabelové rozvody,
ošet,í stožáry v míst. vetknutí, opraví betonové patky, vym.ní stožárové rozvodnice, vy*istí svítidla a stožár se
ošet,í antikorozním nát.rem. Provád.ním preventivní údržby se prodlouží životnost za,ízení VO, sníží se
poruchovost, sníží se náklady na b.žnou údržbu, zvýší se ú*innost osv.tlovací soustavy a hospodárnost
provozu.
P,id.lené finan*ní prost,edky jsou v takové výši, že *áste*n. nahradí oddalované rekonstrukce VO z
d0vodu nedostatku financí v investi*ní oblasti VO.
Od roku 2002 zajiš8ovala správa VO ve spolupráci s investi*ním odborem MMO realizaci opravy
stožár0 B 12 již na 3 stavbách, kde VO bylo již za hranici životnosti. Stožáry byly v míst. vetknutí korozi
zna*n. oslabeny ( v mnohých p,ípadech již s dírou), patice byly použity co bylo v dané dob. k dispozici (plast,
lamino, litina, hliník, skládané, folie), avšak izola*ní stav kabel0 a svítidla byly v dobrém stavu Na t.chto
stavbách byly stožáry v míst. vetknutí zesíleny navle*ením manžety, která byla k stávajícímu stožáru p,iva,ena.
Základový beton byl pomoci armovacích ty*í spojen s novým betonem, namísto demontované patice stožáru
byly kabely zataženy do plastových trubek a ukon*eny v plastové sk,í2ce a vše dokon*eno novou betonovou
patkou 10 cm nad úrovní terénu.
Tato oprava je provád.na dle postupu navrženém statikem, který deklaruje ve svém výpo*tu
prodloužení životnosti za,ízení VO o 15 let.
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Výškovická pW ed opravou

T SUUV
Výškovická po opravX

• Výškovická detail
Poskytování stanovisek, vyjádW ení a technických podmínek žadatel0m o vyjád,ení z hlediska výskytu
VO - tato *innost pat,í mezi velmi d0ležité úkoly správy VO. Pr0m.rný po*et ro*n. vydaných stanovisek je 1
500. Lh0ty pro vy,ízení žádosti jsou zpravidla kratší 30-ti dn0.
Technici d0sledn. kontrolují p,edkládané projekty samostatných staveb, stavby s vyvolanými
p,eložkami za,ízení VO, poskytují mapové podklady s podmínkami na ochranu za,ízení VO p,i stavbách
ostatních vlastník0 inženýrských sítí, koordinují nov. plánované stavby s již projek*n. p,ipravenými stavbami,
dohlížejí na ekonomiku navrhovaných ,ešení a technickou správnost PD. V nemalé mí,e odmítají využití
za,ízení VO k zav.šení r0zných kabelových p,ev.s0 (nap,. Telecom, p,ípojky nn k RD), napojení na rozvody
VO pro reklamní ú*ely a jiné za,ízení bez souhlasu distributora el. energie, tj. SME Ostrava.
Ve,ejné osv.tlení jako majetek obce musí být chrán.n p,ed zneužitím, slouží k obecnému užívání pro
zajišt.ní bezpe*nosti ob*an0 a ne k usnad2ování ,ešení soukromých p,ípadn. podnikatelských zájm0.
Vedení evidence mapové a datové pasportizace VO v Ostrav. - bez pasportu ve,ejného osv.tlení by
jsme si jen t.žko dovedli p,edstavit ,ádný výkon správy VO. Po p,evodu ve,ejného osv.tlení pod centrální
správu p,i Ostravských komunikacích, uvolnilo od roku 1999 m.sto Ostrava finan*ní prost,edky na zpracování
jednotného a uceleného pasportu ve,ejného osv.tlení. Za tu dobu jsme prošli 3 fázemi:
−
kresba v digitální podob. (prost,edí CAD) mapové pasportizace z r0zn. posbíraných podklad0
p,evzatých od jednotlivých m.stských obvod0 Ostravy (23)
−
aktualizace pasportu VO z pr0b.žn. zjiš8ovaných a nastalých zm.n
−
p,evod aktuálního pasportu VO provedeného v prost,edí CAD do nového geografického
informa*ního systému, ur*eného pro grafickou správu el.schématu VO v mapovém prost,edí,
který pracuje na shodné datové bázi jako program k pln.ní datové pasportizace VO, a který
odpovídá požadavk0m Geografického informa*ního systému m.sta Ostravy. Sou*asn. byly
zahájeny práce spojené s pln.ním datové pasportizace VO.
P,evod mapového pasportu a pln.ní datové pasportizace – p,i sou*asném sledování zm.n a aktualizací
- je pro nás v sou*asné dob. jedním z hlavních úkol0 na další období.
Mezi další úkoly, které *ekají na ,ešení je zavedení dohledového systému k monitorování stavu VO ve
m.st.. RMO na svém srpnovém zasedání rozhodla o zám.ru zavedení dohledového systému, který je však pln.
závislý na výši uvoln.ných finan*ních prost,edk0. V sou*asné dob. se shromaž4ují informace o systémech
monitoringu využitelných pro oblast VO v sou*asné dob. dostupných na trhu pro kvalifikované rozhodnutí
vlastníka za,ízení VO tj. Statutárního m.sto Ostrava, jakým systémem a technologií tento úkol zajistit.
Pro Správu VO je pot.šitelné, že ve,ejné osv.tlení v Ostrav. je po letech opomíjení základních pot,eb a
s tím spojeným chátráním pod správou m.stských obvod0 (1991 až 1998) bráno jako d0ležitá sou*ást m.sta,
která je nyní stále zlepšována, má podporu vlastníka a p,ispívá k uspokojování pot,eb ob*an0 m.sta.
D.kuji za pozornost.
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M*,ení a uvád*ní fotometrických údaj& sv*telných zdroj& a svítidel
podle (SN EN 13032
Ing. Petr Žák, Etna s.r.o., Me.islavova 2, Praha 1, zak@etna.cz
V rámci Evropského výboru pro normalizaci CEN byla lednu 2004 schválena nová norma EN 13032-1
„ Light and lighting – Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminares – Part 1:
Measurement and file format“, vypracovaná technickou komisí CEN/TC 169 Sv]tlo a osv]tlení. Do soustavy
našich norem byla p^ ejata v originále v b^eznu 2005 a v srpnu 2005 byla p^ evzata p^ ekladem jako _SN EN
13032-1 „Sv]tlo a osv]tlení – M]^ ení a uvád]ní fotometrických údaj0 sv.telných zdroj0 a svítidel – (ást 1:
M.,ení a formát souboru údaj0“.
Normu (SN EN 13032 tvo,í 5 .ástí:
(ást 1: M.,ení a formát souboru údaj0 (srpen 2005)
(ást 2: Zp0sob uvád.ní údaj0 pro vnit,ní a venkovní pracovní prostory (zá,í 2005)
(ást 3: Nouzové osv.tlení (p,ipravuje se)
(ást 4: Osv.tlení sportoviš8 (p,ipravuje se)
(ást 6: Osv.tlení tunel0 (p,ipravuje se)
Základním požadavkem každého projektanta osv.tlení pro návrh kvalitní osv.tlovací soustavy je
získání spolehlivých a p,esných fotometrických údaj0. Cílem evropské normy (SN EN 13032 je zavedení
spole*ných základ0 evropské sv.teln. technické praxe, aby bylo možné svítidla s p,íslušnými technickými údaji
z jedné zem. porovnat a správn. aplikovat v jiné zemi.
P1EDM#T NORMY
Tato evropská norma stanovuje obecné zásady m.,ení základních fotometrických údaj0 pro ú*ely
osv.tlování.
Stanovuje kritéria m.,ení pot,ebná pro normalizování základních fotometrických údaj0 a podrobn.
popisuje formát souboru CEN pro elektronický p,enos dat. První *ást normy (SN EN 13032-1 popisuje
základní fotometrická m.,ení a formát souboru údaj0. Další *ásti normy se týkají údaj0 o sv.telných zdrojích a
svítidlech s ohledem na ú*el použití.
TERMÍNY A DEFINICE
V této kapitole jsou definovány následující termíny používané v této norm.: zdroj sv%tla, fotometrický
st#ed, mezní fotometrická vzdálenost, relativní m%#ení, údaje vztažené na 1000 lm a rozložení svítivosti.
SOUSTAVY FOTOMETRICKÝCH ROVIN
Z mnoha možných typ0 soustav fotometrických rovin byly historicky v rámci sv.telné techniky
používány t,i. Organizace CIE je ozna*ila jako soustavy A-9, B-: a C-; rovin. V této norm. je použita stejná
terminologie. Vzhledem k možným zám.nám mezi soustavami A-9 a B-: nebyla soustava A-9 v této norm.
zavedena.
−
soustava C-rovin se považuje za doporu*enou standardní soustavu;
−
soustavu B-rovin lze použít pro popis svítidel, jako jsou nap,. sv.tlomety.
1) Soustava B-rovin
Soustava B-rovin (viz obrázek 1) je svazek rovin, jejichž pr0se*nice (osa svazku) prochází
fotometrickým st,edem svítidla a je shodná s druhou osou svítidla. Soustava B-rovin je pevn. svázána se
zdrojem sv.tla a v p,ípad., že je svítidlo naklon.no, sleduje jeho sklon. První osa svítidla leží v rovin. B0, je
kolmá k polární ose, prochází fotometrickým st,edem a je orientována ve sm.ru β = 0°. Druhá fotometrická osa
svítidla je shodná s polární osou.
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Legenda
1 první osa
2 druhá osa, osa svazku
3 tdetí osa
4 B-rovina
Obrázek 1 – Orientace svítidla v soustav B-rovin
2) Soustava C-rovin
Soustava C-rovin je svazek rovin, jejichž osa svazku je svislá pdímka procházející fotometrickým
stdedem svítidla. V pdípade, že je svítidlo behem medení nakloneno, není osa svazku totožná s první osou
svítidla. Soustava C-rovin je pevne orientována v prostoru a nesleduje sklon svítidla. Je-li svítidlo behem medení
nakloneno (osa svazku není totožná s první osou svítidla), musí být úhel sklonu uveden.
U svetelne technických výpoft0 silni*ních komunikací je obvyklým pravidlem, že rovina C0/C180 je
rovnob.žná s osou silni*ní komunikace. Toto pravidlo platí pro v.tšinu p,í*n. instalovaných svítidel, ale neplatí
pro svítidla se sv.telnými zdroji s p,evažujícím podélným rozm.rem, u kterých je osa sv.telného zdroje
rovnob.žná s osou silni*ní komunikace.
V soustav. B- i C-rovin stanovuje osy svítidla výrobce nebo fotometrická laborato,, aby bylo
jednozna*n. ur*eno umíst.ní svítidla v sou,adnicovém systému jak pro fotometrická m.,ení, tak pro sv.teln.
technické výpo*ty. V norm. jsou uvedeny p,epo*ítávací vztahy mezi ob.ma soustavami.
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Legenda
1 první osa, osa svazku
2 druhá osa
3 tketí osa
4 C-rovina
Obrázek 2 – Orientace svítidla v soustav C-rovin
POŽADAVKY NA M#1ICÍ LABORATO1
Fotometrická mlkení je tkeba provádlt vhodnými pkístroji a postupy a vyhodnocovat je na základl
shodných podmínek, aby bylo možné výsledky porovnávat mezi laboratokemi, a aby tyto podmínky zárove2 co
nejlépe odpovídali typickým provozním podmínkám svítidel. V kapitole „Požadavky na m.,ící laborato,“ jsou
definovány následující termíny a požadavky:
1) Zkušební podmínky:
−
zkušební prostory;
−
zkušební nap.tí;
−
teplota okolí (pr0m.rná teplota okolí p,i m.,ení (25±1) °C, v horizontální vzdálenosti 1,5m);
−
proud.ní vzduchu - proud.ní vzduchu p,i m.,ení max 0,2 m/s;
−
stabilizace zdroje sv.tla na po*átku i v pr0b.hu m.,ení.
2) Elektrický napájecí zdroj.
V norm. jsou uvedeny následující parametry elektrického napájecího zdroje:
−
proudová zatížitelnost;
−
stabilita napájecího nap.tí;
−
kmito*et st,ídavého napájecího nap.tí;
−
tvar k,ivky st,ídavého napájecího nap.tí;
−
zvln.ní stejnosm.rného nap.tí;
−
elektromagnetické pole.
3) M*,ení rozložení svítivosti
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Pro m.,ení svítivosti do r0zných sm.r0 se používají goniofotometry. U svítidel se svítivosti obvykle
udávají v kandelách na 1000 lumen0, u sv.telných zdroj0 v kandelách.
4) M*,ení sv*telného toku
Sv.telný tok svítidel i sv.tlených zdroj0 se obvykle stanovuje integrací a výpo*tem z nam.,ením
hodnot svítivostí (resp. osv.tleností). M.,ení se provádí na goniofotometrech. Pro m.,ení sv.telného toku
sv.telných zdroj0 lze použít integra*ní fotometr.
5) M*,ení jasu
Pro m.,ení pr0m.rného jasu svítidla nebo jasu díl*í *ásti svítící plochy svítidla se musí dle této normy
použít následující postup:
Pr0m.rný jas svítidla v daném sm.ru se stanoví jako podíl svítivosti, zm.,ené goniofotometrem,
v daném sm.ru a pr0m.tu svítící plochy svítidla do roviny kolmé k danému sm.ru.
Jas díl*í svítící plochy svítidla v daném sm.ru (obvykle se zjiš8uje rozd.lení jasu svítidla, aby se
stanovil jeho maximální jas v ur*itém sm.ru) se zm.,í pomocí goniofotometru nebo jasom.ru a vhodné clony.
6) Fotometrické .initelé
V norm. jsou zavedeny t,i typy fotometrických *initel0:
−
opravný *initel m.,ení;
−
p,epo*ítávací provozní *initel;
−
sv.telný *initel p,ed,adníku.
7) M*,ení svítidel
V kapitole „Soustavy fotometrických rovin“ byly stanoveny polohy t,í základních os svítidla,
procházejících fotometrickým st,edem svítidla. V této *ásti normy se popsáno jakým zp0sobem se volí poloha
fotometrického st,edu svítidla. Volbu fotometrického st,edu lze provést podle zat,íd.ní svítidla do následujících
skupin:
−
svítidla s p,evážn. nepr0svitnými boky;
−
svítidla s rozptylnými/prismatickými boky;
−
svítidla s pr0hlednými body nebo bez bok0.
Pokud svítidla nelze jednozna*n. za,adit podle uvedeného d.lení, pak jsou v norm. jsou graficky
znázorn.ny r0zné typy svítidel s vyzna*ením fotometrického st,edu.
POŽADAVKY NA M#1ENÍ
První *ást této kapitoly je v.nována požadavk0m na vlastní m.,ení. Pro získání spolehlivých údaj0 je
t,eba ve všech fázích m.,ení udržovat odpovídající míru p,esnosti sledováním následujících veli*in:
−
fotometrických (nap,. svítivosti);
−
geometrických (nap,. úhly definující sm.r, fotometrické vzdálenosti);
−
elektrických (nap,. nap.tí, proud, p,íkon).
Rozložení svítivosti se nej*ast.ji m.,í pomocí goniofotometr0 a pro m.,ení lze použít jeden z
následujících princip0:
−
zákon fotometrické vzdálenosti (m.,ení osv.tlenosti ve vzdálenostech v.tších, než je mezní
fotometrická vzdálenost);
−
integrace jasu (m.,ení místního rozložení jasu na povrchu svítidla ve vzdálenostech menších, než
je mezní fotometrická vzdálenost).
Sou*ástí první *ásti této kapitoly je také popis *ty, konstruk*ních typ0 goniofotometr0, dále
integra*ních fotometr0 a základní požadované parametry p,ístroj0 pro m.,ení osv.tlenosti a jasu.
Druhá *ást kapitoly je v.nována nejistotám m.,ení.
POŽADAVKY NA FORMÁT ZÁKLANÍCH ÚDAJ
Vazba mezi záznamy fotometrických m.,ení a m.,icími p,ístroji musí být zajišt.na uvád.ním *ísel
protokol0 m.,ení u všech deklarovaných údaj0. Tyto záznamy musí být p,ístupné na požádání. Všechny údaje
musí být uvád.ny z,eteln. a jednozna*n.. Typ p,ed,adníku a sv.telného zdroje a podmínky m.,ení musí být
uvedeny se všemi deklarovanými údaji.
P1EVOD ÚDAJ O SVÍTIDELECH DO ELEKTRONICKÉ PODOBY
Norma zavádí elektronický formát souboru údaj0 CEN, který se skládá ze dvou hlavních oddíl0 a jeho
podrobný popis je uveden v p,íloze D.
oddíl 1 - základní informace o svítidle;
- seznam speciálních kódových názv0, které se vztahují k fyzikálním vlastnostem svítidla.
oddíl 2 - základní informace;
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- sérii speciálních kódových názv0 vztahujících se k m.,ení;
- údaje popisující rozložení svítivosti.
Druhý oddíl m0že být sou*ástí souboru, který osahuje první oddíl, nebo jej lze uvád.t jako samostatný
soubor.
P1ILOHY
Sou*ástí normy jsou následující *ty,i p,ílohy:
P,íloha A (informativní) – Clon.ní parazitního sv.tla
P,íloha B (normativní) – Vlastnosti fotometr0
P,íloha C (normativní) – Zkouška zrcadel na odchylky v *initeli odrazu a rovinnosti
P,íloha D (normativní) – Formát souboru údaj0 CEN
Literatura
(SN EN 13021-1 M.,ení a uvád.ní fotometrických údaj0 sv.telných zdroj0 a svítidel – (ást 1 M.,ení
a formát soubor0 údaj0, *ervenec 2005

LED – nová generace v osv*tlování
Vladimír Hejduk, OSRAM spol. s r.o., www.osram.cz, vhejduk@osram.cz
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Historický vývoj
1962 : První komeryní LED od General Electric, pouze v yervené barvz svztla a relativnz slabé
intenzity
( signalizayní a zobrazovací úyely)
Pokrok byl zpoyátku velmi pomalý
1972 : Vyrobena první yervená radiální LED, v této oblasti byla aktivní divize Siemens
Semiconductor jako p{edch0dce Osram Opto Semiconductor
konec 80. a za.átek 90. let : Dva hlavní okruhy problém0 k ,ešení:
zvýšení intenzity *ervené LED, vývoj zelené, žluté modré a bílé LED
podstatné zvýšení ú*innosti
90. léta : LED dobývají automobilový pr0mysl, VW a poté celý n.mecký automobilový pr0mysl
za*ínají používat LED
konec 90.let : uplatn.ní LED ve t,etím brzdovém sv.tle
za*átek nového tisíciletí : kompletní zadní svítidlo je vybaveno LED: nové možnosti pro konstruktéry
automobil0 p,i návrhu nízkoprofilových chassis bez vyvrtaných d.r, v.tší odolnost proti vibracím.
Dnes : Použití LED nar0stá
více jak 300 LED v automobilu, nap,. osv.tlení p,ístrojové desky, v autoradiu, CD, naviga*ních
systémech, displejích a ovládacích prvcích
12 LED v mobilním telefonu jako osv.tlení klávesnice a displeje
více jak 100 tisíc LED ve velkoformátových displejích, používaných na sportovištích
Zítra : Široce používané LED a organické LED
LED místo konven*ních sv.telných zdroj0, hlavn. v p,edních sv.tlometech automobil0
Miniprojektory vybavené LED pro mobilní telefony a PDA mohou nahradit konven*ní datové
projektory p,i menších jednáních
Jasné a rovnom.rné prosv.tlení plochých zobrazovacích jednotek pomocí LED zaru*í vysoký jas barev
Organické LED v displejích mobilních telefon0 zajistí více jasných barevných odstín0, lepší *itelnost a
velmi ostrý obraz
Lineární zá,ivky v kombinaci s LED umožní použití nových barevných odstín0, které se uplatní p,i
individuálním „náladovém“ osv.tlování pro navození relaxace, které m0že být m.n.no a
p,izp0sobováno r0zným situacím.
Pozít,í : LED se stanou standardním sv.telným zdrojem, organické LED osv.tlí st.ny a st.ny „ožijí“
standardní ú*innost a spolehlivost LED dostupná pro každého
polovodi*ová projekce nabídne ostré a jasné barvy
OLED tapety : organické LED budou integrovány do flexibilních materiál0, mohou být aplikovány na
zdech jako tapety a budou použity k osv.tlení interiér0 nebo jako dekorativní displeje

OSTAR, kompaktní LED vysoce výkonný
sv*telný zdroj
Kompaktní projekce
OSTAR, vysokovýkonná LED od Osram
Opto Semiconductors se svým sv.telným tokem více
jak 120lm, ustanovil nový rekord pro jas. Tento RGB
sv.telný zdroj o rozm.rech 3 x 1 cm, emituje
virtuáln. veškeré sv.tlo generované intern. *ipem a
zp0sobuje revoluci v projekci a v osv.tlování.
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Vlastnosti a výhody LED
−
monochromatický zdroj svtla, pímá produkce barevného svtla bez použití ztráty zp0sobujících
filtr0
−
podstatn. menší než konven*ní sv.telné zdroje ( p,. Smart LED < 0,1 mm )
−
v.tší po*et možných provedení
−
dlouhá životnost až 100 tisíc hodin p,i dodržení provozních podmínek
−
nízká spot,eba energie
−
vysoká ú*innost
−
nízké tepelné ztráty
−
definovaný vyza,ovací úhel
−
pokrytí celého barevného spektra
−
plynule nastavitelné stmívání
−
tém., neomezené ,ízení pom.rn. malým proudem
−
vysoká odolnost proti ot,es0m a vibracím
−
sou*ástí nabídky je i bílá LED
Použití LED ve všeobecném osvtlování
Momentáln. ješt. p,íliš drahé pro hromadné nasazení v aplikacích všeobecného osv.tlování,
rovnatelný sv.telný tok bílé LED je p,ibližn. 70 x dražší než lineární zá,ivky. Lineární zá,ivka, nap,. Lumilux
36W stojí pro komer*ního uživatele cca 55 K* a poskytne 3 350 lumen0. LED DRAGON 2W má sv.telný tok
40 lumen0 za cenu cca 90 K*. S p,ihlédnutím k faktu,že LED poskytují p,ímé sv.tlo a tudíž je pot,ebný pouze
polovi*ní sv.telný tok, musíte použít k dosažení stejné osv.tlenosti 42 LED DRAGON za celkovou cenu 3 780
K*.
Klasická žárovka 60W p,i ú*innosti 12 lumen0/W stojí cca 11 K* a poskytne 720 lumen0. K získání
stejného množství sv.tla pomocí bílé LED pot,ebujete 9 vysokovýkonných LED DRAGON 2W, 40 lumen0,
které stojí cca 810 K*, jinými slovy 73 x více . Jestliže je požadován stejný sv.telný tok, musíme použít
dvojnásobný po*et LED.
Pokud porovnáváme životnosti a uvažujeme životnost klasické žárovky 1 000 hodin a 50 tisíc hodin
LED DRAGON, po,izovací náklad na 50 žárovek b.hem životnosti LED stoupne na 550 K* (50 x 11 K*).
B.hem této doby pot,ebujeme pouze 9 LED.
Mrný výkon
Do nyn.jška se m.rný výkon LED zdvojnásoboval každé dva roky. Velikost sv.telného toku závisí na
barv., provedení a teplot.. M.rný výkon se snižuje se vzr0stající teplotou
LED v sériové produkci b.žn. dosahují více než 30 lm/W pro *ervenou barvu a typicky 25 lm/W pro
žlutou LED jako standard a v laboratorních podmínkách bylo p,edvedeno, že hodnoty p,esahující 100 lm/W
jsou možné, což odpovídá m.rnému výkonu lineárních zá,ivek. Bílá vysokovýkonná LED s luminescen*ní
konverzí dosahuje b.žn. 30lm/W a špi*ková hodnota dosažená v laborato,i je 50 lm/W.
Optická ú*innost RGB MultiLED, který poskytuje nejv.tší jas této generace *ip0, je 43 lm/W u
*ervené, 36 lm/W u zelené a 11 lm/W u modré barvy.
Pro porovnání, kompaktní úsporná zá,ivka OSRAM DULUX EL Longlife 11W má m.rný výkon 60
lm/W a halogenidová výbojka HCI-T 70W/WDL 94 lm/W
Barevné LED p,ekonávají klasické žárovky, jejichž m.rný výkon je od 15 do 20 lm/W
B.hem t,í až p.ti let dosáhnou LED ú*innosti úsporných zá,ivek.
Bílá LED
Ješt. p,ed n.kolika lety bylo jedinou možností, jak získat bílé sv.tlo, míchání modré, zelené a *ervené
LED, na konci roku 1996 vývojá,i na Fraunhoferov. institutu ve Freiburgu spole*n. s Osramem úsp.šn.
ukon*ili vývoj pravé bílé LED. Bylo toho dosaženo kombinací modrého sv.tla emitovaného LED
s luminescen*ním materiálem. Modré sv.tlo diody stimuluje tyto materiály k produkci sv.tla, *ást modrého
sv.tla je p,em.n.na na žluté. Smícháním t.chto dvou barev vzniká bílá.
Osram Opto Semiconductor dnes hromadn. vyrábí bílé LED, které jsou na bázi konverze vlnové délky
v luminescen*ním materiálu, který je aplikován p,ímo na *ipu, emitujícím modré sv.tlo, nebo který je rozpušt.n
v epoxydu pouzdra.
B.hem jednoho roku o*ekáváme, že m.rný výkon bílé LED dosáhne 50lm/W. Za dva až t,i roky je
p,edpoklad k dosažení 70 až 80 lm/W.
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Golden Dragon v barevném odstínu teplá bílá
Bílá pichází v jiném odstínu
Osram Opto Semiconductors m0že nyní
nabídnout Golden Dragon LED
v teplé bílé. Tyto LED kombinují již známé
výhody, jako je dlouhá životnost, malé rozm.ry a
robustní provedení s p,íjemným teplým bílým sv.tlem.
Mohou být použity kdekoliv,kde je t,eba vytvo,it
p,íjemnou « sv.telnou » atmosféru.

Organické LED
Design a funkce
Zkratka OLED znamená „organická, sv.tlo emitující dioda„ . Na rozdíl od tradi*ních anorganických
sv.tlo emitujících diod – LED, které jsou na bázi komplexní krystalické struktury, organické sv.tlo emitující
diody používají ke generování sv.tla organický materiál. Jsou tvo,eny substrátem, transparentní elektrodou,
jednou nebo více organických vrstev, opa*nou elektrodou a pouzdrem k zabrán.ní oxidace.
Osram Opto Semiconductors vsadil na polymerovou technologii. Sv.tlo je generováno na bázi
fluorescence.
−
OLED pracují na principu injekce elektroluminescence jako organické LED. Pozitivní a negativní
nosi*e náboje jsou injektovány na p,íslušné elektrody a uvol2ují sv.tlo op.tovným spojením
v emisní vrstv.
−
OLED jsou pouze n.kolik tisícin milimetru silné a poskytují brilantní sv.tlo pro extrémn. ploché
a extrémn. jasné displeje se širokým úhlem vyza,ování.
−
OLED displeje mají jednoduchou strukturu s jednou nebo více organickou vrstvou mezi dv.ma
elektrodami. Pokud na n. p,iložíme nap.tí 3- 10V, rozzá,í se. Není zde pot,eba zp.tného
prosv.cování jako u LCD displej0. Tím je tudíž možno produkovat výkonn.jší displeje s vyšším
jasem.
−
OLED displeje váží pouze polovinu oproti LDC displej0m stejné velikosti
Výhody použití pro LCD displeje
−
Brilantní, jasné, extrémn. ploché displeje s vysokým kontrastem (100:1) a širokým úhlem
pozorování ( 160°)
−
Široký rozsah provozní teploty od - 30°C do + 70°C
−
Vysoká rychlost odezvy, ur*eno pro videoprojekci
−
Na rozdíl od LCD displej0, displeje na bázi OLED nepot,ebují podsv.cování
−
OLED displeje mají vyšší energetickou ú*innost a jsou ten*í, což je podstatná výhoda pro použití
v mobilních telefonech a v interierech automobil0.
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Rozdíly mezi OLED a LED
Grafika, obrázky a písmo jsou zobrazovány OLED s impozantní ostrostí a to i pi nízkých teplotách.
Zatímco LED jsou vyrábny na plátcích, krystalické mížky zajiš8ují správné uspo,ádání polovodi*ových
atom0, OLED není nutno v plátcích vyráb.t. Nutné uspo,ádání zajiš8ují organické molekuly. OLED displeje se
vyráb.jí v požadované velikosti a zapouzd,ené. LED je bodový zdroj sv.tla, vhodný zejména pro efektní
osv.tlování. V osv.tlování se LED a OLED spíše dopl2ují, než aby si konkurovaly.
Závrem
LED se budou stále více úsp.šn. prosazovat v nejb.žn.jších aplikacích všeobecného osv.tlování.
Rychlost pokra*ujícího nástupu bude záviset na zvyšování m.rného výkonu a snižování výrobních náklad0.
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Ing. Otto Sofka a eskoslovenské sodíkové výbojky.
Dnes nám již p.ipadá tém0. samoz.ejmé, že si m2žeme sodíkovou
vysokotlakou výbojku, nejrozší.en0jší sv0telný zdroj pro ve.ejné osv0tlení,
vybrat z celé .ady nabídek .ady výrobc2 a dodavatel2.
P.ed rokem 1989 jediným výrobcem a dodavatelem sv0telných
zdroj2 a tedy i sodíkových výbojek byla Tesla Holešovice. Tento výrobce
sv0telných zdroj2,m0l i vlastní odd0lení výzkumu a vývoje, kde vznikaly
nové produkty a jejich technologie. Typy zdroj2 sledovaly trend sv0tových
výrobc2, ale vzhledem k tehdejší hospodá.ské a politické situaci bylo nutno
vyvinout nejen vlastní zdroj podle daných fyzikálních princip2, ale nalézt i
p.íslušnou dostupnou materiálovou základnu, navrhnout technologii a ,asto
i principy a konstrukci výrobního za.ízení.
Podobná situace nastala i v roce 1969 kdy byl vznesen požadavek
na vývoj a zavedení výroby energeticky úsporného sv0telného zdroje
v rámci SCP 02 (Státní cílový program- úspora el.energie).
Jaký objem práce ležel p.ed zodpov0dným .ešitelem, nad tehdy
v našich podmínkách naprosto materiálov0 i technologicky neznámou problematikou, je možno si u,init
z letmého vý,tu díl,ích a souvisejících problematik: vývoj ,eskoslovenské korundové keramiky a skeln0 krystalické pájky, .ešené v kooperaci s VUEK Hradec Králové, technologie zpracování Nb proudových pr2chodek,
vývoj emisních hmot, vývoj zpracování kovové nápln0, vakuové pájení a .ada dalších díl,ích souvisejících úkol2, v,etn0 návrhu a výroby tlumivek a zapalova,2. Nejednalo se pouze o laboratorní produkci, ale bylo t.eba
navrhnout i technologii hromadné výroby a návrhy výrobních za.ízení.
Vedoucím projektu a pozd0ji zformovaného odd0lení .ešící tuto problematiku byl jmenován Ing. Otto
Sofka. Byl to ,lov0k, který se celý život v0noval sv0telným zdroj2m, jejich vývoji a p.íprav0 výroby. Otta Sofka se narodil v krajin0 pod Kralickým Sn0žníkem, v hájovn0, která stála, jak s oblibou zd2raz4oval, na moravském b.ehu .eky Moravy. Po studiích v Bratislav0, u prof. Espe-ho pracoval v Tesle Holešovice. Podílel se na
vývoji výbojových zdroj2, konkrétn0 rtu6ových výbojek, a po,átkem roku 1968 p.ed ním ležel úkol, který byl
formulovaný jako „Vývoj a výzkum vysokotlaké výbojky SHC 400W.
To byl nemalý úkol a již v roce 1971 v listopadu se rozsvítily první ,eskoslovenské výbojky v Praze
p.ed Teslou Holešovice a v roce 1973, již ze sériové výroby, na Mariánském (Vackov0) nám0stí.
Následn0 byla vyvinuta na popud Rozvojového st.ediska sv0telné techniky Tesly Holešovice a pražského Elektropodniku celá p.íkonová .ada t0chto zdroj2 od 50 do 400 W, Celkem .ada p.edstavovala. 16 typ2
v r2zných variantách. S každým dalším typem nar2staly další úkoly. Vrcholem seriové produkce byla výroba
+,2 mil ks ro,n0, z toho zna,ný podíl exportu. Od roku 1982 byl používán polozav.ený typ korundové trubice, licen,n0 vyráb0ný Tesle Holešovicích, (první typ s touto trubicí byl SHC 70W) I tento krok podstatnou mírou p.isp0l k zvýšení užitných vlastností výbojek. #eskoslovenská technologie sodíkových výbojek byla prodána licen,n0 i do zahrani,í. Bohužel po privatizaci Tesly Holešovice, a vzhledem i k dalším okolnostem,docházelo postupn0 k útlumu výroby, vývojové st.edisko bylo po odchodu Ing. Sofky do d2chodu zrušeno
a další vývoj nepokra,oval.
Nejednalo se pouze o kvantitu, ale v dob0 ukon,ení vývoje celé typové .ady tyto zdroje dosahovaly parametr2 srovnatelných s tehdejšími velkými zahrani,ními výrobci.
Vra6me se však k Ing. Otto Sofkovi.
Je vždy dobré si p.ipomenout osobnosti, které v tehdejších nelehkých podmínkách dokázali p.ivést na
sv0t výrobek, který byl srovnatelný se zahrani,ní, tehdy uvád0nou jako západní, konkurencí.
Nerad to slýchal, ale lze ho ozna,it za otce ,eskoslovenské sodíkové výbojky. S velkou pé,í se v0noval
své práci a dokázal kolem sebe soust.edit tým, s kterým dokázal splnit sv2j projekt vysokotlaké sodíkové výbojky. Byl autorem a spoluautorem .ady ,eskoslovenských patent2, svázaných s touto problematikou.
Ale byl i ,lov0kem s mnoha zájmy a zálibami. Velkou láskou byla klasická hudba a hra na violoncello,
jeho rodina a chalupa na Vyso,in0.
Vzhledem ke svým životním postoj2m a názor2m a osobní skromnosti se nikdy nedo,kal oficiálního
uznání své práce, takže si dnes p.i svitu žlut0 svítících sodíkových výbojek vzpome4me na toho, který m0l velkou zásluhu na jejich vývoji zavedením jejich sériové výroby a tím i možnosti masového rozší.ení.
Z každého zdroje n0kolik paprsk2 pat.í duši Otty.
Ing. Otto Sofka zem.el 8. zá.í 2005.
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pf 2006
V pracovním život# hodn# úsp#ch%, málo stresu,
v soukromí hodn# zdraví, spokojenosti a dobré nálady
do nového roku 2006 p eje všem len%m SRVO
a p íznivc%m ve ejného osv#tlení

redakce Zpravodaje
p edsednictvo SRVO

Technický seminá SRVO
Harrachov-Rýžovišt 3. - 4. 11. 2005
tradi n nazývaný „Podzimní setkání p átel ve ejného osv tlení“
Spole,nost pro rozvoj ve.ejného osv0tlení uspo.ádala
další z pravidelných Technických seminá.2, tradi,n0 nazývaný
„Podzimní setkání p.átel ve.ejného osv0tlení“ ve dnech 3. – 4.
11. 2005. Tentokrát jsme se sešli v Harrachov0 – Rýžovišti
v hotelu FIT FUN.
Organiza,ním garantem a sponzorem byla firma ART
METAL CZ s.r.o., .editel p. Ji.í Tesa..
V rámci technického seminá.e prob0hla Valná hromada
SRVO
Technického seminá.e se zú,astnilo 72 osob, z toho
,len2 s hlasovacím právem 52. Mezi p.ítomnými byli hosté,
kte.í p.ednesli p.ísp0vky, ve kterých p.edstavili ,innost organizací, se kterými by mohla SRVO navázat spolupráci nebo se na jejich ,innosti podílet. Byl to Ing. Oskar Muží,ek, .editel Okresní hospodá.ské komory v Jablonci nad Nisou, p. Julius R2ži,ka, p.edseda Unie elektrotechnik2 #R, Ing. Iva Hybnerová, tajemnice Euroregionu Nisa, Ing. S. Spaidzik, hlavní inženýr formy ART METAL
p.ijel až z Gda4ska. Bohužel se nepoda.ilo dodržet p.ipravený program, zajímavý referát o pohledu architekta
na osv0tlení historických center pro onemocn0ní p.ednášejícího nebyl p.ednesen. V0.íme, že se k této zajímavé
tematice vrátíme.
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Technický seminá. navštívil i starosta m0sta Harrachova p. Václav Cajthaml.
Setkání uvád0l, jako již tradi,n0, tajemník SRVO Ing. František Luxa.
V bloku odborných p.ednášek, který
sestavilo
p.edsednictvo
SRVO
spolu
s organiza,ním garantem,zazn0ly tyto referáty,
−
Ing. Oskar Muží,ek, .editel OHK
v Jablonci nad Nisou: P.edstavení ,innosti Hospodá.ské komory
Libereckého kraje v oboru elektro.
−
Julius R2ži,ka, p.edseda unie
elektrotechnik2 #R: Informace o unii elektrotechnik2
−
Ing. Iva Hybnerová, Vedoucí Sekretariátu ,eské ,ásti ERN :P.edstavení ,innosti Euroregionu NISA a p.íhrani,ní spolupráce v #R, PL, SRR
−
Ji.í Tesa., .editel ART METAL CZ s.r.o.:ART METAL CZ s.r.o. a ART METAL sp.j. p.edstavení spole,nosti
−
Ing. Slawek Spaidzik, hlavní inženýr firmy ART METAL: Problematika návrh2 podp0rných ,ástí
sv0telného bodu a jejich ov0.ení výpo,tem v Polsku
−
Ing. Trpišovský, TYCO Electrics CZ: P.ipojování stožár2 ve.ejného osv0tlení
−
Ing.F. Jandura, EZÚ Praha: Úskalí certifikace svítidel, zna,ení svítidel a p.íslušenství pro ve.ejné
osv0tlení dle EN – #SN.
−
Ing. František Kocourek, ELV.S Morava,s.r.o. : Osv0tlovací stožáry – návrh a ov0.ení výpo,tem,
porovnání stup4ovitého a kuželového stožáru
V rámci firemních prezentací p.edstavili své produkty firmy EN
CENTRUM, p. He.man, ELTODO Power, p. Kuška, S- LAMP, Ing. Horák
Doprovodnou sou,ástí Technického seminá.e byla výstava výrobc2 z oblasti ve.ejné osv0tlení.
V rámci Valné hromady p.ednesl p.edseda Ing., Kotek Zprávu o
,innosti a byly projednány zm0ny ve výši ,lenských p.ísp0vk2 a kooptace
p. Ji.ího Tesa.e do p.edsednictva.
Ve,er byl promítnut krátký film o historii Harrachova, který zap2j,il starosta Harrachova.
Po ukon,ení odborné ,ásti byli ú,astníci pozváni org. garantem a
sponzorem p. Ji.ím Tesa.em na bohatý ve,erní raut a specialitu, p.ipravenou ve Vratislavickém pivovaru – ,ervený ležák.
Pro zájemce byly uspo.ádány exkurse do historické sklárny a do bývalých rudných dol2. 0 ob0 exkurze
byla mezi ú,astníky zna,ný zájem.
Pod0kování za dobrý pr2b0h a celkov0 p.íjemnou atmosféru a za ve,erní neformální posezení pat.í organiza,nímu garantu, firm0 ATR METAL CZ s.r.o., jmenovit0 .editeli p. Ji.ímu Tesa.ovi .
Pod0kování pat.í i všem spolupracovník2m, kte.í se hladkém pr2b0hu podíleli.

N co z historie místa konání seminá e:
Ves, ležící na rozmezí Jizerských hor a Krkonoš, s p2vodním n0meckým názvem Dorfl byla založena v 17. století nedaleko Ryzího potoka (na jehož
b.ehu stojí i hotel FIT FUN) a .í,ky Mumlavy a za,átkem 18. století byla p.ejmenována po majitelích, šlechtickém rohu Harrach2. Po 2. Sv0tové válce byly
p.ipojeny osady Nový Sv0t a Rýžovišt0. Harrachov má železni,ní spojení p.es
Ko.enov s Tanvaldem a to ojedin0lou ozubnicovou dráhou, vedenou p.es .adu
tunel2 a viadukt2 krásnou krajinou Jizerských hor. Harrachov je dnes vyhledávaným lyža.ským st.ediskem. Sou,ástí skokanského areálu je i ob.í m2stek pro
skoky na lyžích.
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D.íve, než se stal Harrachov vyhledávaným turistickým a lyža.ským st.ediskem, proslul sklá.stvím.
Vznikla zde tradice ru,n0 zpracovávaného skla. Dnes pracuje poslední sklárna, která je v soukromých rukou, a
kterou je možno spolu se sousedícím pivovarem navštívit a shlédnout hutnickou výrobu skla. Sklárna Novosad a
syn je soukromá, druhá nestarší sklárna v #echách. Zachoval se zde tradi,ní zp2sob výroby. P.i prohlídce výrobních provoz2 m2žete shlédnout kompletní postup zpracování skla ru,ními technologiemi. Sou,ástí exkurze
je i unikátní 100 let stará historická brusírna skla, pohán0ná transmisemi a vodní turbínou. Vše je v tém0. p2vodní podob0 a pln0 funk,ní.
V Harrachov0 , poblíž Mumlavských vodopád2 byl v provozu hlubinný d2l na t0žbu vzácných kov2.
Dnes je již t0žba ukon,ena, spodní patra dolu zatopena. Je možno navštívit jedno patro dolu a u,init si p.edstavu
o rozsahu d2lní ,innosti.

P edstavení
innosti
v oboru elektro.

Hospodá ské

komory

Libereckého

kraje

Ing. Oskar Muží ek, editel OHK v Jablonci nad Nisou
Hospodá.ská komora #eské republiky vznikla jako samostatný právní subjekt na základ0 zákona
,.301/1992 Sb.
Jedná se o samosprávní organizaci podnikatel2, zastupuje všechny podnikatele, pomoc se zam0.uje na
MSP.
Hospodá.ská komora #R se skládá z regionálních ,ástí: 14 krajských hospodá.ských komor, 80 okresních hospodá.ských komor.
Oborová ,ást organizuje jednotlivé cechy a obory.
Zabývá se technologickými záležitostmi, normami jednotlivých obor2.
Krajská hospodá©ská komora Liberec sdružuje tyto okresní hospodá©ské komory:
−
OHK #eská Lípa
−
OHK v Jablonci nad Nisou
−
OHK Liberec
−
OHK Semily
Priority KHK ale i OHK:
1. Být respektovaným partnerem
−
municipalita
−
kraj
−
HK #R
2. Získání d2v0ry podnikatelských subjekt2 v regionu
3. Orientace na výkonnost
−
dovnit. – finance, dodržení rozpo,tu
−
vn0 – nové projekty, ochrana podnikatel2
4. Transparentnost a rychlost jednání,
5. Etika, smysl pro fair play, jakost – kultivace podnikatelského prost.edí
Z ªinnosti OHK:
Okresní Hospodá.ská komora poskytuje poradenské služby v otázkách souvisejících s podnikatelskou
,inností, informace o legislativ0, novelizacích zákon2, norem, vyhlášek, p.edpis2 z hospodá.ské i oborové ,innosti podnikatel2.
Spolupracuje se zástupci státní správy, samosprávy a institucemi pro podporu podnikatel2 v regionu.
−
Spolupracuje se st.edními a vysokými školami p.i výchov0 a vzd0lávání a zabývá se celoživotním
vzd0láváním podnikatel2.
−
Vystavuje osv0d,ení - certifikáty o p2vodu zboží, pot.ebná pro dokladování právních vztah2
v mezinárodním obchod0.
−
Vystavuje ATA karnety, umož4ující zjednodušený ob0h zboží v mezinárodním obchod0
−
Rozvíjí a spolupracuje s ostatními komorami v #eské republice i v zahrani,í.
−
Projekt Inko
−
Informa,ní místa pro podnikatele
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eší podnikatelské dotazy, zabezpe,uje informa,ní servis, podpory podnikání, oborové dotazy.

Nástroje:
Pro zajišt0ní ,inností je z.ízeno CIM (centrální inf. místo) p.i Hospodá.ské komo.e #R. Toto místo
spolupracuje
−
- ve spojení s ministerstvy
−
- se zastoupeními #R v zahrani,í
−
- se zastoupeními stát2 v #R
vedle centrálního informa,ního místo dále pracuje
−
14 KKM (krajských koordina,ních míst) p.i KHK
−
80 RM (regionálních míst) p.i OHK
−
25 OIM (oborových informa,ních míst)

Projekty hospodá ských komor

Vzd°laností k prosperit°
Cílem je zprost.edkovat vzd0lávací cykly z vybraných oblastí pracovních ,inností jako pomoc MSP v
konkuren,ním prost.edí. Tento projekt je ur,en pro podnikatele, zam0stnavatele, zam0stnance a prohlubiüje
znalosti zejména v t0chto oblastech: PC gramotnost, jazyky, dan0 a ú,etnictví, obchodní komunikace, ISO systémy, manažerské vzd0lávání. Vzd0lávací cykly 120 – 180 hodin. Uchaze,i z MSP zaplatí 20 % náklad2
Projekt je dotován z EU, ESF z OP „Rozvoj lidských zdroj2“.
Aktivní systém posílení politiky zam°stnanosti
−
Cílem je nalézt vazbu mezi nabídkou nov0 z.izovaných pracovních míst a poptávkou uchaze,2 o
práci.
−
Zaškolení uchaze,2 v souladu s požadavky zam0stnavatel2
−
Zjišt0ní podnikatel2 a zam0stnavatel2, kte.í budou rozši.ovat svou ,innost, vyspecifikovat jejich
pot.eby
−
Zajišt0ní vhodných uchaze,2 z UP z dlouhodob0 nezam0stnaných
−
Podpora zam0stnavatel2:
−
zaškolení pot.ebných pracovník2
−
p.ísp0vek na 50 % mzdy po dobu 3 m0síc2
−
Projekt je dotován z EU, ESF z OP „Rozvoj lidských zdroj2“

Kontaktní centra Krajské hospodá ské komory Liberec:
−
−

OHK v Jablonci n.N. provozuje Kontaktní centrum #esko – Polské hospodá.ské spolupráce
OHK Liberec provozuje Kontaktní centrum #esko – Saské hospodá.ské spolupráce

Kontaktní centra zabezpe±ují:
−
- zprost.edkování mezinárodní hospodá.ské spolupráce, kooperace, obchodu pomocí partner2 v
zahrani,í
−
- p.edávají informace z da4ové, legislativní oblasti
−
- po.ádají spole,né seminá.e, podávají projekty

Pro být lenem komory?
1. Zásady
Jedná se o partnerský vztah, kde podnikatel je ve svém oboru profesionálem a p.ináší do komory poznatky o svém podnikání, nebo o p.ipravovaných legislativních zm0nách
Komora bojuje za lepší podnikatelské prost.edí – dan0, zákony, ….. Je oficiálním p.ipomínkovacím
místem.
Zastupuje zájmy podnikatele – vstupuje do jednání se státní správou
2. Informa±ní servis
Komora poskytuje poradenské a konzulta,ní služby ,len2m OHK a podnikatel2m v otázkách spojených s podnikatelskou ,inností v oblasti - novelizace zákon2 a vyhlášek, aktuality v da4ové legislativ0, podpora
obchodu a kooperací, vzd0lávání, podpory podnikání.
Dále komora zprost.edkovává informace ,lenským firmám z institucí na podporu podnikání,
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poskytnuté informace jsou p.edávány v rámci spolupráce s HK #R, ostatních komor a oborových spole,enství na celém území #eské republiky a dalších partner2 v tuzemsku i v zahrani,í
3.Prestiž
#lenové OHK se stávají sou,ástí kolektivu podnikatel2, kte.í spole,n0 spolupracují, ale i konkurují a
.eší problematiku podnikatelského prost.edí .
#lenové OHK prosazují zájmy podnikatel2 v obci, m0st0, regionu i v #R .
Orgány komory .eší mimosoudní cestou spory podnikatel2.
Smír,í komise po.ádá podnikatelská setkání ,len2 se zástupci státní správy, samosprávy, odborníky
r2zných profesí
#lenové komory jsou pozitivn0 vnímáni p.i spolupráci s partnery ze zahrani,í. A p.ekvapuje je, že ,leny komory nejsou všichni.
4.Vzd·lávání
Komora spolupracuje se st.edními a vysokými školami p.i výchov0 a vzd0lání u,42, maturant2 i vysokoškolák2 pro pot.eby podnikatelské sféry.
Organizuje a spolupracuje s podnikateli p.i celoživotním vzd0láváním zam0stnanc2
Podává a realizuje projekty na podporu vzd0lání.
Spolupráce s Ú.adem práce p.i rekvalifikaci pracovník2
5.Mezinárodní spolupráce
KHK v koordinaci s HK #R navazuje a rozvíjí styky s komorami v zahrani,í a uzavírá s nimi dohody,
pro podporu podnikatel2.
Komora dále spolupracuje s agenturami jako jsou Czech Trade nebo Czech Invest, které jsou z.ízeny
státem na podporu mezinárodní spolupráce a export.
P.i zprost.edkování zahrani,ních nabídek a poptávek se komora p.edevším zam0.uje na databázi ,lenských firem.
P.i mezinárodním obchod0 zabezpe,uje certifika,ní ,innost o p2vodu zboží, vystavuje karnety A.T.A.
D0kuji Vám za pozornost a t0ším se na další spolupráci

Informace o unii elektrotechnik
Julius R ži ka, p edseda unie elektrotechnik

R

Vážení kolegové v elektrotechnice, vážení mist.i v oboru ve.ejného osv0tlení.
Dovolte, abych Vám touto cestou podal n0kolik informací o Unii elektrotechnik2 #eské republiky.
Unie vznikla dohodou zú,ast0ných stran v zá.í 2003, na 1. sn0mu v b.eznu 2004 byly p.ijaty vnit.ní normy a
zvoleny volené orgány unie. Unie elektrotechnik2 je mladá ale tvo.í ji již zkušené cechy, svazy a spole,enstva
z osmi kraj2 #R, které byly založeny v devadesátých letech minulého století. #lenové t0chto subjekt2 rozumn0
usoudili, že samostatn0 mohou svým ,len2m být v n0,em nápomocni jen na regionální úrovni a to je v profesi
málo. Je nutné spojenými silami pomoci elektrotechnické profesi jako takové.
A práv0 jako my jste i vy, mist.i oboru ve.ejného osv0tlení nejd.ív elektrotechnici a pak profesionálové
v oboru. Platí pro vás i pro nás nejd.ív bezpe,nost elektrických za.ízení, bezpe,nost osob, které je obsluhují
nebo využívají jejich produkce ,i služeb a bezpe,nost elektrotechnických v0cí a pak profesionalita a kvalifikace
odborník2. A práv0 tady jsme všichni na jedné, dá se .íci „elektrotechnické lodi“. Zde se nabízí i spolupráce
mezi vaším, již zkušeným uskupením a naší mladou Unii elektrotechnik2 #R.
Naše ,innost je rozd0lena do ,ty. základních pilí.2: 1. Systémy bezpe,nosti;
2. Systémy kvality;
3. Kvalifikace osob;
4. Koncepce vzd0lávání;
Toto vše je pak završeno již schválenou zna,kou ES#. Licenci na Zna,ku ES# „Kvalitní, bezpe,ná a ekologická montáž“ ud0luje na základ0 auditu Elektrotechnický zkušební ústav
Praha jako oprávn0ná osoba. P.ípravné audity budou provád0t pro zájemce ,lenové jednotlivých
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cech2, ,len2 UE #R co nejblíže místa sídla zájemce. Licence je ur,ena pro firmy s po,tem 3-5 do 30 pracovník2.
1. Systém BOZP a PO: (co musí systém obsahovat a co bude p.i ud0lování licence kontrolováno)
−
vstupní školení POZP a PO;
−
opakovaná školení dle §133 e) ZP kde zam0stnavatel je povinen zajistit zam0stnanc2m školení o
právních a ostatních p.edpisech k zajišt0ní BOZP.
−
Pat.í sem:
−
bezpe,nost práce ve výškách, v silni,ní doprav0, používání ochranných pom2cek, 1. pomoc p.i
úrazech nejen elektrickým proudem,
−
PO na stavbách a montážních pracovištích;
−
Obsluha stroj2, p.ístroj2 a elektrického ná.adí, zp2sob a evidence jejich
−
kontroly bezpe,nosti;
−
Zp2sob seznámení s BOZP a PO v konkrétním objektu montáže;
−
Hygiena práce; sociální zázemí na pracovišti;
2. Systém kvality:
Pr2nikové ,innosti:
−
Doklady o technické zp2sobilosti personálu (vyhl. #ÚBP ,. 50/78 Sb. atd.);
−
Organiza,ní schéma v,etn0 stanovení míry odpov0dnosti za kvalitu díla v jeho pr2b0hu; vedoucí
projektu, vedoucí práce, vedoucí pracovních skupin, pracovní skupiny – onté.i ( Pr2kaz odborné
kvalifikace)
−
Školení a vzd0lávání osob , udržování kvalifikace – koncepce vzd0lávání osob, pr2kazy odborné
kvalifikace, protokoly a osv0d,ení.
−
Kvalifikace dodavatele elektroinstalace – specifikace ,inností.
−
Technologická zp2sobilost firmy: používané technologie pot.ebná vybavenost k ním (#SN EN –
technické minimum, m0.ící p.ístroje a další ), dokumentace k technologiím (osobní certifikáty k
systém2m, montážní postupy, schémata atd.)
a)P½edvýrobní etapa:
−
Evidence a zpracování nabídek; Evidence zakázek, kniha zakázek; Montážní deníky;
−
Smlouvy, jejich obsah a forma, evidence smluv;
−
P.íprava díla: dokumentace a projektová p.íprava, nákup, p.ípadn0 skladování a doprava materiál2, sociální zázemí na stavb0, hygiena a bezpe,nost práce,
b)Výrobní etapa:
−
Montážní deník, meziopera,ní kontroly kvality a m0.ení, záznamy v montážním deníku, záznamy
o vadách a nedod0lcích, zp2sob jejich odstran0ní, záznamy o zm0nách v projektu nebo vícepráce,
záznamy o drobných úrazech, doklady o bezpe,nosti a kvalit zabudovaných komponent, jejich
evidence
−
Doklady k vyráb0ným rozvád0,2m, certifikát o typové zkoušce, protokol a kusové zkoušce, záznamy o m0.ení a zkouškách p.i opravách a malých zakázkách.
c)Po výrobní etapa:
−
Zpráva o výchozí revizi, p.edávací protokol, pou,ení obsluhy, místní provozní p.edpisy, fakturace
a evidence faktur, záruky a reklamace,
−
Evidence reklamací a nedod0lk2 a zp2sob jejich vypo.ádání, záznamy zm0n
v dokumentaci,doklady a evidence a smlouvy o likvidaci nebezpe,ných odpad2.
3. Kvalifikace osob:
P.i dalších jednáních o kvalifikaci osob doporu,uje UE #R zachovat princip stávající vyhlášky #ÚBP
,. 50/78 Sb. s t.íletým p.ezkušováním, stanovit nov0 systém p.ezkušování a ustanovení zkušebních komisí, vypustit p.edm0tové #SN EN klást d2raz na ochranu p.ed úrazem elektrickým proudem a poskytnutí první pomoci
p.i úrazu elektrickým proudem.
V terminologii vycházet z #SN EN 50 110-1 tj.
laik, osoba seznámená (§3), pou¾ená (§4), znalá (§5a 6) - elektrotechnik (§9), revizní technik (§ 10), projektant, vedoucí práce (§ 7 a 8 - vedoucí elektrotechnik, osoba odpov¿dná za elektrické za½ízení – elektrotechnická kvalifikace není podmínkou – zpracovat manuál osoby odpov0dné za el. za.ízení (práva a povinnosti).
P.i zpracování návrhu se zam0.it na bezpe,nost práce na elektrickém za.ízení bez ohledu na to, kde je
umíst0no a na bezpe,nost elektrických za.ízení pro jejich užití zejména laickou ve.ejností.
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4. Koncepce vzdÅlávání:
Koncepce je rozd0lena do ,ty. základních pilí.2:
1. Bezpe,nost – BOZP a PO
2. Podnikatelská legislativa
3. Technická legislativa
4. Technologie, materiály, systémy, p.ístroje a za.ízení
BezpeÆnost: Bezpe,nost práce všeobecn0, bezpe,nost práce ve výškách, bezpe,nost v silni,ní doprav0,
používání ochranných pom2cek , 1. pomoc, požární ochrana na stavbách,(pro zájemce, bez ohledu na ,lenství
v cechu, zajiš6uje cech 1x ro,n0 výhodn0ji pro své ,leny)
Podnikatelská legislativa: nutno stanovit standard jako podnikatelské minimum, které musí obsahovat
zejména §§, NV a zákony ur,ující odpov0dnost podnikatele za vady, škody, reklamace, proml,ecí lh2ty p.ípadn0 nápln0 smluv. Zpracovat ve spolupráci s HK #R.
Technická legislativa: rovn0ž stanovit základní standardy v jednotlivých specifikacích – ,innostech
jako technické a technologické minimum. Základní standard obsahuje #SN EN, NV a zákony, které musí podnikatel vlastnit, k ostatním standard2m musí prokázat možnost p.ístupu, vlastnit je m2že n0kdo jiný, kdo mu
p.ístup umožní. P.i dostate,ném po,tu zájemc2 i cech. Zachovat t.íd0ní dle nap0tí tj. 1 a 2 a dle výbuchu tj. A a
B. Ve vztahu ke vzd0lávání rozd0lit 1A na ob,anskou a bytovou výstavbu, na pr2mysl (tam specifikovat „ohe4
a vodu“). Nadstavbou pak jsou #SN 33 1600, #SN 33 1610, všechny #SN 33 2000-7-7.., #SN 34 1090, #SN
34 1390 dle zam0.ení a pot.eb profesionála
Technologie, materiály, systémy, pÇístroje a zaÇízení: sem pat.í systémy ochrany p.ed atmosférickým a sí6ovým p.ep0tím, použití proudových chráni,2, protipožární systémy, požární bezpe,nost staveb, bezpe,nostní systémy, kamerové systémy, výroba rozvád0,2 do 63A, které jsou ur,eny do míst s laickou obsluhou,
veÇejné osvÅtlení a další. Není nutné zde vid0t studium jednotlivých katalog2, ale nahlížet do katalog2 a hledat
v nich je nutné um0t.
Jsou stanoveny následující úkoly:
−
Stanovit specializaci elektrotechnických ,inností a montáží dle #SN 33 2000- 3 pro pot.eby vzd0lávání.
−
Stanovit podnikatelskou legislativu jako podnikatelské minimum ( smlouvy, odpov0dnost za vady,
za škody, reklamace atd.)
−
Stanovit technické a technologické minimum podnikatele a zam0stnance – základní standard ( které #SN EN, zákony, NV a vyhlášky atd. musí podnikatel vlastnit), Stanovit standardy ve stávajícím ,len0ní A a B a dle nap0tí 1a 2. Standard A ješt0 ,lenit na bytovou a ob,anskou výstavbu ( zatím pracovn0 na Aa a standard pracovn0 Ab na pr2mysl). Stanovit nadstavbu dle #SN 33 2000-77.. a další. Sem pat.í i ve.ejné osv0tlení.
−
Kvalifikace osob dle vyhlášky #ÚBP ,. 50/78 Sb. a #SN 50110-1; Školení a p.ezkušování.
−
Koncepce vzd0lávání ve vztahu ke specializacím. Stanovit standardy a nadstavbu technické legislativy a ty uvést do „Pr2kazu odborné kvalifikace“ jednotlivce v profesi.
−
Certifikát na výrobu rozvád0,2 do 63A ur,ené pro laickou obsluhu a Zna,ka ES# Kvalitní, bezpe,ná a ekologická montáž, kterou po auditu ud0luje EZÚ Praha ( u rozvád0,2 prodloužit platnost
stávajících, u nových zájemc2 zajistit vystavení nových certifikát2 a u zna,ky ES# dokon,it pilotní audity).
UE #R ve vztahu k jednotlivým systém2m zavádí novou možnost ú,asti profesionála tj. „Registraci do
systému“. Zájemce se za úhradu p.ihlásí do systému bu7 jen BOZP a PO, nebo jen do vzd0lávacího, nebo jen
do systému kvality nebo jen do technologií. Pokud se p.ihlásí do všech systém2 má blíže k licenci Zna,ky ES#
– kvalitní, bezpe,ná a ekologická montáž. Požádat o licenci však m2že i bez t0chto ú,astí, pokud pot.eby licence napl4uje jinak ,i svépomocí. Nic z toho není a nebude povinné. Valnou ,ást však musí podnikatel znát jelikož „neznalost zákona neomlouvá“. Chceme touto cestou pomoci podnikajícímu profesionálovi k možná nadnesen0 .e,eno „výu,nímu listu pro podnikatele“.
Zde bych si op0t dovedl p.edstavit spolupráci. Vy, jako zkušený elektrotechnický subjekt s p2sobností
na celém území #R na jedné stran0 a na druhé zájemce o registraci v UE #R. Ten, kdyby k registraci mohl využít Vaší firmy ,i organizace blízko sídla své p2sobnosti m0l by možná i v0tší zájem o registraci. Od Vás bychom pak cht0li jediné, zaslat registra,ní p.ihlášku na p.edem dohodnutou adresu, to6 vše. Pokud to uznáte za
vhodné, jsem p.ipraven s Vámi o tomto a nejen o tomto s Vámi a Vašimi p.edstaviteli jednat.
P.eji Vám klidný a zdárný pr2b0h Vašeho jednání a t0ším se na spolupráci
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ART METAL CZ s.r.o. a ART METAL sp.j. p edstavení spole nosti
Ji í Tesa , editel ART METAL CZ s.r.o.
Vážení p.átelé, dovolte, abych vám ve stru,nosti p.edstavil hostilelskou firmu dnešního Setkání. Ne
chci unavovat dlouhým vý,tem našich výrobk2 a aktivit, o t0ch se m2žete dozv0d0t více na výstav0 našich výrobk2 nebo v katalogu, který jste všichni obdrželi. Cht0l bych p.edstavit naší spole,nost, resp. spole,nosti,
z následujících pohled2:
• Kdo je kdo
• Historie spole,nosti a její cíle
• Zásady spole,nosti
• Systém kontroly - certifikace
• Nová kolekce výrobk2 2006
• Shrnutí záv0r
Kdo je kdo
Možná vás na první pohled mate, že se zde hovo.í o
dvou firmách s názvem ART Metal. Proto dovolte, abych p.edstavil ob0 firmy:
Výrobce:Art Metal Sp.j je polským výrobcem stylových a moderních sloup2 osv0tlení. Sídlo firmy je v p.ekrásné krajin0 Lapina - Gda4ska. Firma má vlastní projektové - modelá.ské dílny a jednotlivá odd0lení výroby a
výroby vlastních sv0telných bod2, v,etn0 vývoje.V sou,asné dob0 nabízíme 700 variant kombinací sv0telných
bod2. Množství se zvyšuje každým rokem na základ0 módních trend2, požadavk2 zákazník2.
editelem firmy je paní Jolanta Dobrodziej, 100 % vlastníky firmy je rodina Dobrodziej.
ART METAL CZ s.r.o. je ,eská firma, která se zabývá obchodní ,servisní a poradenskou ,inností. Technické
odd0lení provádí tvorbu nových .ad ve.ejného osv0tlení, p.edprojek,ní výpo,ty ve.ejného osv0tlení , architektonické studie , marketingové studie pro firmy ART METAL Sp.j.
editelem a jednatelem spole,nosti je J.Tesa. , 100% vlastníky firmy je rodina Tesa.ova.
Zásady spoleÍnosti
−
Vysoká kvalita výrobk2 , poskytovaných služeb, servis.
−
Stálé zvyšování kvalifikací zam0stnanc2.
−
Certifikace výrobk2.
−
Technická podpora projektant2m a kone,nému zákazníkovi.
−
Maximální dodací lh2ta 4 týdny.
−
Zdokonalování výroby a speciálních povrchových úprav.
−
Vývoj nových výrobk2.
−
Spolupráce s Památkovými ú.ady a obdobnými organizacemi
−
Rozvíjení obchodní sít0 prodeje.
Systém kontroly práce a certifikace
K dnešnímu dni mají firmy ART METAL tyto certifikace
−
ISO 9001 : 2000 - systém jakosti .ízení
−
ISO 14001 : 2004 - systém environmentálního managementu – vše v oblasti výroby venkovního
osv0tlení ,v,etn0 m0stského mobiliá.e.
−
Uživatel licence ENEC , ES#.
−
Certifikace výrobk2 systémem CB , v kategorii svítidel a jejich komponent2.
Historie spoleÍnosti
Firma ART METAL vznikla v roce 1989 v polské p.ímo.ské vesnici Lapino Gorne . V této dob0 za,ala
vyráb0t hliníkové odlitky pro nápisy obchodních dom2, bank, škol a sou,asn0 vytvá.et i t.i typy plynových
luceren , v,etn0 stožár2. Po,átky zrodu osv0tlení byly složité a velice komplikované. Vyrobit, respektive odlít,
svítidlo nebo stožár není problém. Ale nejpodstatn0jší je to, aby takové svítidlo dob.e svítilo a spl4ovalo základní p.edpisy elektrické bezpe,nosti.Ve zmín0né dob0 nem0la všechna svítidla žádnou odraznou plochu. Výbojky byly umís6ované ve spodní ,ásti svítidel.
Každý rok se zvyšovala kvalita i po,et jednotlivých vzor2 a typ2 svítidel. V roce 1993 nastal zásadní
p.elom ve vývoji firmy. Firma p.estala vytvá.et erby a znaky. Za,ala se pln0 v0novat výrob0 a vývoji osv0tlení.
Jako dopln0k vznikl m0stský mobiliá.. Jednou z podstatných zm0n ve výrob0 osv0tlovacích t0les bylo to, aby
jejich fotometrie a svítivost spl4ovala základní požadavky a byla srovnatelná s produkty jiných firem. To samé
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se promítlo do oblasti vývoje jednotlivých typ2 stožár2 a výložník2. V této dob0 za,ala spolupráce s naší ,eskou
pobo,kou, která se jmenovala TEPOS, což v úplném zn0ní znamenalo: „Technická p.íprava a organizace staveb“. Po zapo,até spolupráci byly stanoveny i postupy pro vývoj , rozší.ení sortimentu výrobk2 a stanovení
jasného sm0ru, kam by se m0la firma sm0rovat.
V následujícím roce 1994, po takto nastolené spolupráci, byl vydán první katalog, respektive katalogové listy, kde již byly ur,eny ,ty.i základní slohové .ady osv0tlení a základní ,ást m0stského mobiliá.e. Také
byly provedeny i první zkoušky a atesty svítidel ,v,etn0 stožár2. Po absolvování výstav se za,al zvyšovat zájem
a poptávka. Tím vzrostla produkce. V pr2b0hu let 1995-1996 jsme získávali kontakty, jak s projektanty a architekty, tak s jednotlivými památkovými ú.ady nejen v Polsku, ale hlavn0 v #eské republice. Na základ0 požadavk2 a p.edávání dobových fotografií z r2zných míst ,m0st a zemí se postupn0 p.ipravovala rozsáhlá kolekce
výrobk2 v osv0tlení a m0stském mobiliá.i,na které má nesmírný podíl, v té dob0, Památková správa v #eských
Bud0jovicích a Památková správa St.edo,eského kraje. Tam se s ob0ma subjekty p.ipravovaly návrhy na osv0tlení n0kterých historických center. Od toho okamžiku byla zapo,ata výborná spolupráce s touto, ne zrovna oblíbenou, organizací.
Za,átkem roku 1997 byl na sv0t0 obsáhlý katalog výrobk2, který spl4oval veškeré požadavky investor2. V katalogu bylo na 700 typ2 a kombinací osv0tlení v 10 slozích od po,átku XIX .století až po sou,asnost.
Ke každému slohu byl p.ipraven i m0stský mobiliá..
Nová kolekce výrobkÓ 2006
Pro rok 2006 byla p.ipravena nová kolekce kompletních sv0telných bod2 a to rozší.ením jednotlivých
typových .ad:
−
Typová .ada W byla rozší.ena o .adu WS a WR.
−
Jsou navržené nové typové .ady stožár2 a výložník2.
−
Jsou navržená nová svítidla.
Na ja.e 2006 bude distribuován nový katalog výrobk2 a technický katalog pro projektanty. Zde nás ,eká ješt0 hodn0 práce s certifikacemi svítidel , m0.ení ú,innosti atd.
D0kuji za pozornost a p.eji p.íjemný pobyt v Harrachov0.

P ipojování stožár ve ejného osv tlení
Ing. Trpišovský, TYCO Electrics
P.i rekonstrukcích historických jader m0st, v,etn0 ulic a nám0stí se ,asto budují nové kabelové (podzemní) rozvody, jejichž p.ipojování na spot.ebi,e se realizuje pomocí propojovacích sk.íní (rozvad0,2). Tyto
sk.ín0 se standardn0 budují jako nadzemní. Z pohledu architekt2 se však nejedná, zejména uvnit. m0st o žádoucí .ešení.
Nadzemní p.ipojovací sk.ín0 mají navíc vysoké náklady na údržbu, pokud dojde k jejich poškození, a6
již v d2sledku nehody ,i vandalismu. Z výše uvedených d2vod2 je vhodné osazení sk.íní zapušt0ných.
Výzbroj
V zapušt0ných rozvodných sk.íních je možno umístit p.ipojovací rozvodnice pro m0stský mobiliá.,
sv0telnou reklamu nebo nap.íklad váno,ní osv0tlení. Dále v nich mohou být osazeny p.ipojovací sk.ín0 objekt2
pro venkovní použití, eventuáln0 zásuvky pro p.echodná p.ipojení elektrických rozvod2, nap.íklad p.íležitostných trh2 ,i zábavních atrakcí. Do sk.íní je možno zabudovat i sou,ásti pro rozvod elektrické energie, pop.ípad0 k ovládání pouli,ního osv0tlení. Stejn0 tak v nich mohou být namontovány spínací a jistící prvky pro elektrické distribu,ní sít0.
Spínací a ovládací skÔínÕ
Tato verze zapušt0né sk.ín0 má délku 1200, ší.ku 600 a výšku 450 mm. Sk.í4 je zhotovena z nerezové
oceli. Zatížitelnost je 15 kN. Víko umož4uje osazení dlažby. Sk.ín0 jsou použitelné pro sou,ásti elektrického
rozvodu s krytím minimáln0 IP 65.
PÔipojovací skÔínÕ
Tyto sk.ín0 slouží k zapušt0né vestavb0 do komunikací pro p0ší. Zamezují zavodn0ní uvnit. osazeného
vybavení p.i celkovém zatopení využitím principu ponorného zvonu. Veškeré propoje jsou provedeny a ut0sn0ny b0hem výroby této sk.ín0. Za.ízení se dodává v,etn0 p.ipojovacího kabelu délky 3 m. Na p.ání mohou být
sou,ástí zajišt0ní kryt2 pomocí šroub2 s hlavami atypického tvaru pro speciální klí,. Provedení a .ez sk.íní jsou
na obrázku níže, stejn0 tak jako ponorný zvon z roku 1678.
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Délka víka je stejná jako ší.ka a to 290 mm. Obal je zhotoven v,etn0 víka z šedé litiny. Její zatížitelnost ,iní 125 kN. Vnit.ní sou,ásti jsou z polymeru a nerez oceli. Sk.í4 je ur,ena k osazení sou,ástí distribu,ního
rozvodu elektrické energie.
Spínací a ovládací skÛínÜ
Tato verze zapušt0né sk.ín0 má délku 1200, ší.ku 600 a výšku 450 mm. Sk.í4 je zhotovena z nerezové
oceli. Zatížitelnost je 15 kN. Víko umož4uje osazení dlažby. Sk.ín0 jsou použitelné pro sou,ásti elektrického
rozvodu s krytím minimáln0 IP 65.
PÛipojovací skÛínÜ
Tyto sk.ín0 slouží k zapušt0né vestavb0 do komunikací pro p0ší. Zamezují zavodn0ní uvnit. osazeného
vybavení p.i celkovém zatopení využitím principu ponorného zvonu. Veškeré propoje jsou provedeny a ut0sn0ny b0hem výroby této sk.ín0. Za.ízení se dodává v,etn0 p.ipojovacího kabelu délky 3 m. Na p.ání mohou být
sou,ástí zajišt0ní kryt2 pomocí šroub2 s hlavami atypického tvaru pro speciální klí,. Provedení a .ez sk.íní jsou
na obrázku 1, stejn0 tak jako ponorný zvon z roku 1678.
Délka víka je stejná jako ší.ka a to 290 mm. Obal je zhotoven v,etn0 víka z šedé litiny. Její zatížitelnost ,iní 125 kN. Vnit.ní sou,ásti jsou z polymeru a nerez oceli. Sk.í4 je ur,ena k osazení sou,ástí distribu,ního
rozvodu elektrické energie.
Obr.1

SkÛínÜ s pÛipojovacími rozvodnicemi (Obr. 2)
Toto provedení se skládá z uli,ní hlavice, betonového základu, ponorného zvonu, šachty ve form0 uzav.ené trubky, p.ipojovací rozvodnice typu EKM, v,etn0 p.ívodního a vývodového kabelu. Doporu,eným p.íslušenstvím jsou zalévané, pop.ípad0 teplem smrštitelné spojky k p.ipojení na distribu,ní sí6.

Obr. 2
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b) Skâínã se zásuvkou (Obr.3)
K p.ipojení sezónních odb0r2 je ur,ena zapušt0ná sk.í4 s CEE zásuvkou. Tato sk.í4 se skládá z uli,ní
hlavice, betonového základu, p.ipojovací rozvodnice EKM, dvou ponorných zvon2, šachty pro rozvodnici, zásuvky a p.ívodního kabelu v délce 3 m. Jeden z ponorných zvon2 je ur,en pro p.ipojovací rozvodnici a druhý
pro vlastní zásuvku. Jako p.íslušenství je doporu,ena odbo,ná spojka s pojistkami (ASM). Ta slouží k p.ipojení
na distribu,ní kabelovou sí6.

Obr.3
c) Skâí0 pro napájení za)ízení staveništ+ (Obr. 4)
Jedná se o robustn0jší provedení zapušt0né p.ipojovací sk.ín0. To je možno použít nap.íklad
k p.ipojení napájení za.ízení staveništ0 až do celkového p.íkonu 170 kW. Její hlavní rozm0ry jsou patrné
z obrázku.

Obr. 4
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Závér
P.ipojovací sk.ín0 jsou „neviditelným“ .ešením, které je akceptováno architekty i v hustých m0stských
aglomeracích, v,etn0 historických center. Technické .ešení umož4uje relativn0 snadný p.ístup k vnit.nímu za.ízení a zabra4uje zavodn0ní elektrických sou,ástí i p.i úplném zatopení sk.ín0. Proto je oce4ováno provozovateli
elektrických distribu,ních rozvod2.

Osv tlovací stožáry – návrh a ov ení výpo tem, porovnání stup0ovitého a
kuželového stožáru
Ing. František Kocourek, ELV.S Morava,s.r.o.
Použité podklady
Pro provedení kontrolního výpo,tu byla vybrána sv0telná soustava, která byla uvedena do provozu po 1. b.eznu 2005. Byl použit
stup4ovitý trubkový stožár s ,ty.ramenným výložníkem, vyložení 2,2
m, výška svítidla 10 m.
Na stožáru ve výšce 8 m jsou instalovány t.i sv0tlomety (obr.
1). Rozm0ry jednotlivých díl2 stožáru, výložníku, svítidel a sv0tlomet2
byly p.evzaty z katalog2 výrobc2. Použité normy (pouze výb0r): #SN
EN 40-3-1 Osv0tlovací stožáry – Návrh a ov0.ení – Charakteristická
zatížení, #SN EN 40-3-3 Osv0tlovací stožáry – Návrh a ov0.ení –
Ov0.ení výpo,tem, #SN P ENV1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení
konstrukcí. Výpo,tový program: NEXIS 323.50.1.3.

Obr.1

Místo osv+tlovací soustavy
P.edm0stská pr2myslová zóna, rovná parkovací plocha bez p.ekážek, kategorie terénu II, referen,ní
rychlost v0tru 26 m/s.
Zatížení stožáru
Celkové zatížení stožáru se skládá z:
−
-vodorovného zatížení zp2sobeného v0trem na jednotlivé díly stožáru,
−
-vodorovného zatížení zp2sobeného v0trem na výložník,
−
-vodorovného zatížení zp2sobeného v0trem na svítidla a sv0tlomety,
−
-svislé síly od hmotnosti výložníku a svítidel,
−
-ohybových moment2 (p2sobením vodorovných a svislých sil p2sobících na rameni vzhledem ke
kontrolovanému kritickému pr2.ezu),
−
-kroutících moment2 u nesymetrických soustav od zatížení v0trem.
Kritická místa stup0ovitého stožáru
Kontrolní výpo,ty byly provedeny pouze ke kritickým míst2m. U
stup4ovitých stožár2 to jsou místa p.echod2 jednotlivých stup42, horní okraj
dví.ek. Místo vetknutí stožáru.
Návrhové a charakteristické zatížení
Výpo,tem, s použitím metody podle #SN EN 40-3-1, na stožár p2sobí tzv. charakteristické zatížení. Pro stanovení návrhových zatížení, která se
použijí pro výpo,et únosnosti, se charakteristická zatížení vynásobí sou,initelem 1,4 pro zatížení v0trem a skupinu A (Mx,My,Tp).
Únosnost pr-)ezu stup0ovitého stožáru
Z pr2.ezu materiálu a vlastností materiálu stožáru v jednotlivých místech se výpo,tem stanoví únosnost pr2.ezu (Mux, Muy,Tu). Výpo,et však
sta,í provést pro kritická místa.
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Vyhodnocení
V kontrolovaných pr2.ezech stožáru podle EN 40-3-3 musí být
(Mx/Mux) + (My/Muy) + (Tp/Tu) **〈 1, v míst0 vetknutí stožáru je tato hodnota rovna 1,1, v míst0
prvního a druhého p.echodu stup42 – 1,88. Podle EN stožár nevyhovuje m2že být za ur,itých okolností nebezpe,ný a m2že zp2sobit škodu na majetku i zdraví.
Rozložení nap0tí v kritickém míst0 stožáru je podle obr. 2. Nejv0tší nap0tí v materiálu je v oblasti p.echodu jednotlivých stup42.
Výpoïet kuželového stožáru
Pro výpo,et byl vybrán ekvivalent stup4ovitého stožáru. Celková délka, horní pr2m0r a hmotnost stožáru jsou shodné s parametry stup4ovitého stožáru. Kuželovitost 1/12. Tlouštka st0ny 4 mm. Postup výpo,tu byl
stejný jako u stup4ovitého stožáru.
Vyhodnocení
V kontrolovaných pr2.ezech stožáru podle EN 40-3-3 musí být
(Mx/Mux) + (My/Muy) + (Tp/Tu) **〈 1, v míst0 vetknutí stožáru je tato hodnota rovna 0,95, v míst0 okraje dví.ek – 0,92 a sm0rem nahoru se postupn0 snižuje.
Podle EN stožár vyhovuje. Rozložení nap0tí po délce stožáru je vid0t na obr. 3.
Obecnð
1. Kuželové stožáry mají vzhledem ke své konstrukci ve srovnání s
obdobným typem stup4ovitých stožár2 v0tší únosnost.
2.

3.

2. Od 1. b.ezna 2005 je každý výrobce stožár2 povinen sv2j výrobek opat.it štítkem s údaji ov0.enými certifika,ní spole,ností: název výrobce, ,íslo certifikátu, typ výrobku, odolnost proti vodorovnému zatížení (m2 a kg) a pasivní bezpe,nost.

Obr. 3
Projektant by m0l navrhovanou osv0tlovací soustavu porovnat s údaji odolnosti proti vodorovnému zatížení, jež výrobce pro daný stožár musí uvést (nejlépe v katalogu výrobk2), a zvolit takovou
sestavu, která bude v dané lokalit0 bezpe,ná, pop.. provést kontrolní výpo,et.

Skuteïnost
V projektu dané stavby byl navržen stožár výšky 8 m (bez ur,ení typu) s výložníkem 4 × 2 500 a typ
svítidla ve výšce 10 m. Na kontrolovaném stožáru je na štítku uveden jen výrobce a typ stožáru. Zat0žovací
údaje chybí.

Závðr
1. Kdo bude odpov dný za p#ípadnou vzniklou škodu nebo vým nu?
Projektant neuvedl typ a zatížení stožáru, stavební spole,nost využila chyby v projektu a dodala (možná v0dom0) stožár malé tlouš6ky (avšak levný). Výrobce neuvedl zat0žovací údaje stožáru, sou,asný majitel
jako vlastník odpovídá za provoz stožáru.
2. Zaru%uje sou%asn platná norma bezpe%nost p#i provozu stožáru?
Rozhodn0 ano, jen je t.eba ji dodržovat. Projektant musí sv2j návrh podložit výpo,tem zat0žovacích
hodnot. Stavební spole,nost musí dodat stožár v souladu s projektovou dokumentací. Výrobce musí být schopen
provést kontrolní výpo,et a jeho výsledek deklarovat na štítku stožáru. Majitel musí p.i p.evzetí stavby porovnat existující stav s projektem.
Autor ,lánku m2že doložit veškeré výpo,tové údaje.
Spole,nost ELV.S Morava, s. r. o., pro své výrobky, jestliže o to projektant požádá, zdarma vypracuje
kontrolní výpo,et a vydá osv0d,ení o provedení kontrolního výpo,tu, které m2že být sou,ástí projektové dokumentace. Za kontrolní výpo,et spole,nost nese plnou odpov0dnost. Kontakt na autora: Ing. František Kocourek,
ELV.S Morava, s. r. o., 796 01 Prost0jov, tel.: 582 335 882, e-mail: elv@volny.cz, www:volny.cz/elv
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Firemní prezentace
V bloku firemních prezentací, které jsou pravidelnou sou,ástí Technických seminá.2 SRVO byly p.edstasveny tyto firmy:
ELTODO Power

p. Kuška

EN-CENTRUM s.r.o.

p.He.man

S- Lamp

Ing. Horák

V p.ednesených prezentacích byli ú,astníci seznámeni zejména s novinkami v sortimentu firem, seznámeni s výrobním programem. Eltodo Power a EN CENTRUM p.edvedli své výrobky i na doprovodné výstavce. Dále vystavovali firmy ART METAL, TYCO ELECTRIC CZ.
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Valná hromada SRVO
Podle platných Stanov spole,nosti, svolal p.edseda Ing. Jaroslav Kotek v termínu tohoto seminá.e Valnou hromadu SRVO.
Na programu byla zpráva o ,innosti, návrh na úpravu ,lenských p.ísp0vk2, koptace nového ,lena p.edsednictva.
Valné hromady se zú,astnilo 72 osob, z toho 52 s hlasovacím právem.

Ing. Kotek, p edseda SRVO: Zpráva o innosti Spole nosti pro rozvoj veejného osv tlení (SRVO) od minulé valné hromady

Valná hromada SRVO
Podle platných Stanov spole,nosti, svolal p.edseda Ing. Jaroslav Kotek v termínu tohoto seminá.e Valnou hromadu SRVO.
Na programu byla zpráva o ,innosti, návrh na úpravu ,lenských p.ísp0vk2, koptace nového ,lena p.edsednictva.
Valné hromady se zú,astnilo 72 osob, z toho 52 s hlasovacím právem.

Ing. Kotek, p edseda SRVO: Výro ní zpráva o innosti SRVO pro setkání
v Harrachov 3. a 4. 11. 2005
Vážené dámy a pánové, vážení hosté a ,lenové SRVO,
dovolte mi krátce shrnout události letošního roku z pohledu Spole,nosti pro rozvoj ve.ejného osv0tlení.
Z vlastních aktivit SRVO v roce 2005 nejprve p.ipomenu Jarní setkání SRVO (Technický seminá.)
uskute,n0ný v Plzni 1. 6. 2005, Školení projektant2 ve.ejného osv0tlení a vydávání Zpravodaje SRVO.
Jarní setkání SRVO v Plzni, jež se ve snaze o nížení nárok2 na rozpo,et SRVO uskute,nilo
ve spolupráci s firmou Osv0tlení, spol. s r. o. jako otev.ený seminá. pod názvem Ve.ejné osv0tlení m0st a obcí,
se u ,len2 SRVO setkalo veskrze s negativním ohlasem. Akce byla hodnocena jako zajímavý experiment
s negativním výsledkem. Všeobecn0 byl požadován návrat k osv0d,enému modelu, a to i za cenu zvýšení finan,ních nárok2 na ,leny SRVO. Na základ0 uvedené zkušenosti bylo rozhodnuto, že v rámci dnešního programu Podzimního setkání SRVO bude svolána i valná hromada SRVO, na níž bude ,lenské základn0 p.edložen nepopulární, ale pro budoucnost SRVO prosp0šný, návrh na zvýšení ,lenských p.ísp0vk2 SRVO.
Školení projektant2 ve.ejného osv0tlení vzniklo z iniciativy pana Tesa.e, vedoucího pracovní skupiny
SRVO pro spolupráci s m0sty a obcemi. Nejprve byl plánován jarní a podzimní blok t0chto školení, která m0la
být tématicky p.izp2sobována p.áním ú,astník2 o školení. Z organiza,ních d2vod2 musel být nakonec odvolán
jarní blok a z podzimního se v Uhlí.ských Janovicích nakonec uskute,nilo jen jediné školení, a to dne 15. 9.
2005. Jako lekto.i vystoupili pánové: Ing. Studni,ka - Proces schvalování výrobk2, p.edevším stožár2, Ing. Kotek - Norma #SN EN 13201 a starý soubor norem pro ve.ejné osv0tlení, osv0tlení p.echod2 pro chodce, rušivé
sv0tlo, udržovací ,initel ve ve.ejném osv0tlení, tlumivky s tepelnou pojistkou, Ing. Kunta - Technologie stožár2
pro ve.ejné osv0tlení, Ing. Bo.ek - Statika stožár2 pro ve.ejné osv0tlení. Panu Tesa.ovi pat.í zasloužené pod0kování za odvedenou práci. Poda.ilo se mu sestavit, jako pom2cku nejen pro výše uvedená školení, sborník „Jak
projektovat ve.ejné osv0tlení“, p.i,emž výrobní náklady byly pln0 pokryty z reklam umíst0ných na konci sborníku.
Ing. Luxa se nadále stará o vydávání Zpravodaje SRVO. Letošní první ,íslo vyšlo v ,ervenci a bylo
v0nováno p.edevším odborným p.ísp0vk2m prezentovaným na Jarním setkání SRVO v Plzni.
P.edsednictvo SRVO se letos zatím sešlo dvakrát. Nejprve dne 3. 3. 2005 v Praze p.edevším kv2li p.íprav0 Jarního setkání SRVO v Plzni a Školení projektant2 ve.ejného osv0tlení a pak 8. 9. 2005 op0t v Praze a
op0t za ú,elem uvedeného Školení a dále kv2li p.íprav0 Podzimního setkání SRVO v Harrachov0.
Dne 22. 6. 2005 se uskute,nilo slavnostní rozlou,ení s dlouholetým ,lenem SRVO, panem Josefem
Niklem ve Svatoborském sklípku ve Svatobo.icích, v souvislosti s jeho letošním odchodem do d2chodu.
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V rámci aktivit ,len2 SRVO je namíst0 p.ipomenout, že v ,ervnu letošního roku nabyla ú,innosti ,eská
verze evropské normy pro osv0tlení pozemních komunikací: #SN EN 132 01-2 Osv0tlení pozemních komunikací, #ást 2: Požadavky, #SN EN 132 01-3 Osv0tlení pozemních komunikací, #ást 3: Výpo,et a #SN EN 132
01-4 Osv0tlení pozemních komunikací, #ást 4: M0.ení. Zárove4 ke stejnému datu vyšla i Zm0na 3 #SN 36
0400 Ve.ejné osv0tlení. Pro výpo,ty a m0.ení osv0tlení pozemních komunikací od ,ervna 2005 platí výhradn0
požadavky podle uvedené evropské normy.
SRVO se odbornými p.ednáškami svých ,len2 podílelo nap.. na následujících akcích:
- Kurz osv0tlovací techniky XXIV (Kouty nad Desnou, 10. až 12. 10. 2005),
- Mezinárodní konference Svetlo 2005 (Slovensko, Jasná, 19. až 21. 10. 2005).
Shodou okolností jsem byl 31. 10. t.r. jako p.edseda SRVO vyzván k ú,asti na v,erejším (2. 11. 2005)
po.adu „Vstupte“ #eského rozhlasu Leonardo, v0novanému sv0telnému zne,išt0ní. Dalším ú,astníkem po.adu
byl pan Pavel Suchan - místop.edseda #eské astronomické spole,nosti. Byl jsem opravdu smutný ze zjišt0ní, že
uvedený ,lov0k se stále „zasv0cen0“ vyjad.uje k tomu, jak se má svítit a k dalším záležitostem o nichž toho ví
tak žalostn0 málo a o nichž se z.ejm0 nic nového dov0d0t nechce.
Za zmínku jist0 stojí nap.. spolupráce s našimi vysokými školami (podíl na výuce, vedení semestrálních a diplomových prací apod.), práce v redak,ní rad0 ,asopisu Sv0tlo, publika,ní ,innost v ,asopise Sv0tlo,
práce v Technické normaliza,ní komisi (TNK) ,. 76 Sv0tlo a osv0tlení a TNK ,. 51 Pozemní komunikace nebo
zapojení do ,innosti #eského národního komitétu CIE a samotné CIE. Uvedený vý,et ,innosti není zdaleka
vy,erpávající. Omlouvám se za jeho neúplnost, uvedl jsem zde pouze to, na co jsem si práv0 vzpomn0l.
Dovolte mi na tomto míst0 zd2raznit a zopakovat, že hodnocení práce p.edsednictva a dalších
orgán2 SRVO, nap.. redak,ní rady Zpravodaje, náleží p.edevším vám. Vaše nám0ty a konstruktivní p.ipomínky vítáme a budeme se snažit je promítnout do další práce.
D0kuji za vaši pozornost a p.eji všem pevné zdraví, jen samé úsp0chy a také co nejvíce užitku
z tohoto setkání.
V Praze dne 1. 11. 2005 zpracoval Ing. Jaroslav Kotek, p#edseda SRVO

Ing. František Luxa, tajemník SRVO: Úprava lenských poplatk .
Tajemník seznámil p.ítomné se sou,asnou finan,ní a rozpo,tovou situací SRVO, se zvýšením výdaj2
na po.ádání Setkání, zvýšením náklad2 na vydávání Zpravodaje ( tisk, distribuce) a z toho vyplývající napjatou
finan,ní situaci SRVO, jejíž jedinými p.íjmy jsou ,lenské poplatky. Tyto poplatky v porovnání s poplatky
v jiných profesních organizacích budou i po navrženém zvýšení podstatn0 nižší.
P.edsednictvo p.edkládá návrh na zvýšení ro,ních ,lenských poplatk2. Návrh zpracoval tajemník a
hospodá. a propo,tení a rozvážení všech variant (ú,astnické poplatky za Setkání, možnosti sponzoringu apod.)
p.edložilo Valné hromad0 návrh na zvýšení ,lenských poplatk2 pro ,leny s plným ,lenstvím od 1.1.2006 na
4000.- K,/ rok.
Navržená úprava ro,ních ,lenských poplatk2 ze sou,asných 3000.- K,/rok pro ,leny s plným ,lenstvím
na 4000.- K,/rok byla Valnou hromadou schválena. Z p.ítomných ,len2 s hlasovacím právem se 7 ,len2 se zdrželo hlasování, proti nebyl nikdo.

Usnesení z valné hromady SRVO 3.11.2005 Harrachov
1. Valná hromada bere na v+domí:
−
−
−
−

Zprávu p.edsedy o ,innosti SRVO v roce 2005
Kooptaci p. Ji.ího Tesa.e do p.edsednictva SRVO.
Z diskuse vyplývající požadavek na v,asné informování ,lenské základny o klí,ových rozhodnutích.
Návrh p. Milana Ryšána na ukon,ení vydávání Zpravodaje SRVO v tišt0né podob0.

2. Valná hromada schvaluje:
Úpravu ,lenských poplatk2 pro ,leny s plným ,lenstvím na 4000,- K,/rok
Za návrhovou komisi Ing. Ji#í Horák
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Vnit ní záležitosti SRVO
Zpravodaj SRVO
Zpravodaj SRVO je informa,ní bulletin Spole,nosti a sou,asn0 slouží jako sborník ex post otišt0ných
referát2 z našich Technických seminá.2.
Bohužel je ,ím dál ,ast0jším jevem, že p.ednesené referáty jsou doprovázeny PP prezentací a tyto jsou
jako podklady p.edávány k uve.ejn0ní. Jak si i z tohoto ,ísla m2žete vytvo.it obrázek, informa,ní hodnota t0chto prezentací, které nejsou doprovozeny mluveným slovem, je podstatn0 nižší, než ,lánek k danému tématu.
Proto by bylo vhodné, aby k otišt0ní ve Zpravodaji byly p.edávány podklady ve form0 ,lánk2.
A ješt0 jednu prosbu: Informace je dobrá, je-li p.edána v,as. Proto apeluji na všechny, kte.í s redakcí
Zpravodaje spolupracují, zejména na p.ednášející, aby podklady k otišt0ní p.edávali na adresu redakce v,as, aby
mohlo vydání Zpravodaje-Sborníku následovat co nejd.íve po technickém seminá.i.
Nechceme p.istoupit k opat.ení, že p.ednášející bude muset p.edat sv2j p.ísp0vek p.ed konáním seminá.e, jak je praxí na jiných akcích.
Ing. František Luxa, šéfredaktor Zpravodaje SRVO

P ehled poplatk SRVO pro rok 2006:
Vstupní poplatek pro nové ,leny
Ro,ní poplatek pro ,leny s plným ,lenstvím (ú,ast na Setkáních max. 3 osoby)
Ú,ast další osoby na Setkání
Výstava / firemní prezentace - ,len SRVO
Výstava / firemní prezentace - ne,len
Inzerce ve Zpravodaji ,len SRVO
Inzerce ve Zpravodaji ne,len
Ro,ní poplatek osoba
Ú,astnický poplatek na Setkání – ne,len (netýká se pozvaných a ,estných host2)
Odm0ny za p.ísp0vky do Zpravodaje podle rozhodnutí redak,ní rady (p2vodní
,lánky v tisknutelné form0 – nikoliv PP prezentace)
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1000,- K,
4000,- K,
1000,- K,
1000,- K,
4000,- K,
1000,- K,
4000,- K,
400,- K,
2000,- K,
200,- K,/A4

