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***************************************************************************
Vážení p átelé !
P iblížila se nám doba Podzimního setkání p átel ve ejného osv#tlení. Tentokrát se bude konat
ve dnech 18. a 19. listopadu 1997 v %eském T#šín#.
Pozvánka na toto Setkání je p iložena k tomuto 'íslu Zpravodaje SRVO. Žádám Vás o v'asné
zaslání vypln#né závazné p ihlášky. Upozor)uji Vás na to, že v programu je i návšt#va Polského T#šína, a proto si s sebou ve vlastním zájmu vezm#te cestovní pas.
Dále bych cht#l všechny 'leny SRVO požádat, aby veškeré telefonáty se sekretariátem SRVO
(tajemníkem) sm# ovali na 'íslo mobilního telefonu:

0602 200756
Ing. Ji í Horák
***************************************************************************

Byli jsme p i tom ...
Seminá Ve ejné osv#tlení m#st a obcí , Plze'
Seminá Ve ejné osv#tlení m#st a obcí, pravidelné setkání odborník+ z oblasti výstavby, údržby
a správy ve ejného osv#tlení %eské a Slovenské republiky, prob#hl v Plzni 18. 'ervna 1997.
Seminá p ipravila spole'nost Osv#tlení spol.s r.o. Plze) ve spolupráci se 'leny odborné skupiny Spole'nosti pro rozvoj ve ejného osv#tlení, odborným garantem akce byl pan Miroslav Tichý.
Tato setkání mají v Plzni již dlouholetou tradici a p inášejí pro v#tšinu zú'astn#ných nejen odborné dopln#ní znalostí, ale i nezanedbatelné rozši ování nových profesních kontakt+. Letošní
setkání pokra'ovalo v t#ch nejlepších tradicích. Program p ednášek, shrnutých stru'n# ve
sborníku, zde uvádíme v po adí, jak byly p edneseny:
- Zahájení seminá e - Ing.Stanislav Liška, správa ve ejného statku Plze).
- Seznámení s SRVO a jeho 'inností, p ebírání Evropských norem - Ing. Jaroslav Kotek, Thorn
Lighting CS, s.r.o. Praha.
- Likvidace sv#telných zdroj+ - Ing. Bohumil Hrn'í CSc, EKO-VUK Panenské B ežany.
- Vliv nových %SN na návrh a výstavbu VO - Ji í Vorá'ek, VORVO Ostrava.
- Projektování VO z hlediska norem z pohledu projektanta - Ing.Tomáš Nosek, ELTODO Praha.
- Transformace nejv#tšího výrobce sv#telných zdroj+ v %R - Ing. Ivan Korda', Tesla Holešovice, a.s., Praha.
- Špi'ková technologie p i výrob# sv#telných zdroj+ - Ing. Martin Voz)ák, OSRAM Praha.
- Montážní pracovní plošiny - Ing. Vladimír Seidel, Slovácké strojírny Uherský Brod.
- Slavnostní osv#tlení - Ing. Petr Žák, ETNA iGuzzini Praha.
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- Volba svítidel pro ve ejné osv#tlení - Ing. Stanislav K ivý, Siemens Brno.
- Sv#telné zdroje pro ve ejné osv#tlení - Ing. Ji í Horák, Tesla Holešovice.
- Svítidla pro osv#telení silnic a ulic - Ing. Jakub Wittlich, Philips %R.
- Zám#na svítidel a sv#telných zdroj+ v osv#tlovacích soustavách VO - Ing. Tomáš Maixner,
DQL Plze).
- Sv#telné signalisa'ní za ízení - Miloš Karlovský, Bosch - Signalbau Huber.
- Sv#telné signalisa'ní za ízení - Ing. Milan Zelenka, Siemens.
- M#stské dohledové systémy - Michal Ku'írek, OBCOL Praha.
- Seznámení s provozem VO v Karlových Varech - Miloslav Lang, Ú ad m#sta Karlovy Vary.
- Provoz VO Liberec - Milan Benda, Technické služby Liberec a.s.
- Seznámení s provozem VO Heilbronn, Weiden - Miroslav Tichý, Osv#tlení s.r.o. Plze).
Jak patrno, byl program skute'n# velmi nabitý, se širokým záb#rem z oblasti ve ejného osv#tlení. Sou'ástí seminá e byla výstava komponent+ k VO, dopo'ítali jsme se 21 zú'astn#ných
firem z oboru sv#telných zdroj+, svítidel, regulace, výpo't+ osv#tlení, p ed adných za ízení a
snad všeho, co souvisí s ve ejným osv#tlením. Zajímavá p ehlídka montážních pracovních plošin již zdáli ozna'ovala místo konání.
Po skon'ení oficiálního programu byla v p íjemných prostorách plze)ského pivovaru p ipravena ve'e e a spole'enské posezení, na kterém byly navázány a prohloubeny nové osobní i profesní vztahy, což je jist# nemén# d+ležitou sou'ástí obdobných setkání.
Tímto si dovolujeme po adatel+m a všem, kte í p ipojili své síly ke zdaru Seminá e, nejem
jménem redakce, ale i ú'astník+ a 'tená + za bezchybný pr+b#h pod#kovat.
K Seminá i byl vydán sborník p ednášek, který zachytil v#tšinu p ednesených referát+, n#které
ve form# anotací. Protože není v našich silách a ani rozsah Zpravodaje neumož)uje otisknout
plné zn#ní všech p ednesených referát+, otiskujeme zde v plném zn#ní pouze ty p ísp#vky, které jsme považovali n#'ím za zajímavé, vyjíme'né 'i stojící za zd+razn#ní. Ze zvukového záznamu jsme pro vás zachytili v plném zn#ní p ísp#vek generálního editele Tesly Holešovice,
'eského výrobce sv#telných zdroj+, pana Ing. Ivana Korda'e, který nás podrobn# seznámil se
stavem Tesly po privatisaci, podniku, jehož výrobky všichni dob e známe a všem nám prošli
rukama, dále p ísp#vek Ing. Martina Voz)áka, editele firmy Osram CS jako p edstavitele zahrani'ní firmy operující na našem trhu. Cht#li bychom v p íštích 'íslech na tyto úvodní referáty
navázat a postupn# Vám p edstavit i další výrobce sv#telných zdroj+ pro VO a možná i nejznám#jší výrobce svítidel, uplat)ovaných v soustavách VO v %eské republice.
Považujeme za d+ležité seznámit vás op#t s problematikou recyklace nebezpe'ného odpadu s
obsahem rtuti, a to zvlášt# s p ihlédnutím k legislativním zm#nám v oblasti nakládání s nebezpe'nými odpady, jak to ve svém p ísp#vku p ednesl Ing. Boh.Hrn'í , EKO VUK Panenské
B ežany.
Pro porovnání ve ejného osv#tlení u nás se situací na západ od našich hranic vás seznámíme v
p ísp#vku pana Miroslava Tichého s provozem ve ejného osv#tlení ve Weidenu a Heilbornnu v
N#mecku.

Transformace nejv#tšího výrobce sv#telných zdroj) v ,R
Ing. Ivan Korda', generální editel Tesla Holešovice, a.s., Praha
Vážení p átelé, nejprve bych cht#l pod#kovat organizátor+m tohoto našeho pravidelného setkání, že jsem m#l možnost tady vystoupit. Dále bych cht#l jednak jménem svým, jednak jmé4
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nem Tesly Holešovice pozdravit všechny staré kamarády a cht#l bych vás požádat jménem
svým, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, jakýkoliv problém, který se týká Tesly Holešovice,
abyste se obrátili p ímo na m#. I ve funkci generálního editele vždy si najdu 'as na dobré p átele, dobré kamarády.
V# ím, že Teslu Holešovice, nejv#tšího 'eského výrobce sv#telných zdroj+ nemusím p edstavovat. Jenom pro informaci: Tradice výroby sv#telných zdroj+ sahá až do roku 1909. Po druhé
sv#tové válce podnik zna'n# rozvinul výrobu nejen v %echách, ale i na Slovensku. Dalším
mezníkem, který po roce 1967 zna'n# m#ní tento podnik, je rok 1996, kdy 13.5. byla zakon'ena privatizace podniku. Skon'ily všechny diskuse, komu tento podnik p ipadne, kdo bude strategickým partnerem a byly tím ukon'eny pochyby, kdo vlastn# Teslu Holešovice ovládne. M+žeme tedy íci, že jsme oslavili 1. výro'í samostatného, pln# 'esky privatisovaného podniku
Tesly Holešovice.
V minulosti Tesla Holešovice pln# vsadila na export s ohledem na špatnou platební morálku
n#kterých „ takéodb#ratel+“, v sou'asné dob# export prakticky miliardového objemu p edstavuje 60% objemu výroby. Privatizace p inesla možnost rozvoje výroby, a to nejen na export,
ale i pro tuzemské partnery, kte í v tuto dobu, kdy zahrani'ní dodávky jsou nejisté co do cen
díky devalvaci 'eské koruny, i co do termínu díky dovozním deposit+m, volí rad#ji ov# eného
'eského dodavatele. Pokud k této skute'nosti p ibude ješt# 10 - 20% dovozní p irážka, o které
se stále uvažuje, dodávka ze zahrani'í zna'n# podraží. P itom z tohoto místa m+žeme za Teslu
Holešovice íci, že dnešní ceny u hlavního sortimentu pro ve ejné osv#tlení, ale i u zá ivek a
vysokotlakých výbojek nepodraží ani ve 3. 'tvrtletí letošního roku. Krom# této stabilní, pro
zákazníka cenov# výhodné obchodní politiky, ukon'ila Tesla Holešovice adu technických a
technologických krok+, ze kterých budou mít p edevším užitek uživatelé výrobk+ Tesla. V
minulém 'tvrtletí jsme se soust edili na urychlené dokon'ení vývojových a realisa'ních prací u
tyristorových zapalova'+. Do výroby byla zavedena kompletní ada zapalova'+ pro sodíkové
výbojky SHC 70 - 400W, které jsou pln# ve shod# s mezinárodními doporu'eními. Výsledky
zkoušek ukazují, že pln# odpovídají výrobk+m zahrani'ní konkurence dobrých sv#tových výrobc+. Krom# základní ady, tzv. zapalova'+ bez odpojova'+, byly zavedeny sou'asn# zapalova'e s odpojova'em rovn#ž pro celou typovou adu výbojek SHC 70 - 400 W. V Tesle je rovn#ž p ipravena seriová výroba zapalova'+ pro haligenidové výbojky RVI, u kterých byl úsp#šn# ukon'en vývoj. Pro tyto typy jsou p ipraveny zapalova'e s odpojova'em, jejichž seriová
výroba bude zahájena v nejbližší dob#.
T#mito opat eními Tesla vyrovnala ur'ité vakuum v progresivních zapalova'ích s vysokými
parametry. Zavedení seriové výroby umožnilo ukon'ení výroby t#ch starých dobrých zapalova'+ TZ, které všichni znáte, kterými je dnes v provozu ješt# osazena v#tšina svítidel. Tesla u
t#chto zapalova'+ zahájila doprodej za zna'n# zlevn#né ceny. Protože jsme byli nuceni p esunout zásoby do Prahy, prosíme, abyste v p ípad# svého zájmu sm#rovali objednávky na pražský odbyt. Jedná se o klasické zapalova'e pro výbojky SHC, tedy TZ 10 a 11, zapalova'e s
odpojova'em typu TZ 21.
Pokud obrátíme svoji pozornost k vlastním aktivitám ve sv#telných zdrojích pro VO, byla Tesla Holešovice vždy nositelem prosazování moderních sv#telných zdroj+ v %eskoslovensku.
Jako výlu'ný výrobce má obrovskou zásluhu na tom, že %eská republika má ze všech zemí
nejv#tší procento využívání vysokotlakých sodíkových výbojek ve VO. V rámci vlastní vývojové základny vyvinula a postupn# zavedla do výroby prakticky celou p íkonovou adu vysokotlakých sodíkových výbojek, které z hlediska technických parametr+ a dostupné ceny považujeme stále za nejvhodn#jší zdroj pro VO. Vynikající ú'innost p em#ny elektrické energie na
sv#tlo p i p ijatelné kvalit# podání barev osv#tlovaných p edm#t+ 'íní tyto vysokotlaké sodíko5
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vé výbojky nejrozší en#jšími sv#telnými zdroji ve VO. Tuto pozici si vysokotlaké sodíkové
výbojky vždy podrží. Sv#d'í o tom trvale se zlepšující parametry výbojek Tesla, zejména spolehlivost, m#rný výkon a zejména trvalé prodlužování života. Jsme nuceni p iznat, že technický
pokrok a zlepšování výroby výbojek Tesla jde vp ed rychleji, než sta'íme m#nit údaje v našich
katalozích. A tak se n#kdy katalogové údaje jeví jako zaostávající proti skute'n# dodávaným
výrobk+m. Díky dobré kvalit# a spolehlivosti a zejména dobré cenové politice si tak Tesla Holešovice stále udržuje dobrou pozici jak na tuzemském trhu, tak na trzích v Anglii, Skandinávii,Turecku, N#mecku, Austrálii, kam zboží dodáváme. Vzhledem ke zna'n# zm#n#nému kurzu naší m#ny jsme p esv#d'eni, že ada rozumných zákazník+ bude výbojky Tesla z hlediska
pr+m#rné ceny a dobrých parametr+ op#t preferovat p es stále se zdražující zahrani'ní konkurenci. Z hlediska provozovatel+ ve ejného osv#tlení je p ekvapující však, že zejména v menších
obcích se projevila tendence návratu k výbojkám rtu.ovým, i když jejich parametry jsou v pom#ru k sodíkovým výbojkám nesrovnateln# horší.
Stejn# tak ada provozovatel+ VO dále provozuje v p+vodní soustav# rtu.ového osv#tlení p echodový typ výbojek SHLP, tj. výbojky s Penningovou sm#sí. Když p ipustíme, že znatelná
úspora el.energie ve srovnání se rtu.ovou výbojkou o 10 - 16% a zna'n# vyšší sv#telný tok až
o 30% by hovo ilo pro použití t#chto zdroj+, jsme p esv#d'eni, že postupná rekonstrukce sv#telných soustav na výbojky SHC p i snížení p íkonu o 1 až 2 ády by hovo ilo pro použití t#chto zdroj+. Proto nás p ekvapuje, že výbojky SHLP p edstavují prakticky t etinový podíl v naší
výrob# ale i v exportu.
P i této p íležitosti bych se cht#l pouze okrajov# zmínit o poslední módní vln#, která se k vám
možná také donesla, kdy se op#t rozví ila diskuze odborník+ o umíst#ní nízkotlakých sodíkových výbojek ve VO. P íznivci t#chto sv#telných zdroj+ argumentují vyšší ú'inností, než mají
výbojky SHC a zd+raz)ují jejich aplikace ve ve ejném osv#tlení. Fakticky ale zaml'ují jejich
nedostatky. Zaml'ují, že jejich monochromatické žluté sv#tlo neumož)uje rozlišovat podstatné
barevné rozdíly a že práv# v zemích Beneluxu jsou užívány jen k osv#tlování venkovních dálnic
a silnic mimo osady a z m#st jsou vytla'ovány vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Jako
klasický p ípad pro argumenty opozice t#chto výbojek m+žeme uvést Londýn a velká britská
m#sta, kde byly v minulosti nízkotlaké výbojky dominantní, zatímco dnes jsou nahrazeny výbojkami vysokotlakými. Vzpome)me na 'eskou aplikaci nízkotlakých výbojek Philips na výpadovce na Vypich v Praze 6, kde byly pro svoje nevhodné barevné podání nahrazeny výbojkami
vysokotlakými.
Pro náš podnik Teslu Holešovice p edstavuje výroba výbojek pro ve ejné a slavnostní osv#tlení
prakticky t etinu objemu naší výroby. Proto bych se cht#l krátce zmínit o ostatních zdrojích pro
interiérové osv#tlení a osv#tlení pro automobily. V interiérovém osv#tlení krom# klasických
normálních a dekorativních žárovek i halogenových žárovek v#nuje Tesla mimo ádnou pozornost výrob# jak kompaktních, tak i lineárních zá ivek. Zavedení výroby zá ivek pr+m#ru 26
mm, aplikace dozování rtuti pomocí kapslí a využití prvot ídních japonských luminofor+
umožnily Tesle dostat se na úrove) p edních výrobc+ lineárních zá ivek. Sortiment byl rozší en
o zá ivky s t ípásmovými luminofory. P i nezm#m#né cen# dodává Tesla v sou'asné dob# záivky z výrobního kralického závodu na sv#tové úrovni. Zá ivky Narva, které jsme v minulosti
také distribuovali, proto nabízíme se zna'nou slevou formou výprodejní akce.
Pro automobilové osv#tlení následuje Tesla tendence naší konkurence. Zatímco konkurence
ceny zvyšuje, my jsme p i p íležitosti letošní výstavy Autotec vyhlásili výrazné snížení cen,
zejména halogenových reflektorových žárovek. Žárovky H4 tedy dodáváme za mén# než 40
K'. Totéž platí i o halogenových žárovkách R2-H, ur'ených pro p ímou náhradu klasických
asymetrických automobilových zárovek. Žárovky mají výrazn# vyšší parametry, p#tinásobnou
6
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životnost. Rovn#ž tak jsme bez velkého humbuku zavedli výrobu halogenových autožárovek
Allweather a p es tento módní trend je však možno diskutovat, zda se nejedná o podobnou
módní vlnu, jakou byly v minulosti žluté žárovky.
Na záv#r bych cht#l upozornit na možnost nákupu v našich velkoobchodních skladech v Praze,
Brn#, Králíkách, Jablonci nad Nisou, Lenešicích u Loun o to po dohod# s velmi výraznými
rabaty.
Vážené dámy, vážení pánové, vážení p átelé. Bohužel jsem se pro krátkost 'asu nemohl zmínit
podrobn# o celém výrobním sortimentu Tesly Holešovice. Ale v# ím, že na p ipravovaném
podzimním setkání, které bude spojeno s exkurzí do závodu v Králíkách budeme mít více 'asu
i na podrobn#jší diskuzi.
D#kuji vám za p átelské p ijetí.

Špi%kové technologie p i výrob# moderních sv#telných zdroj)
Ing.Martin Voz)ák, editel OSRAM CS s.r.o.
Vážení p átelé, dovolte mi, abych i já vás p ivítal na dnešním setkání a krátce vám p edstavil
jednak naši firmu a jednak inovativní sv#telné zdroje pro VO, nebo. vývoj v technologii sv#telných zdroj+ pro VO je stále na cest# kup edu.
Firma OSRAM, pro ty, kte í nás snad ješt# málo znají, je jedním z nejv#tších výrobc+ sv#tla
nejen v Evrop#, ale i na celém sv#t# s tradicí tém# sto let. Firma, p+vodn# v N#mecku, je dnes
naprosto internacionální, realisuje 80% obratu mimo území N#mecka. Do %eské republiky firma Osram vstoupila již v roce 1922, vlivem nep íznivého vývoje po 2. sv#t. válce byla její 'innost ukon'ena. Znovu se objevuje v roce 1992 se zastoupením v Praze s 'ist# obchodními zám#ry.
Co se tý'e sortimentu, který bych vám rád p edstavil: ve VO se nesetkáváme pouze se sv#tlem
vysokotlakých sodíkových výbojek, ale naše nabídka, jakožto výrobce zdroj+ pro VO, následována evropskými výrobci svítidel, obsahuje celou adu sv#telných zdroj+ vhodných pro VO
v'etn# nízkotlakých sodíkových výbojek, v'etn# kompaktrních zá ivek, v'etn# nejnov#jších
sodíko-xenonových výbojek s elektronickými p ed adníky. Na úvod bych rád p ipomenul sv#telné zdroje, které naše firma vyrábí a které se také ve VO používají: p es oby'ejnou žárovku,
p es žárovky pro vyšší nároky, halogenový program, zá ivkový program (v západní Evrop#
pom#rn# hojn# ve VO zastoupený, u nás z historických d+vod+ nezastoupený krom# speciálních aplikací), kompaktní zá ivky, které ve svém provedení 36 - 55 W se 'ím dál více v moderních svítidlech dostávají do VO. Nejsiln#ji jsou zde zastoupeny vysokotlaké, p edevším sodíkové výbojky, ustupující rtu.ové a nejnov#ji výbojky se zlepšenými parametry - sodíkové výbojky Super a nejnov#jší systém DXS. Nezastupitelnou roli ve venkovním a slavnostním osv#tlení hrají halogenidové výbojky 250 - 1000 W. V sortimentu všech vysokotlakých výbojek nabízí naše firma naprosto kompletní program pro všechny aplikace.
Podrobn#ji bych zmínil n#které skupiny výrobk+.
Kompaktní zá ivky Dulux DL, kde naše firma zaujímá jedno z absolutn# p edních míst, vyšší
wattáže t#chto výrobk+ m+žete potkat i v n#kterých aplikacích ve VO. Základní výhoda je
80% úspora el.enrgie oproti žárovkám, 10 x delší život. Dulux 15 W senzor je vybaven senzorem pro automatické soumrakové zapínání.
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Nejzajímav#jší skupinou jsou však vysokotlaké sodíkové výbojky (VSV). V porovnání t#chto
výbojek se rtu.ovými je výrazný rozdíl v m#rném výkonu, což je d+vod pro' VSV v západní
Evrop#, kde rtu.ové osv#tlení bylo pom#rn# rozší eno, tyto výbojky jednozna'n# vytla'ují. Ve
skupin# VSV vyrábíme snad kompletní nabídku s jedinou výjimkou: výbojka 100W je u nás
obsažena až v té lepší ad# Super. /ada Super d íve 'i pozd#ji nahradí standardní adu, protože
ada Super má lepší parametry - m#rný výkon, sv#t. tok, st ední život. Provedení je v trubkové
i eliptické ba)ce, výbojky Plug-in bez externího zapalova'e a De Luxe se zlepšeným barevným
podáním.
Co se tý'e nízkotlakých sodíkových výbojek: lze jmenovat dostatek p íklad+, kde NSV úsp#šn# vytla'ily VSV. Z nej'erstv#jších bych jmenoval kompletní dálni'ní pr+tah Vídní, který byl
p ed dv#ma lety kompletn# p ed#lán na NSV. Diskuze, zda je NSV pro VO vhodná 'i nikoli je
pom#rn# stará, p i'emž pravdou je, že zejména na dálni'ních p ivad#'ích, pr+tazích, obchvatech, výpadových silnicích je možné, samoz ejm# v souladu s platnými normami, tyto výbojky
pln# využít, pro jejich vyšší m#rný výkon je možno docílit až 40 % úsporu energie.
Na záv#r bych vám rád p edstavil ješt# dv# zajímavé skupiny, výrobky z ady Hight-tech. Jedním z nich je výbojka COLORSTAR DXS. Je to pokra'ování úsp#šného vývoje sodíkové výbojky, která umí m#nit barvu sv#tla. První generace je ur'ena pro interiérové aplikace. Její
hlavní výhodou je možnost p epínání mezi 3000 a 2600 K. Toto je umožn#no impulsním napájením zdroje a p ídavkem Xe. Aplikace máme již i v %echách. Rakouská firma má na Václavském nám#stí tyto výbojky v prodejn# pro presentaci sportovního artiklu.
Výbojka DSX 2 je ur'ena pro VO. Je to další vývoj tohoto trendu. Má o n#co vyšší m#rný
výkon, o n#co horší barevné podání, ale stále výrazn# lepší než standardní sodíkové výbojky.
Má i možnost stmívání. Hlavním posláním této výbojky jsou vnit ní 'ásti m#st, p#ší zony, kde
standardní sodík d#lá problém se svým p íliš žlutým sv#tlem. P#ší zona se pak osv#tluje nap .
kompaktními zá ivkami, které však nemají dostate'ný sv#telný tok, jako systém DSX2, kterého je k dnešnímu dni v Evrop# realisováno již n#kolik tuct+, nap . Kolín nad Rýnem, Hamburk
a další. Pro svého u ivatele p ináší tato výbojka ješt# n#kolik výhod. Díky elektronickému
p ed adníku má odstran#no cyklování na konci života a navíc je stoprocentn# bezrtu.ová, 'ili
nepodléhá zákonu o odpadech. Vzhledem k cen# je tento systém pro %eskou republiku spíše
hudbou budoucnosti. Ur'it# se i u nás však najdou pilotní projekty, které tento systém prosadí.
Dále bych cht#l p edstavit horkou novinku z letošního Hannoveru. Je to v podstat# vf napájená
zá ivka s názvem Endura. Je to bezelektrodová zá ivka, která p ináší velké výhody v oblasti
extrémního nasazení s pot ebou extrémn# dlouhého života. Naše firma p edstavila 150 W systém s vysokým sv#telným tokem a m#rným výkonem kolem 80 lm/W. Tento systém je velice
plochý a proto se hodí do pr+myslového osv#tlení, tunelového osv#tlení a tam, kde jsou vysoké nároky na p ístup k vým#n#. Na letošním Hannoveru vystavovali již p ední výrobci svítidel
svítidla p ímo pro tuto Enduru. Parametry tohoto zdroje budoucnosti: 12 000 lm, 80 lm/W,
60000 hod, 2900 - 6000 K, Ra 80.
Na záv#r bych m#l ješt# snad ješt# n#kolik poznámek. Jednak bych rád reagoval na vystoupení
pana Korda'e, s ohledem na zdražování dovozových sv#telných zdroj+. Myslím, že pan Korda' není rozhodn# kompetrntní k tomu, aby za nás nebo za naše konkurenty, tj. firmy Philips
nebo General Elektric mluvil o n#jakých cenových úpravách našich firem. Stejn# tak, jako nekomentujeme my jeho firmu.
Takže za naši firmu mohu íci, že k žádnému dramatickému zdražování se nechystáme a u
ostatních firem to ostatn# uvidíte sami.
Ješt# bych se cht#l vyjád it ke dv#ma bod+m:
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- ob'as slýcháte názory, že u stávajících sv#telných soustav není vhodné použití kvalitních zahrani'ních výbojek, protože provoz na horších tlumivkách velice rychle kvalitní výbojky zni'í a
nedojde k p edpokládané úspo e. To je pravda pouze z malé 'ásti, protože fyzikální zákony
nedovolují jinak, než že na špatné tlumivce se každému sv#telnému zdroji zkrátí život. To zna'í, jestliže efektivní život je o 30% vyšší, z+stane vyšší i na horší tlumivce.
Druhá v#c, která byla p edstavena firmou Sylvania a nejenom jí, je dvouho áková vysokotlaká
sodíková výbojka. U dvouho ákových výbojek samoz ejn# p ínos pro uživetele je. V systému
dvou ho ák+, kde po vypálení jednoho je používán druhý a tím pádem se vztahuje prodloužení
života o 100%. I v tomto p ípad# je nutné k této informaci uvést informaci dopl)ující:
- u dvouho ákové výbojky nem+žeme díky montážnímu systému oproti p esn# optimalisovanému v jednoho ákové dosáhnout optimálního rozložení sv#telného toku, dosahujete vždy
asymetrické charakteristiky.
- druhá v#c je, co se tý'e p ed'asných výpadk+. Ani nejšpi'kov#jší technologie neumož)uje
dosáhnout 100% jakosti výroby keramiky. V praxi to znamená, že u ur'itého malého procenta
dochází k výpadk+m zp+sobeným vadami v keramice. U t#chto výpadk+ tedy nem+žeme po'ítat se zlepšením, protože tuto závadu neumí dvouho ákový systém eliminovat.
- není pravda, že druhý ho ák startuje se 100% sv#telným tokem, tak jako ho ák první. U
dvouho ákových výbojek dochází k podobnému efektu, jako u oby'ejných žárovek, kde se na
vn#jší ba)ce usazuje sodík, který difundoval ho ákem. Z tohoto d+vodu, 'ím déle výbojka svítí,
tím je v#tší pokles sv#telného toku.
Tolik jenom k aktuálním záležitostem, které jsme se doslechli v Praze na našem zastoupení.
Na záv#r bych cht#l jenom zd+raznit, že naše výbojky zachovávaji velmi p íznivý a podle
zpráv, která máme z trhu, nejlepší pom#r ceny k užitné hodnot#.
Naše firma nabízí uživatel+m výrazné výhody p i likvidaci sv#telných zdroj+ nad plató, které
jsme všichni ze zákona povinni, nabízí výrazné zvýhodn#ní pro zákazníky našich distributor+ a
snaží se maximáln# p ispívat k ekologisaci, p íkladn# máme výbojku, která nemá rtu..
Co se tý'e kontakt+ na nás, v republice máme sí. obchodních partner+, kde je možné naše
zdroje koupit nebo se m+žete obrátit p ímo na nás a my vám doporu'íme, kde naše zdroje koupit.
D#kuji za pozornost.
Referát byl doprovázen promítáním schemat a obrázk'.

Recyklace nebezpe%ných odpad) s obsahem rtuti
Ing. Bohumil Hrn'í ,CSc., EKO-VUK, spol.s r.o. Panenské B ežany
Vyho elé výbojové sv#telné zdroje se vzhledem k obsažené rtuti adí mezi nebezpe'né odpady.
Charakteristika odpad+ a zp+sob nakládání s nimi je tématem následujícího p ísp#vku.
1. Charakteristika odpad) s obsahem rtuti
Výbojové sv telné zdroje.
Mezi výbojové sv#telné zdroje pat í zejména zá ivky, kompaktní zá ivky, výbojky a neonové
trubice. Jsou to sv#telné zdroje moderní konstrukce, s vysokou sv#telnou ú'inností a dlouhou
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životností. Jejich spole'ným znakem je to, že zdrojem sv#tla je rtu*ový výboj, i když n#který
používaný název tuto skute'nost nezd+raz)uje (nap . sodíková nebo halogenidová výbojka).
Zá%ivky jsou sv#telné zdroje, využívající k p em#n# elektrické energie na sv#telnou zá ení výboje v parách rtuti o nízkém tlaku, které je vhodným luminoforem p em#n#no na viditelné sv#tlo. Lineární zá ivky obsahují 10-150 mg rtuti na kus. Pr+m#rný obsah rtuti, vztažený na celkovou hmotnost zdroje, je cca 0,01%.
Kompaktní zá%ivky se vyzna'ují zvýšeným obsahem slou'enin kov+ vzácných zemin v luminoforu, vynikajícím podáním barev a malými rozm#ry. Obsah rtuti je 6-10 mg/kus, tj. cca 0,01 0,02% na hmotnost zdroje.
U výbojek dochází k vlastnímu výboji v ho áku, tj. v zatavené trubici z k emenného skla (vysokotlaké výbojky rtu.ové a halogenidové) nebo v zapájené korundové trubici (sodíkové výbojky).
Rtu*ové výbojky obsahují cca 30 mg rtuti na kus, tj, cca 0,02 - 0,03% rtuti na hmotnost zdroje.
U nás vyráb#né rtu.ové výbojky lze identifikovat podle po'áte'ních písmen RV na razítku,
p i'emž mezi dalšími písmeny není písmeno I. Zahrani'ní rtu.ové výbojky jsou ozna'ovány
písmeny HQ (OSRAM), HP (PHILIPS), Hg (TUNGSRAM).
Sodíkové výbojky obsahují cca 0,015% rtuti na hmotnost zdroje ve form# amalgamu sodíku. U
nás vyráb#né sodíkové výbojky jsou zna'eny SH, zahrani'ní výbojky bývají ozna'eny písmeny
NAV (OSRAM), SON (PHILIPS), TC nebo LU (TUNGSRAM).
Halogenidové výbojky obsahují krom# 0,03% rtuti také cca 0,006% toxického thalia na hmotnost zdroje. U nás vyráb#né halogenidové výbojky jsou zna'eny RVI, zahrani'ní pak písmeny
HQI (OSRAM), HPI nebo MHN (PHILIPS) a Hg MI ( TUNGSRAM).
Obsah rizikových složek v zá ivkách a výbojkách je uveden v tab.'.1.
Tabulka '. 1 : Obsah rizikových složek v zá ivkách a výbojkách (%)
Riziková složka

Zá ivky

Kompaktní
zá ivky

Antimon
Baryum
Indium
Kadmium+
Olovo
Rtu.
Srtoncium
Thallium
Thorium
TR++
Vanad
Yttrium
Pr+m#rná hmotnost(g)

0,01
0,004
0,001
0,01
0,01
0,01
0,03
200

0,002
0,005
0,045
0,17
0,021
0,003
0,09
0,6
40

Vysokotlaké
rtu.ové výbojky
0,003
0,3
0,03
0,001
0,009
0,05
0,11
90

Vysokotlaké
halogenidové
výbojky
0,002
0,001
0,09
0,03
0,006
0,002
0,004
0,004
0,11
140

Vysokotlaké
sodíkové výbojky
0,04
0,3
0,015
0,001
0,001
0,001
0,014
150

Nízkotlaké
sodíkové výbojky
0,08
0,02
0,3
0,001
0,001
0,004
5 100

P#ehled výskytu odpad% s obsahem rtuti.
Vyho elé zá ivky a výbojky se podílí asi jednou polovinou na celkovém ro'ním objemu odpad+ s obsahem rtuti. Obsahy rtuti v nich se pohybují v rozmezí 0,01 - 0,03 %, tj. celkem cca 440
kg rtuti za rok.
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Na rok 1997 uvádí prognosa odhad spot eby výbojových sv#telných zdroj+ v %R (tis.ks):
lineární zá ivky
kompaktní zá ivky
rtu.ové výbojky
sodíkové výbojky
halogenidové výbojky

6.000
1.000
300
800
100

V odhadované spot eb# zá ivek a výbojek v roce 1997 je obsaženo cca 350 kg rtuti, kterou
lze z odpadu recyklovat.
Ekologická závadnost..
V nerozbitém stavu nejsou zá ivky ani výbojky ekologicky závadné, protože rtu. a další škodliviny se z nich uvol)ují teprve p i rozbití.
Po ukon'ení své životnosti se vy azené sv#telné zdroje dostávají do TKO (tuhý komunální
odpad) a kon'í p evážn# na komunálních skládkách. Po jejich destrukci dochází k odpa ování
rtuti a vymývání vysoce toxických slou'enin rtuti, thalia, kadmia a barya do okolí. Tomuto
úniku ze skládek napomáhají teplotní zm#ny, nízké pH vod a mikrobiální aktivita prost edí, v
n#mž se odpad nalézá.
Z dalších škodlivin lze uvést antimon, olovo, indium, stroncium, thorium a vanad, které jsou v
t#chto sv#telných zdrojích obsaženy a jejichž toxicita je pro životní prost edí nežádoucí.
Stávající Zákon o odpadech '. 238/91 Sb., spolu s p íslušnými provád#cími p edpisy, rozd#luje
podle míry p+sobení na životní prost edí odpady na ostatní (o) a zvláštní (z). Zvláštní odpad,
který je škodlivinou, nebo který má významné nebezpe'né vlastnosti, m+že být též nebezpe'ným odpadem (Z,N). Vlastností zp+sobujících nebezpe'nost odpadu je 14 a jsou uvedeny v
p íloze Katalogu odpad+. Meze obsahu škodlivin, které rovn#ž mohou zp+sobovat nebezpe'nost odpadu, stanoví zvláštní p edpisy (nap . Zákon '. 20/1966 Sb.). Zp+sob nakládání s odpadem a možnost jeho uložení na skládky je definován v Na ízení vlády '. 513/92 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Ve vztahu t#chto zákonných norem k problematice zneškodn#ní odpadu z vyho elých výbojových sv#telných zdroj+ lze stru'n# shrnout následující záv#ry :
1. Odpady rtuti, zbytky s obsahem rtuti, rtu.ové výbojky a zá ivky jsou uvedeny v katalogu
odpad+ pod 'íslem 35 326 v kategorii Z,N.
2. Vlastnosti rtuti a jejích slou'enin zp+sobující nebezpe'nost tohoto odpadu jsou:
- akutní toxicita (jedovatost) ('.8)
- chronická toxicita a opožd#ný ú'inek ('.9)
- ekotoxicita ('.13)
- následná nebezpe'nost ('.14)
Tyto vlastnosti byly stanoveny p i hodnocení p+sobení rtuti nebo jejích slou'enin na zkušební
organismy živo'išného a rostlinného p+vodu.
3. Podle kritérií, obsažených v Na ízení vlády %R '. 513, nelze voln# uložit tento odpad na
skládky vzhledem k tomu, že vodný výluh (1:10) z vyho elých zdroj+ obsahuje 10 až 500 krát
vyšší koncentrace rtuti, než je povolená max. hranice 0,05 mg/l.
2. Používané metody na zneškodn#ní odpad) s obsahem rtuti
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Recykla'ní technologie firmy EKO-VUK, s.r.o.
Firma EKO-VUK, s.r.o. , se specializuje na zneškod)ování odpad+ s obsahem rtuti s d+razem
na recyklaci a využití produkt+ p epracování jako druhotných surovin. V roce 1992 zahájila
výstavbu a od roku 1993 provozuje recykla'ní stanici, která umož)uje ekologicky nezávadný
zp+sob zneškodn#ní nefunk'ních výbojových sv#telných zdroj+. Dekontaminace odpadu se
provádí termickým zp+sobem p i vysokém stupni využitelnosti získaných produkt+ jako druhotných surovin.
Recykla'ní stanice zahrnuje soubor za ízení pro ízenou destrukci odpadu, kontinuální demerkurizaci odpadu a 'išt#ní odplyn+:
A. Za ízení pro ízenou destrukci a t íd#ní produkt+ ze zá ivek o výkonu 1.400 ks/h.
B. Za ízení pro postupnou destrukci a t íd#ní produkt+ z výbojek o výkonu 200 ks/h
C. Kontinuální demerkuriza'ní pec a dopalovací pec s p íslušenstvím o výkonu 100 kg/h
D. Za ízení pro kondenzaci, filtraci a 'išt#ní odplyn+.
Provozní kapacita je 1.500 tis. ks zá ivek a 300 tis. ks výbojek v jedné sm#n# za rok. Ve dvousm#nném provozu lze po'ítat zhruba s dvojnásobným výkonem. V sou'asné dob# je recykla'ní
stanice vytížena zhruba na 70% kapacity v jedné sm#n#.
Krom# vyho elých zá ivek a výbojek zpracovává recykla'ní stanice kompaktní zá ivky, knoflíkové baterie, teplom#ry, neonové trubice a další obdobné typy odpad+.
P ehled dalších technologií.
V Tesle Holešovice, a.s. je linka na zpracování výrobního odpadu zá ivek a výbojek, zahrnující
postupnou destrukci, kontinuální sulfataci barya, drcení a tepelnou demerkurizaci odpadu na
za ízení MRT.
Firma UNIVERZA RT Centrum pouze p evádí pomocí sirník+ rtu. obsaženou v odpadu zá ivek do stabiln#jší formy HgS a poté ukládá celý objem odpadu na skládku.
Firma RAVOS Brno provádí obdobný postup u výbojek, kdy po ru'ním odstran#ní sklen#né
ba)ky odd#lí ho ák výbojky a po jeho rozdrcení provede chemickou stabilizaci rtuti a odpad
uloží na skládku.
Podle odborného odhadu zpracují tyto firmy zhruba stejné množství odpadu jako spole'nost
EKO-VUK, s.r.o.
Celkov# zachycené množství z ro'ního výskytu vyho elých zá ivek a výbojek se tak pohybuje
okolo 25%.
3. Legislativní zm#ny v oblasti nakládání s odpady
13. kv#tna 1997 byl schválen nový Zákon o odpadech '. 125/97 Sb. Se zahájením ú'innosti od
1.1.1998 se ruší platnost zákona '. 238/91 Sb., v'etn# všech provád#cích vyhlášek a na ízení.
Krom# již schváleného zákona jsou p ipraveny p íslušné provád#cí vyhlášky, které však zatím
neprošly schvalovacím ízením a je možné, že ješt# dojde k jejich díl'ím úpravám.
Schema legislativního souboru opat ení je uvedeno v následujícím p ehledu :
Zákon %. 125/97 Sb. o odpadech

13.5.1997

Okruh v#cí, které se považují za odpady
Seznam nebezpe'ných vlastností odpad+
Základní a rizikový poplatek za ukládání odpad+

p íloha '. 1, 13.5.1.297
p íloha '. 2, 13.5.97
p íloha '. 3, 13.5.97
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Katalog odpad)

návrh

Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady

návrh

Hodnocení vyluhovatelnosti odpad+
Podmínky vylu'ující odpady z ukládání na skládky
Identifika'ní list nebezpe'ného odpadu
Požadavky na sb#rné a shromaž1ovací prost edky
Podmínky vylu'ující odpady z ukládání na skládky
Doklad k žádosti o souhlas s pohybem odpadu p es hranice
Eviden'ní list pro p epravu odpadu p es hranice
Evidence odpad+ za rok
Evidence za ízení za rok
Mezinárodní identifika'ní kód odpadu
Seznam odpad+ podléhajících zp ísn#né kontrole
Nákladní list pro p epravu nebezpe'ných v#cí a nebezpe'ných odpad+ po území %R

p íloha '. 1, návrh
p íloha '. 2, návrh
p íloha '. 3, návrh
p íloha '. 4, návrh
tabulka, p íloha '. 5, návrh
p íloha '. 6, návrh
p íloha '. 7, návrh
p íloha '.8, návrh
p íloha '. 9, návrh
p íloha '. 10, návrh
p íloha '. 11, návrh
p íloha '. 12, návrh

Vzhledem k rozsáhlosti uvedených opat ení omezím sv+j komentá pouze na nakládání s odpady obsahujícími rtu..
1. Podle p ílohy '.1, zákona 125/97 Sb. je možné za adit vyho elé sv#telné zdroje, obdobn#
jako baterie a vy'erpané katalyzátory, do skupiny 6 „nepoužitelné sou'ástky “.
2. Podle § 5 zákona, je povinností p+vodc+ odpad+ odpady využít, nebo trvale nabízet k využití. Teprve nelze-li odpady využít, je povinností p+vodc+ zajistit jejich zneškodn#ní.
3. Podle katalogu odpad+ jsou vyho elé zá ivky a výbojky za azeny do kategorie nebezpe'ných
odpad+. Pro odpady s obsahem rtuti jsou v katalogu uvedeny následující vlastnosti:
- ekotoxicita (6)
- následná nebezpe'nost (7)
- akutní toxicita (8)
4. Pro vybrané nebezpe'né odpady stanoví nový zákon vyhláškou MŽP zp ísn#ný režim nakládání. Zatím je do návrhu vybraných NO za azen odpad rtuti, kód 060404.
5. Za azením odpad+ s obsahem rtuti do skupiny nebezpe'ných odpad+ plynou pro výrobce a
dovozce zboží, pro p+vodce t#chto odpad+ a pro oprávn#né osoby, které nakládají s tímto
odpadem, následující povinnosti:
-

výrobci a dovozci zboží nesmí uvád#t na trh výrobky, jejíchž nespot ebované 'ásti a obaly
nebo odpady z nich nelze dále využít nebo zneškodnit (§18 z .125/97)

- výrobci a dovozci zboží jsou povinni uvád#t vhodnou formou informace o zp+sobu využití
nebo zneškodn#ní obal+ a nespot ebovaných 'ástí výrobk+ (§ 18 z .125/97)
- výrobky a obaly musí být ozna'eny pro ú'ely dalšího nakládání s nimi zp+sobem stanoveným
MŽP (§ 19 z. 125/97)
- vláda stanoví na ízením seznam výrobk+ a obal+, na které se vztahuje povinnost zp#tného
odb#ru
- p+vodci jsou povinni shromaž1ovat, za azovat, evidovat, kontrolovat a zabezpe'ovat své
odpady (§ 5 z.125/97)
- odpov#dnost p+vodce trvá do doby p edání odpadu oprávn#né osob# (§ 5 z. 125/97)
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- nakládat s nebezpe'nými odpady lze jen se souhlasem p íslušného OÚ (§ 5 z. 125/97)
- p+vodci, kte í produkují odpady ze skupiny vybraných NO (nebo více než 50 kg N nebo 50
tun O za rok), zasílají do 15. února následujícího roku hlášení o druzích, množství a zp+sobu
nakládání s odpady p íslušnému OÚ.
- § 21, z. 125/97 ukládá povinnosti p i p eprav# nebezpe'ného odpadu
- 'ást osmá, § 34-37, ukládá povinnosti oprávn#ných osob pro nakládání s vybranými druhy
nebezpe'ných odpad+, mj. oprávn#nost k podnikání vzniká pouze na základ# autorizace osob
a p íslušného za ízení na využití nebo zneškodn#ní nebezpe'ného odpadu
- skladování odpad+ s obsahem rtuti je zakázáno. Na jednodruhovou skládku nebezpe'ného
odpadu je možné uložit pouze stabilizované produkty úpravy. (P íloha '. 2 provád#cí vyhlášky)
- obec je povinna zajistit místo, kam mohou ob'ané odkládat nebezpe'né složky komunálního
odpadu (nap . zá ivky ap.). Tuto povinnost m+že zajistit pravidelným svozem odpadu oprávn#nou osobou (§ 9 z. 125/97)
- p+vodci, kte í produkují odpad za azený podle Katalogu odpad+, jako odpad komunální,
mohou využít systém sb#ru, t íd#ní, využívání a zneškod)ování komunálních odpad+ na základ# písemné dohody s touto obcí (§ 9 z. 125/97)
4. Záv#r
Nový soubor legislativních opat ení zp ís)uje podmínky pro nakládání s odpady vyho elých
sv#telných zdroj+ s obsahem rtuti. Zp ísn#ní se týká jak výrobc+ (dovozc+), tak i uživatel+
(p+vodc+ odpadu) a oprávn#ných osob za využití a zneškodn#ní odpadu. Do tohoto et#zce
vstupuje podle zákona obec jako nový subjekt, který má povinnost zajistit v míst# své p+sobnosti sb#rné místo (recykla'ní dv+r) pro vybrané nebezpe'né složky komunálního odpadu. Za
porušení povinnosti p i nakládání s odpady m+že uložit obec fyzické osob# pokutu ve výši až
10.000,- K'. Právnické osob# nebo fyzické osob# oprávn#né k podnikání obec m+že podle §
39 z. 125/97 uložit pokutu do výše 300.000,- K', OÚ nebo Inspekce do výše 500.000,-K'.
Inspekce a p íslušný OÚ m+že výrobc+m, dovozc+m, p epravc+m a oprávn#ným osobám uložit p i porušení povinností dle § 39, z. 125/97 pokutu až do výše 10.000 tis K', v p ípad# vybraných nebezpe'ných odpad+ až 30.000 tis. K'.
Vzhledem k technickým i ekonomickým aspekt+m dopadu nových opat ení, zejména na p+vodce odpadu, (cílového zákazníka), je aktuální pot eba dopracovat stávající sb#rné systémy.
Dále je v pokro'ilém stavu rozpracováno na ízení vlády o povinnosti zp#tného odb#ru a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobk+ a obal+. Podle
dostupných informací se zatím jedná o povinnost zp#tného odb#ru vy azených akumulátor+ a
vyjetých olej+ výrobcem nebo dovozcem. Je pravd#podobné, že tato povinnost bude rozší ena
i na elektrotechnické výrobky, ze kterých rezultují nebezpe'né odpady, tj. nap . zá ivky a výbojky. Bylo by proto ú'elné sdružit zájmy výrobc+ a dovozc+ a v souladu s p ipravovanou
legislativou vytvo it cílovému zákazníkovi vhodné ekonomické a technické podmínky pro zneškodn#ní odpad+. V zahrani'í se osv#d'ily nap íklad systémy zálohového prodeje, nebo prodeje s recykla'ním p íplatkem, na kterých participuje i stát.
V minulém ro níku Zpravodaje jsme se redak n# zabývali likvidací nefun nívh sv#telných
zdroj' již n#kolikrát. Sou ástí lánk' byly i seznamy firem likvidací i sb#rem nefun ních
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zdroj' se zabývajících. Slíbili jsme , že tento seznam se pokusíme aktualisovat. Poda%ilo se
nám podchytit další adresy firem z tohoto oboru:
RUMPOLD Vod)any
Stožická ulice
389 01 Vod)any
tel.: 0342/384105, 382127

Recyklace odpad+ a skládky a.s.
Písecká 290
386 01 Strakonice
tel.: 0342/ 321858

Provoz ve ejného osv#tlení ve m#stech Weiden a Heilbronn - SRN.
Miroslav Tichý, Osv#tlení s.r.o., Plze).
Údaje poskytl: George Greiner, Tiefbauamt, Stadt Weiden a Bernward May, Technisches Radhaus, Stadt Heilbronn
M#sto Weiden se 43 000 obyvateli se nalézá v severním Bavorsku asi 40 km od hrani'ního
p echodu Rozvadov.
Správu ve ejného osv#tlení spolu se správou sv#telné dopravní signalizace zajiš.uje na technickém odd#lení radnice jeden pracovník. Tento pracovník má k dispozici krom# nezbytné výpo'etní techniky veškeré finan'ní a technické doklady. Mapová evidence je vedena v m# ítku
1 : 1000 a to vždy ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení je pro pot eby radnice a druhé pro
pot eby dodavatelské firmy.
Údržbu a opravy ve ejného osv#tlení ve m#st# zajiš.uje jako dodavatel energetická spole'nost
OBAG Weiden. Spole'nost na tuto 'innost zam#stnává 3 - 4 elektromontéry, kte í mají k dispozici 1 montážní plošinu a 1 technologický v+z. Opravy ve ejného osv#tlení se provád#jí na
základ# nahlášení z ad ob'an+ - kontroly ve ejného osv#tlení se vzhledem k dlouhodobé kvalitní % svítivosti neprovádí. Smluvní vztahy s dodavatelskou firmou jsou na dobu neur'itou a s
výpov#dní lh+tou 9 m#síc+.
Ve m#st# jsou v#tšinou používány sv#telné zdroje - výbojky OSRAM. Kontrola spot eby sv#teln# technického materiálu je provád#na pouze srovnávacím zp+sobem za uplynulé období.
Fakturace mezi dodavatelem a radnicí je provád#na 1x za m#síc. Celkové ro'ní náklady na
provoz a údržbu 5 000 svítidel 'iní v 'etn# materiálu cca 350 000 DM s rozložením na jednotlivé m#síce.
Ve m#st# je vybudováno 46 sv#teln# ízených k ižovatek od firmy Siemens. %innost t#chto
k ižovatek zajiš.uje 1 pracovník. Jednou za m#síc se provádí vým#na všech 'ervených žárovek
a jednou za 6 m#síc+ se provádí vým#na všech ostatních žárovek.
Ro'ní náklady na údržbu a provoz sv#telné signalizace 'iní v'etn# materiálu 100 000 DM. Nová výstavba za ízení ve ejného osv#tlení a sv#telné signalizace je financováno odd#len#. Váno'ní a jiné formy slavnostního osv#tlení jsou také financovány odd#len#.
P ehled nejd+ležit#jších informativních údaj+:
- po'et svítidel
- instalovaný p íkon
- platba za elektrickou energii za rok
- ostatní náklady na provoz ve ejného osv#tlení za rok
- po'et k ižovatek sv#telné signalizace
- náklady na provoz sv#telné signalizace za rok

5 000
0,9 MW
700 300 DM
350 000 DM
46
100 000 DM
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M#sto Heilbronn se svými 120 000 obyvateli se nalézá v jihozápadní 'ásti SRN nedaleko hranice s Francií.
Financování a provoz ve ejného osv#tlení zajiš.uje ú ad m#sta Heilbronnu. Správa ve ejného
osv#tlení je umíst#na odd#len# v budov# Technisches Radhaus a je zajiš.ována jedním pracovníkem, který má k dispozici kancelá , kde je vedena veškerá ú'etní a mapová evidence nezbytná k ízení tohoto celku.
Jako dodavatel vlastního provozu ve . osv#tlení byla v roce 1961 vybrána energetická spole'nost JEN Heilbronn, která sou'asn# zajiš.uje provoz veškeré dodávky elektrické energie pro
m#sto. Na údržb# a drobné výstavb# ve ejného osv#tlení je zam#stnáno 11 elektromontér+,
kte í mají k dispozici 5 montážních plošin s pracovní výškou od 10 do 22 metr+. Používány
jsou montážní plošiny od n#mecké firmy Ruthmann a k dokonalosti t#chto mechanism+ pat í
nezbytný registr moto - hodin. Obm#na t#chto mechanism+ se provádí v rozp#tí 7 - 10 let.
Ve m#st# je provozováno celkem 14 200 svítidel s instalovaným p íkonem 1,8 MW. Sv#telné
zdroje jsou používány od firmy OSRAM. Skladba a nasazení sv#telných zdroj+ na komunikacích je dle d+ležitosti a to na hlavních komunikacích a k ižovatkách se používají sodíkové výbojky - na komunikacích nižších t íd se používají ostatní sv#telné zdroje. Sodíkové výbojky
tvo í asi 30% z celkového po'tu nasazených sv#telných zdroj+.
Ceny výbojkových zdroj+ OSRAM, které m#sto dodavatelské firm# proplácí jsou vyšší, než za
jaké ceny tento výrobek nabízí výrobci v %eské republice (výbojka NAV 150 W - 28,12 DM
resp. 44,13 DM ).
K zajímavostem ve ejného osv#tlení ve m#st# též pat í to, že velká 'ást sv#telných míst je
umíst#na na p ev#sích, kabelová vedení jsou v t#chto p ípadech nahrazena vzdušným vodi'ovým vedením.
P ehled nejd+ležit#jších informativních údaj+:
- po'et svítidel
- instalovaný p íkon
- platba za elektrickou energii za rok
- ostatní náklady na provoz ve ejného osv#tlení za rok
- používaná faktura'ní cena 1h/ 1 elektromontér
- používaná faktura'ní cena 1h/ 1 montážní plošina

14 200 ks
1,8 MW
1,3 mil DM
1,6 - 2,2 mil DM
76 DM
30 DM v'etn# km

Ohlasy...
... na téma nízkotlaké sodíkové výbojky
N#kolik post eh) z praxe k %lánku M.Fischera, Zpravodaj 2/97
Ji í Šuk, Electrosun Nymburk
V 'lánku pana Fischera je uvedeno, že sv#tlo nízkotlaké sodíkové výbojky je neviditelné pro
hmyz. Pozitivním d+sledkem je snížení náklad+ na údržbu svítidel.
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Nechci zpochyb)ovat tvrzení o neviditelnosti sv#tla nízkotlakých sodíkových výbojek pro
hmyz. Považuji však za správné sd#lit následující vlastní zkušenosti:
Ve m#st# Nymburce má naše firma instalovány vzorky svítidel MODUS LV osazené r+znými
typy sv#telných zdroj+. Mimo jiné jsou zde i svítidla osazená výbojkami OSRAM SOX 35 a
SOX 55. Na základ# subjektivního pozorování se m+že každý p esv#d'it, že v dob# svícení se
hmyz o tato svítidla zajímá.
Je -li tvrzení pana Fischera o neviditelnosti výše zmín#ného sv#tla pravdivé, nabízí se vysv#telení, že to, co p itahuje hmyz ke svítidlu, je tepelné zá ení výbojek a p ed adník+.
Pro úplnost ješt# zbývá uvést, že svítidla jsou vybavena konven'ními p ed adníky. Je možné,
že použitím elektronických p ed adník+, o nichž se v 'lánku zmi)uje pan Ficher, je teplotní
situace o n#co p ízniv#jší. Teplota výbojky se tím ale z ejm# nijak podstatn# nem#ní.

... a ješt# k tématu regulace
Úspora elektrické energie v oblasti osv#tlení a stabilizace sí.ového nap#tí
Milan Vítek, ERAM Št#tí s.r.o.
V dnešní dob# se stále více dostává do pop edí cena energií, která je stále v pop edí zájm+
výrobc+, distributor+ a kone'n# spot ebitel+ elektrické energie. Mezi výrobce, kte í se velmi
intenzívn# touto problematikou zajímají již n#kolik let, s cílem dosažení úspor, pat í bezesporu
italská firma REVERBERI. Tuto firmu na našem trhu zastupuje s výhradním zastoupením
v %R firma ERAM Št#tí s.r.o. V oblasti ve ejného osv#tlení tuto pozici plní reduktory a stabilizátory nap#tí. Mimo základní modely t#chto regulátor+, výrobce p ichází na trh s regulátory
nové ady. Tyto regulátory jsou v základním provedení EKONOM a s mikroprocesorovou
inteligencí. Podíleli jsme se na zprovozn#ní regulátor+, provozovali tyto regulátory ve funkci
stabilizátor+, seznámení s výsledky v'etn# nové ady regulátor+ provedeme po celkovém vyhodnocení.
Stru'n# se zmíníme o základní funkci t#chto regulátor+. Použití mikroprocesoru, který ídí
chod celého za ízení, umož)uje programování, kontrolu dat, sledování m# ení stejn# jako dálkovou kontrolu a sb#r funk'ních a statistických dat na pam#.ovou kartu. Pro aktivaci komunikace, na dotazování SEC LTC z ídícího centra se vkládá telefonní 'íslo a místo, kterým se
aktivuje volání pro p ípadné alarmy a lokalizaci, z kterého regulátoru SEC LTC pochází volání. Ovládání statického trojfázového regula'ního transformátoru je možné provést p enosem
signál+ po optických vláknech s digitálními programovatelnými vstupn# - výstupními periferními kartami, pomocí modemu nebo rádia. Mezi nesporné p ednosti automatické konfigurace
prost ednictvím výkonného hardwaru elektronického za ízení pat í, filtry EMI na každém analogovém nebo digitálním vstupu a ochrany, stálá inteligentní hardwarová kontrola výstupních
relé, hardwarová možnost m# it harmonické kmity nap#tí nebo proudu, výstup RS 232 pro
tiskárnu nebo místní po'íta', sonda (4-20mA) na regulaci (nap íklad sv#telného toku v galerii)
prost ednictvím fotometrického nebo jiného sníma'e, ochrana p ed elektrostatickými výboji
pomocí MOV na každém vstupu / výstupu. Funk'ní parametry jsou uchované bez baterie
v pam#ti EPROM. V p ípad# požadavku dopln#ní, spušt#ní ventilátoru pomocí relé a elektronické sondy, p ekro'í-li teplota prost edí 40OC. Standardní sou'ástí je nastavení jak standardních cykl+, parametr+, havarijních hodnot, tak individuálních nastavení. Dále aktuální m# ení
veli'in, jako je nap#tí, proud, výkon, cos fí. Obsluha m+že provád#t p i pravidelných cyklech
(revizích) ode'ty po'tu hodin v automatickém provozu, p íp. BY-PASS apod., okamžité
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funk'ní zkoušky a kontrolní m# ení za ízení. Hlášení poruchy nebo bezporuchového stavu
za ízení (spušt#ní optické nebo akustické signalizace v p ípadech p echodu za ízení do BYPASSu (porucha v elektronice, p etížení, vstupní nebo výstupní nap#tí mimo nastavených hodnot, disperze atd.) je trvale zobrazeno. ALARM m+že být zaznamenán na pam#.ovou kartu,
nebo m+že vyvolat p echod do BY-PASSu. V p ípad# p echodu na BY-PASS, bude regulátor
SEC vy azen z 'innosti a sv#telné okruhy se napojí nap ímo.Vlastní za ízení je umíst#no
v plastové sk íni modelové konstrukce PNZ (materiál SMC, barva RAL7001) s bezpe'nostním
zámkem s uzáv#rem v sedmi bodech. Stupe) krytí: IP44 podle IEC529/89, IP 449 podle normy NF C20/010.
Základní charakteristiky:
-

3 x 400V + PEN, 1 x 210 - 245V, teplota prost edí - 300 + 600 C
Nadproudová ochrana s vypínací schopností 10 - 15kA
Regulace dodávaného výkonu prost ednictvím lineárního snižování nap#tí na výstupu
Nemá negativní vliv na ú'inník zatížení
Okamžitá stabilisace nap#tí na výstupu i p i rychlých zm#nách nap#tí v síti
Žádné zkreslení
Nevyvolává harmonické kmity

Za ízení vyhovuje norm# CEI 17-13/1 a EN 60 439-1/ CE (UE) / EZU (CZ) / EVPU (SK).
SEC LTC se m+že instalovat na za ízení provozované se všemi typy sv#telných zdroj+, p i'emž na jednom okruhu mohou být sv#telné zdroje stejné anebo r+zných typ+, p íkon+. Vlastní
úspora spo'ívá nejen v úspo e elektrické energie, ale v prodloužení životnosti. Je všeobecn#
známá skute'nost, že nap íklad životnost výbojek závisí na rychlosti, s jakou vzr+stá nap#tí.
%ím rychleji roste nap#tí, tím je kratší životnost. Stejn# je tomu s udržením ho ení oblouku a
životností dalšího p íslušenství vybavení a rozvod+ VO. Dosahovaná úspora p i správném
umíst#ní, zapojení a nastavení, je dostate'ným argumentem aplikace regulátoru na kterýkoliv
typ za ízení. Regulátory se vyráb#jí v široké škále výkon+, od 3 x 3 po 3 x 15 kVA s proudem
do fáze od 13 do 100 A.

Hospodárnost osv#tlení a nové trendy v konstrukci svítidel
Ing. Jaroslav Kotek, Thorn Lighting CS, spol. s r. o.
Málo kdo je tak bohatý, aby si mohl dovolit rozhazovat. Pot eba hospodárnosti se samoz ejm#
týká i elektrického osv#tlení. Hladiny osv#tlení pro r+zné 'innosti 'lov#ka jsou p edepsány
normami a jinými p edpisy nebo doporu'eními. Je dokázáno, že šet ení nedodržováním p edepsaných hodnot osv#tlení není racionální, protože je provázeno snižováním produktivity práce,
r+stem úrazovosti, nehodovosti apod., takže p i celkovém ekonomickém rozboru obvykle zjistíme, že jsme ve skute'nosti neušet ili, ale naopak prod#lali. Možnosti dosažení skute'ných
úspor ovšem existují. Hospodárnost osv#tlení m+žeme podstatn# ovlivnit nap . výb#rem osv#tlovací techniky, p edevším sv#telných zdroj+ a svítidel.
Pro p ehled následují nejnov#jší definice t#chto dvou pojm+:
Svítidlo [1] je za ízení, které rozd#luje, filtruje nebo m#ní sv#tlo vyza ované jedním nebo více
sv#telnými zdroji a obsahuje, krom# zdroj+ sv#tla samotných, všechny díly nutné pro upevn#ní
18
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

a ochranu zdroj+ a v p ípad# pot eby pomocné obvody, v'etn# prost edk+ pro jejich p ipojení
k elektrické síti.
Sv#telný zdroj (um#lý) [1] je zdroj optického zá ení, zpravidla viditelného, zhotovený
k tomuto ú'elu.
1. Vliv sv#telných zdroj) na hospodárnost osv#tlení
Svítidlo svou funkci nem+že plnit bez sv#telného zdroje a sv#telný zdroj také podstatn# ovliv)uje energetickou náro'nost svítidla a osv#tlení.
Elektrické sv#telné zdroje pro všeobecné osv#tlování se podle zp+sobu vzniku sv#tla d#lí
na zdroje teplotní, výbojové a induk'ní.
Mezi teplotní zdroje pat í nap . oby'ejné a halogenové žárovky. Do skupiny výbojových zdroj+
pat í nízkotlaké výbojky (nap . zá ivky a nízkotlaké sodíkové výbojky) a vysokotlaké výbojky
(nap . vysokotlaké rtu.ové, halogenidové nebo sodíkové výbojky). Induk'ní sv#telné zdroje
jsou pro praktické použití k dispozici teprve n#kolik let. Jejich nabídka i rozsah použití jsou
zatím velmi omezené. Mezi induk'ní sv#telné zdroje, které na rozdíl od výbojových nepot ebují
elektrody, pat í nap . zdroje QL firmy Philips.
Z hlediska provozních náklad+ má v p ípad# sv#telných zdroj+ význam p edevším délka života,
'initel stárnutí a m#rný výkon (lm/W).
Život (sv#telného zdroje) [1] je celková doba svícení sv#telného zdroje do okamžiku, kdy je
nepoužitelný, nebo se za takový považuje podle stanovených kritérií (zpravidla se udává v hodinách). Ve slovníku [1] je dále uveden pojem život do X % výpadku jako doba, p i které
dosáhne konce života X % ze zkoušených zdroj+, svítících za stanovených podmínek, p i'emž
konec života se posuzuje podle stanovených kritérií. Pr)m#rný život je pak v [1] definován
jako pr+m#rný život zkoušených zdroj+ svítících za stanovených podmínek, p i'emž konce
života se hodnotí podle stanovených kritérií.
,initel stárnutí (sv#telného zdroje) je podíl sv#telného toku zdroje v daném okamžiku jeho
života a po'áte'ního sv#telného toku p i svícení zdroje za stanovených podmínek.
V následující tabulce jsou pro vybrané typy sv#telných zdroj+ (obvyklé p íkony a provedení)
uvedeny p ibližné hodnoty jejich základních parametr+. V p ípad# výbojových zdroj+ jsou uvedeny tzv. efektivní (ekonomické) délky života, odpovídající v#tšinou poklesu sv#telného toku
na 80 % jmenovité hodnoty, které odpovídají doporu'ovanému intervalu pro skupinovou vým#nu sv#telných zdroj+ a lépe korespondují s životy u nás tradi'n# uvád#nými. Výrobci sv#telných zdroj+ v#tšinou uvád#jí životy pr+m#rné, které jsou podstatn# delší (odpovídají výpadku
zhruba 50 % zdroj+).
Tab. 1 Orienta'ní údaje o sv#telných zdrojích
Druh sv#telného zdroje

Efektivní dél- %initel stárnutí M#rný výkon v'.
p ed adníku v lm/W
ka života v h

žárovka oby'ejná (100W)
Žárovka halogenová (500W)

1000
2000

0,9
0,95

15
20

zá
zá
zá
zá

ivka lineární T8 standard (36 W)
. lineární T8 t ípásmová (36 W)
. lineární T5 nové generace (28 W)
ivka kompaktní (18 W)

6000
9000
12000
6000

0,65
0,85
0,95
0,8

60
75
95
50

výbojka vysokotlaká rtu.ová (250 W)

16000

0,7

55
19
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halogenidová (250 W)
sodíková standard (250 W)
sodíková /xenon/ (250 W)

6000
16000
18000

0,8
0,9
0,9

75
100
120

výbojka nízkotlaká sodíková (66 W)

14000

0,75

120

induk'ní zdroj QL Philips (85 W)

60000

0,95

70

Pozn. k tab. 1: Uvedené údaje jsou orienta'ní a zaokrouhlené. V praxi je nutno použít údaj+
výrobce pro konkrétní typ sv#telného zdroje.
Z tab.1 vyplývá, že žárovky mají podstatn# kratší dobu jmenovitého života a nižší m#rný výkon
než výbojové nebo induk'ní sv#telné zdroje. Jejich výhoda tkví v tom, že mají malé rozm#ry,
nepot ebují další p ed adná za ízení, jsou schopny tém# okamžit# podávat plný sv#telný výkon, délku jejich života podstatn# neovliv)uje 'etnost spínání a jejich po izovací cena je nízká.
Hodí se p edevším tam, kde se svítí pouze krátkodob# a kde se 'asto rozsv#cí a zhasíná.
Výbojové sv#telné zdroje (pop . induk'ní) je nutno preferovat v aplikacích s dlouhou dobou
svícení. Vysoký m#rný výkon souvisí s energetickou úsporností, dlouhý život snižuje náklady
na sv#telné zdroje a jejich vým#nu, což je zvláš. významné p i umíst#ní svítidel v t#žko p ístupných místech. Mezi negativní vlastnosti výbojových sv#telných zdroj+ (p edevším výbojek)
pat í dlouhá doba náb#hu a znovuzápalu, kterou lze odstranit pouze použitím speciálních p edadník+ s velmi vysokou po izovací hodnotou. Nevýhodou je také (s výjimkou kompaktních
zá ivek s integrovaným p ed adníkem nebo sm#sových výbojek) pot eba externích p ed adných
za ízení.
Pokud se nepoužije elektronických vysokofrekven'ních p ed adník+, je dále nap . nutno po'ítat s nebezpe'ím vzniku stroboskopického efektu. Ten je možno omezit elektrickým p ipojením sousedních svítidel v osv#tlovací soustav# na r+zné fáze (rozfázování svítidel).
U vícezdrojových zá ivkových svítidel se ke stejnému ú'elu používá tzv. duo-zapojení.
V p ípad# induk'ního sv#telného zdroje QL firmy Philips je t eba ocenit p edevším délku jeho
života. Jeho nevýhodou je pom#rn# malý jmenovitý sv#telný tok a, podobn# jako u výbojových
zdroj+, pot eba externího p ed adného za ízení.
Hovo íme-li o hospodárnosti a o m#rném výkonu sv#tlených zdroj+, je namíst# p ipomenout,
že pro sv#telné zdroje téhož typu obecn# platí, že zdroj s vyšším p íkonem má také vyšší m#rný
výkon. Oby'ejná žárovka o p íkonu 15 W má nap . m#rný výkon cca 6 lm/W, zatímco žárovka
s p íkonem 200 W p ibližn# 16 lm/W. Podobn# je tomu i u výbojových zdroj+. Porovnáme
nap . zá ivky LUMILUX firmy Osram o p íkonu 18 W a 58 W v zapojení s konven'ním p edadníkem. Zá ivka 18 W se jmenovitým sv#telným tokem 1350 lm má p íkon v'etn# p ed adníku 30 W, zá ivka 58 W pak 71 W p i sv#telném toku 5200 lm. Zá ivka 18 W tedy má m#rný
výkon v'etn# p ed adníku 45 lm/W, v porovnání s 73 lm/W u zá ivky 58 W. Svítidlo 1x58 W
(5200 lm, 71 W) musíme p i použití zá ivek 18 W nahradit 'ty mi svítidly 1x18 W nebo jedním
svítidlem 4x18 W (5400 lm, 120 W). Takové ešení je pak energeticky i investi'n# náro'n#jší.
Hodnoty 'initele stárnutí sv#telných zdroj+ mají vliv na hodnotu udržovacího 'initele a tím
na míru nutného p edimenzování osv#tlovací soustavy v novém stavu. Z tabulky 1 je patrné
velké rozdíly ve stárnutí uvedených zdroj+ b#hem života. Zvláš. je t eba upozornit na velmi
odlišné parametry r+zných typ+ lineárních zá ivek (p edevším 'initele stárnutí a celkový m#rný
výkon). Nová ada lineárních zá ivek T5 o pr+m#ru 16 mm s paticí G5 ur'ená pouze pro provoz s elektronickým p ed adníkem má opravdu vynikající vlastnosti. V porovnání s adou T8
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o pr+m#ru 26 mm se ada T5 liší i délkou (kratší o 50 mm), až o 80 % nižším obsahem rtuti a
také tím, dosahují max. sv#telného toku p i teplot# okolí 35° C (místo 20° C).
2. Vliv p ed adník) na hospodárnost osv#tlení
Kvalita p ed adník+ výbojových sv#telných zdroj+ zásadní m#rou ovliv)uje provozní spolehlivost sv#telného zdroje a tím i svítidla. Protože v nich dochází ke ztrátám, ovliv)ují i energetickou náro'nost svítidel.
P edevším u zá ivkových svítidel se setkáváme s pojmy konven'ní, nízkoztrátový a elektronický p ed adník. Nap . v konven'ním p ed adníku firmy Thorn pro zá ivku 36 W vznikají ztráty
9 W (p íkon svítidla v'etn# ztrát v p ed adníku je 45 W), zatímco v nízkoztrátovém pouze 6 W
(p íkon svítidla v'etn# ztrát v p ed adníku je 42 W).
P i použití elektronických p ed adník+ firmy Thorn (a dalších renomovaných výrobc+) dochází
k tomu, že zá ivka o jmenovitém p íkonu 36 W má p íkon pouze 32 W, p i'emž je zachován
jmenovitý sv#telný tok zá ivky. Ztráty ve vlastním p ed adníku jsou 4 W (p íkon svítidla v'etn#
p ed adníku je 36 W). Kvalitní elektronický p ed adník zp+sobuje prodloužení života sv#telných zdroj+ a p edevším odstra)ují periodické kolísání jasu zá ivek a blikání p i startu.
Mezi p ed adníky pat í i zapalovací za ízení, která vyžadují k uvedení do provozu výbojové
zdroje. Vedle spolehlivosti funkce je stále více žádáno provedení s tzv. odpojova'em, jenž odpojí vadnou výbojku nebo zá ivku od napájecí sít#, 'ímž zamezí nep íjemnému cyklování
a ukon'í odb#r el. energie nefunk'ním svítidlem.
Hovo íme-li o p ed adnících, je namíst# zmínit se i o transformátorech používaných nap .
k napájení halogenových žárovek na malé nap#tí. Ztráty v elektronických transformátorech
mohou být ve srovnání s konven'ními až p ibližn# polovi'ní. Výhodou elektronických transformátor+ jsou dále nap . velmi nízká hmotnost, malé rozm#ry, nízké povrchové teploty
a prodloužení délky života žárovek. Pro konven'ní transformátory obecn# platí, že 'ím mají
v#tší výkon (rozm#ry, hmotnost), tím mají menší ztráty.
3. Vliv konstruk%ního ešení svítidel na hospodárnost osv#tlení
Konstruk'ní ešení svítidla má vliv na hospodárnost osv#tlení z více d+vod+.
Základním úkolem ú'elových svítidel je dosažení maximální provozní sv#telné ú'innosti p i
prostorovém rozložení sv#telného toku optimálním pro daný ú'el.
Požadované fotometrické plochy svítidla ('ar svítivosti) lze docílit použitím reflektor+ (využívajících odrazu sv#tla), refraktor+ (využívajících prostupu a lomu sv#tla) nebo difuzor+ (využívajících prostupu a rozptylu sv#tla).
Vedle tvaru sv#teln# 'inných prvk+ svítidla je nemén# d+ležitá volba konstruk'ních materiál+ s
ohledem na jejich optické vlastnosti, mezi n#ž pat í p edevším 'initel odrazu, 'initel prostupu
(pohlcení) a index lomu.
Výrobky renomovaných firem se vyzna'ují používáním sv#teln# 'inných materiál+ zaru'ujících
vysokou sv#telnou ú'innost a požadované rozložení sv#telného toku v pr+b#hu celé životnosti
svítidel.
Pro výrobu zrcadlových reflektor+ se nap . používá hliníku 'istoty 99,9% s odolným eloxovaným povrchem, a n#kdy jsou dokonce nabízeny sklen#né reflektory, u nichž jsou nevratné
zm#ny sníženy na úplné minimum.
U plastových sv#tlopropustných optických prvk+ je z hlediska 'asové stálosti fotometrických
vlastností velmi d+ležitá p edevším odolnost v+'i UV zá ení. Nap . zatímco 'initel pohlcení
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polykarbonátového optického krytu svítidla stabilizovaného v+'i UV zá ení vzroste b#hem
dvanácti let z p+vodního cca 1% na cca 4%, v p ípad# nestabilizovaného polykarbonátu vzroste za stejnou dobu na více než 14%.
U uzav ených svítidel má na 'asovou stálost sv#telných parametr+ podstatný vliv stupe) krytí
optické 'ásti. Pro venkovní elektrická za ízení nap . normy vyžadují kv+li zajišt#ní bezpe'nosti
krytí IP 23, ale v p ípad# optických 'ástí svítidel je dnes v praxi v#tšinou požadováno krytí
IP 54 nebo nap . u uli'ních svítidel až IP 65.
Výrobky renomovaných firem se i v p ípad# stupn# krytí op#t vyzna'ují tím, že deklarovaný
stupe) krytí svítidlo skute'n# má, a to nejen v dob# prodeje, ale i v pr+b#hu jeho provozování.
Kvalitní svítidla jsou dále konstruována tak, aby se na jejich sv#teln# 'inných 'ástech co nejmén# usazovaly ne'istoty a aby se tyto 'ásti daly snadno 'istit.
P ísp#vek svítidel k hospodárnosti osv#tlení je možno vid#t ješt# z dalšího pohledu. Pokud jsou
svítidla vystavena nebezpe'í hrubého zacházení, jak tomu bývá p edevším ve ve ejn# p ístupných prostorech, musí být použité konstruk'ní materiály i dostate'n# mechanicky odolné a
snadno dosažitelná svítidla nesm#jí být snadno demontovatelná a rozebíratelná bez použití speciálních nástroj+. V opa'ném p ípad# dochází k jejich pravidelné devastaci a jejich použití je
úplným vyhazováním pen#z.
Na druhé stran# musí být umožn#n rychlý a pohodlný p ístup údržby k sv#telným zdroj+m
a p ed adník+m. Proto, je-li to možné, vybavují se svítidla rychloupínacími uzáv#ry,
v elektrické 'ásti svítidla se užívá konektorové propojení, aby se p ed adníky v p ípad# pot eby
mohly snadno vyjmout ze svítidla a vym#nit za náhradní, nebo opravit v díln#.
4. Vliv ovládání na hospodárnost osv#tlení
Ovládání osv#tlovacích soustav m+že nejen zvýšit komfort uživatel+, ale m+že i podstatn#
ovlivnit spot ebu el. energie na osv#tlení. V rámci tohoto 'lánku není možno zabíhat do v#tších
podrobností, ale byla by chyba nezmínit se o možnostech úspor vlivem n#kterých zp+sob+
ovládání.
V#tšina lidí si rozsvítí um#lé osv#tlení, když pot ebuje vid#t, ale málo kdo osv#tlení vypne,
když ho nepot ebuje. Tento problém je možno ešit automatickým spínáním osv#tlení. Jedním z
nejefektivn#jších zp+sob+ automatického spínání osv#tlení je spínání pomocí foto'idel
(v závislosti na hladin# denního osv#tlení) a pomocí pohybových 'idel (podle p ítomnosti osob
v osv#tlovaném prostoru). Osv#tlení pak je v provozu pouze, když je pot eba, ale když svítí,
tak naplno. Podle údaj+ firmy Thorn využitím kombinovaných foto/pohybových 'idel snížit
energetickou náro'nost osv#tlovacích soustav o 40 až 60 %.
Vyšší kvalitativní stupe) p edstavuje spojení uvedeného automatického spínání osv#tlení
se stmíváním. V p ípad# zá ivkových svítidel je nutno použít stmívatelných elektronických
p ed adník+. Tímto zp+sobem je pak možno náklady na el. energii snížit až o 70 %.
Firma Thorn v tomto oboru nabízí jak samostatná 'idla ur'ená pro montáž na strop nebo
do podhledu, tak i kompletní svítidla (se zabudovanými 'idly) r+zného stupn# inteligence. První stupe) inteligence p edstavuje automatické spínání osv#tlení, druhý stupe) umož)uje automatické spínání a stmívání osv#tlení a t etí stupe) pak ješt# navíc dopl)uje automatické ovládání možností individuálního ovládání pomocí ru'ního dálkového infra'erveného ovlada'e.
5. Nové trendy v konstrukci svítidel
Ve vysp#lých zemích sv#ta dnes jednozna'n# p evládá snaha používat osv#tlovací za ízení
s vysokou užitnou hodnotou, pro kvalitní, energeticky úsporné sv#telné zdroje s dlouhým jme22
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novitým životem, s nízkoztrátovými nebo elektronickými p ed adníky, s dobrými a stabilními
fotometrickými vlastnostmi, se snadnou a pohodlnou obsluhou a údržbou, apod.
Vedle moderního designu jsou nap . žádána a samoz ejm# také nabízena svítidla
z recyklovatelných materiál+ a variabilita typových ad svítidel.
Stejn# jako jinde se i v p ípad# svítidel projevují ur'ité módní trendy. Nap . u interiérových
svítidel je možno pozorovat poptávku po svítidlech se stínidly z perforovaného plechu apod.,
nebo svítidel, z nichž se sv#telný tok zdroje dostává na srovnávací rovinu z velké 'ásti nebo
v plné mí e nep ímo po dvou odrazech. Výrobci ve v#tší mí e nabízejí ú'elová svítidla
s nabídkou dekorativního p íslušenství. V obchodních a spole'enských prostorech se používají
svítidla typicky pr+myslového designu.
Pro osv#tlení v interiérech i exteriérech se ve v#tší mí e nabízí osv#tlovací technika využívající
sv#tlovod+. Sv#tlo se z tzv. generátoru se sv#telným zdrojem rozvádí na místo ur'ení prost ednictvím sv#tlovodných kabel+. Koncové optické prvky, zajiš.ující požadovanou distribuci
sv#telného toku, mohou být velmi malých rozm#r+. Použitím sv#tlovod+ lze snadno odfiltrovat
ultrafialové a tepelné zá ení, což je nap . d+ležité p i osv#tlování choulostivých exponát+ v
muzeích. Pro údržbu je výhodná vým#na sv#telného zdroje na jednom míst#, z hlediska bezpe'nosti je výhodné, že se s výjimkou generátoru jedná o neelektrické za ízení,
Nová ada zá ivek T5, která byla ve ejnosti poprvé p edstavena na Hannoverském veletrhu
v roce 1995, udává nový sm#r i v konstrukci svítidel. Svítidla mohou být subtiln#jší a leh'í, p i
nižší spot eb# konstruk'ních materiál+. Menší vzdálenosti mezi zá ivkami a reflektory a vyšší
povrchové jasy zá ivek však kladou v#tší nároky na kvalitu a p esnost optického systému svítidel. Zá ivky T5 se svými rozm#ry také lépe hodí pro b#žné rozm#ry modul+ stropních podhled+. Menší rozm#ry svítidel sebou p inášejí i nižší náklady na balení, skladování a dopravu.
/ada výrobc+ svítidel již má v nabídce svítidla pro zá ivky T5. Otázkou z+stává, jak rychle
poroste jejich podíl na trhu.
N#které trendy v konstrukci svítidel m+žeme ukázat na dvou vybraných výrobcích firmy
Thorn:
5.1 Typová %ada svítidel CONTOUR
Systém kancelá ských svítidel moderního designu CONTOUR tvo í zá ivková stropní záv#sná
svítidla (pro lineární zá ivky 1x nebo 2x36 nebo 58W) s t#lesem ze snadno recyklovatelného
hliníku s bílým nebo p írodn# eloxovaným povrchem. Svítidla jsou vzájemn# propojitelná bu1
p ímo do ad, nebo do r+zných obrazc+ pomocí speciálních kloub+, umož)ujících elektrické
propojení svítidel, a jsou kombinovatelná s p ípojnicovými lištami pro p ipojení sm#rových
svítidel. Spojovací klouby slouží i k ukotvení lankových pop . trubkových záv#s+. P ípojnicové
lišty mohou být vybaveny stmívatelnými elektronickými transformátory. Jednotlivá svítidla se
dodávají jako p ímo svítící (100% sv#telného toku sm#rováno do dolního poloprostoru) nebo
nep ímo/p ímo svítící (60% sv#telného toku sm#rováno na strop). Svítidla jsou vybavena hliníkovým parabolickým optickým systémem s matným nebo zrcadlov# lesklým povrchem
s omezením jasu pod 200 cd/m2 od úhlu γ = 50 nebo 60°. Jsou tedy ur'ena i pro kancelá e
s trvalou prací na výpo'etní technice se zobrazovacími jednotkami.
Variantou svítidla CONTOUR je CONTOUR SENSA ur'ené pro osv#tlení jednoho nebo dvou
pracovních míst kancelá ského pracovišt#. Uprost ed je vybaveno foto'idlem a infra'erveným
(IR) 'idlem, reagujícím na p ítomnost osob. Aktivní prostory obou 'idel jsou vymezeny kuželovými plochami, v p ípad# foto'idla s vrcholovým úhlem 92°, v p ípad# IR 'idla s vrcholovým úhlem 97°. Osy t#chto kužel+ jsou kolmé k pracovní ploše a 'idla sm# ují dol+. Foto'idlo
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umož)uje 7 stup)+ nastavení osv#tlenosti pracovní plochy. Intenzita um#lého osv#tlení se automaticky m#ní v závislosti na úrovni denního osv#tlení pomocí vazby foto'idla se stmívatelným elektronickým p ed adníkem. K samo'innému vypnutí svítidla dojde, není-li pracovník
p ítomen po dobu 10 až 15 minut. Svítidlo je nep ímo/p ímo svítící, je vybaveno parabolickým
systémem s zrcadlov# lesklým povrchem a difuzorem a je osazeno dv#ma kompaktními zá ivkami o p íkonu 40 W.
5.2 Uli ní svítidla RIVIERA a ALFA 2000
Svítidla RIVIERA a ALFA 2000 se liší pouze konstrukcí a materiálem t#lesa. RIVIERA má
t#leso vyrobené z tepeln# odolného polyesteru a polypropylenu, ALFA 2000 z hliníkové slitiny.
Ob# svítidla moderního designu využívají shodnou samostatnou sv#teln# aktivní 'ást, tzv.
OPTIBLOK, v krytí IP 66. Sou'ástí Optibloku je hliníkový ev. sklen#ný reflektor s po'íta'ov#
optimalizovaným tvarem, který zajiš.uje ideální rozložení sv#telného toku s ohledem na úrove)
jasu a jeho rovnom#rnost pro b#žn# používané obrusné vrstvy vozovek. Navíc je konstruován i
s ohledem na nejnov#jší výzkumy v oblasti viditelnosti na komunikacích pro motorovou dopravu s využitím speciáln# vyvinutého matematického modelu viditelnosti. Optický kryt m+že být
plastový (z metakrylátu nebo polykarbonátu, s refraktorem, zvyšujícím využití sv#telného toku) nebo sklen#ný (zajiš.ující max. zábranu osln#ní a min. únik sv#tla do atmosféry). Sv#telný
zdroj je možno nastavit do osmi poloh ve sm#ru podélné i p í'né osy a fotometrickou charakteristiku je možno rovn#ž m#nit vychýlením osy výbojky.
Sv#telný zdroj se ze svítidla vyjímá spole'n# s objímkou a t#sn#ním kruhového tvaru. Tento
prvek využívá bajonetového zp+sobu upevn#ní kombinovaného s konektorem, takže
p i mechanickém uvoln#ním sou'asn# dochází i k elektrickému odpojení výbojky od napájecí
sít#.
Pracovník údržby m+že bez jakéhokoliv rizika provést vým#nu sv#telného zdroje ze svítidla
pod nap#tím. Po provedení vým#ny se okamžit# m+že p esv#d'it, že je svítidlo funk'ní
a výbojka v po ádku.
P ed adníky jsou instalovány na jedné desce, takže po rozpojení konektor+ lze celou p ed adnou jednotku snadno vyjmout. Svítidla jsou sériov# vybavována zapalova'i s odpojova'em.
Speciální univerzální upev)ovací prvek umož)uje montáž svítidla na d ík nebo výložník osv#tlovacího stožáru o pr+m#ru 42 až 76 mm a nastavení sklonu svítidla od 0 do 20° od vodorovné
roviny v krocích 2,5°.
Ergonomické ešení umož)uje obsluhu shora, p i vzp ímené poloze údržbá e. P ístup
ke sv#telnému zdroji i k p ed adník+m nevyžaduje použití nástroj+.
6. Záv#r
Uvedený 'lánek se zabývá p edevším hledisky osv#tlení, která mají podstatný vliv
na hospodárnost osv#tlovacích soustav, a informuje o n#kterých trendech v konstrukci svítidel.
Progresivní osv#tlovací technika v rukou architekta a sv#telného technika je nástrojem, jímž
m+že být dosaženo estetické, ú'elné, hospodárné a k životnímu prost edí ohleduplné ešení
osv#tlení prostor+ a objekt+.
K dosažení optimálních výsledk+ je však pot ebná oboustranná spolupráce výše uvedených
odborník+ a znalost aktuální nabídky progresivních sv#telných za ízení.
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Citelum a.s. - nový p ístup k ve ejnému osv#tlení
Ing. Petr Št#rba
Spole'nost CITELUM a.s. byla založena v minulém roce jako dce inná spole'nost francouzské
Citelum S.A., a Východo'eské energetiky, a.s. Francouzská Citelum S.A., která dosáhla ve
Francii vynikajících úsp#ch+ v oblasti komplexní správy ve ejného osv#tlení (Pa íž, Bordeaux,
Lille a desítky dalších m#st) a která zárove) je sv#tovým leaderem v oblasti slavnostního nasv#tlování významných objekt+ (Eiffelova v#ž, areál Louvru, moskevský Kreml a bezpo'et
jiných realizací), je dce inná spole'nost elektrárenského kolosu EDF-Electricité de France.
Úsp#šnost spole'nosti je vyjád ena expanzí po sv#t#, nejnov#ji nap . správou VO v Rio de
Janeiro. CITELUM a.s. má na 'eském trhu dlouhodobé zám#ry a využívá p itom zkušeností
své mate ské firmy p i použití moderních technologií a systému ízení.
Spole'nost CITELUM a.s. nabízí služby na bázi smluvního zajišt#ní s plnou garancí kvality
v oblasti ve ejného osv#tlení v'etn# t íbarevné dopravní signalizace a nasv#tlování významných objekt+ na nejr+zn#jší úrovni:
- úplná správa tj. plné p evzetí spravování ve ejného sv#tlení jako celku a plánování investic
p i naší závazné odpov#dnosti za výsledky
- zabezpe%ení provozu a údržby znamená zajišt#ní skute'né kontinuity provozu na základ#
p edem smluvené finan'ní odm#ny
- komplexní projektové studie umož)ují m#stu globální a do budoucna orientovaný pohled
na VO
Co je p í'inou takového zájmu o smlouvy o p enesené správ# ? Jsou to zejména tyto t i typy
d+vod+:
-Praktické d+vody
-D+vody kvality
-Finan'ní d+vody

a zejména:

Praktické d'vody: vy izování reklamací uživatel+, vy izování pracovních zakázek t etích osob
mající dopad na ve ejné osv#tlení,koordinace prací r+zných podnik+ nebo úspora p i školení
pracovník+ jsou samoz ejmostí, CITELUM a.s. ale nabízí i pomoc p i financování investic.
D'vody kvality: spole'nost disponuje sv#telnými specialisty, kte í vypracují technickoekonomicky optimimální projekt, použitá za ízení jsou testována v mate ských laborato ích i
prakticky, údržba je provád#na na základ# ízené diagnostiky spolu s dlouhodobým plánováním za použití softwarových nástroj+.
Finan ní d'vody: p enesená správa p ispívá k uvoln#ní finan'ních limit+ m#sta, a to z celé
ady d+vod+: úspora pracovních tým+ r+znorodých kvalifikací, úspora p i sledování rychle se
vyvíjejících technologií, materiál+ a metod, p i aktualizaci po'íta'ových nástroj+. Kone'n#
paušalizace usnad)uje rozpo'tové ízení, protože odstra)uje výdajové nárazy a umož)uje
provád#t renovace v krátkém období a náklady rozložit na celou dobu trvání smlouvy.
V sou'asné dob# byly nebo budou vypsána výb#rová ízení na správu VO v n#kolika našich
významných statutárních m#stech. V p ípad# úsp#chu po'ítá naše spole'nost s dv#ma zásadními aspekty:
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- s výraznými investicemi díky mimo ádným možnostem financování prost ednictvím svých
zakladatel+
- s maximálním využitím stávajících pracovník+ a jejich jedine'ných znalostí p i všestrann#
zajímav#jších podmínkách.
Ve ejné osv#tlení dává našim m#st+m skute'n# novou, no'ní identitu. Návšt#vníkovi 'asto
utkví v pam#ti no'ní podoba m#sta, která tak výrazn# podporuje turistický ruch. Dosp#li jsme
k vrcholu naší profesionality:
Slavnostní osv#tlení historických památek, ve ejných budov, park+, pr+myslových a obchodních staveb.
V %echách spole'nost CITELUM za krátkou dobu své existence již realizovala následující
akce:
- Historická vodní elektrárna v Hradci Králové
- Zámek Hluboká
- %erná v#ž v %eských Bud#jovicích
Koncepty osv#tlení jsou tvo eny architektem a výtvarníkem v úzké spolupráci s francouzskými
specialisty p i respektování slohu i historie objektu a jeho okolí. Technická realizace je potom
provedena kvalitními, ve vlastních laborato ích a zejména dlouholetou praxí ov# enými svítidly.

Tisková oprava
A to zní paradoxn#, s neskrývaným pot#šením jsem obdržel od pana Ing. Poula z firmy Tesla
Ecimex žádost o uve%ejn#ní tiskové opravy. Ne snad z pot#šení nad lidskou omylností,ale proto, že je Zpravodaji p%isuzována taková míra d'ležitosti, že stojí za to žadateli tuto nápravu
provést.
K lánku Setkání SRVO V Klatovech, Zpravodaj 2/97, str.8: namísto ...Tato firma je výhradním zástupcem výrobk' GE... má být správn# ...Tato firma je autorisovaným distributorem
výrobk' GE .. .
Za omyl se omlouvám.
František Luxa
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Co p inesl rok 1997
Tak nám ub hl op t jeden rok.
#as má jednu nep%íjemnou vlastnost. Plyne, zdá se, 'ím dál rychleji a n jak ho, zdá se, máme
'ím dál mén a nedokážeme ho zpomalit.
Co nám vlastn uplynulý rok p%inesl, jaký byl? Nechci se zabývat záležitostmi Spole'nosti, to
ostatn ud lali povolan jší na Setkání v T šín . Jde mi spíše o to, co bylo kolem nás a možná i
v nás.
N komu se práce da%ila, jinému mén , n která firma prosperovala, jiná nikoliv, n kdo našel
uplatn ní, jiný o práci p%išel. To je zkrátka dnešní života b h.
Byly nám doru'eny, 'i spíše naservírovány všeliké balí'ky, které mnohým z nás p%inesly p%ímo
balíky starostí a problém).
Ukázalo se, že ani rozto'ená kola socialismu, ani neviditelná ruka trhu nedokáží poru'it v tru,
dešti. O tom nás tyto živly p%esv d'ily v lét s nebe sebev domým d)razem. Nejen velké území
nám vyhrazeného životního prostoru spláchla povode, se sebev domím pouze jí vlastním, ale i
p%íbytky lidí, pracovišt , výsledky snažení generací a co je nejtragi't jší, neušet%ila ani lidské
životy.
A p%esto v této temné úvaze mi probleskuje sv télko optimismu. Je o 'lov 'í vzájemnosti, snaze pomoci, solidarit .
Aby všem, pro v tšinu z nás neobvyklým, nezažitým a neo'ekávaným p%íhodám nebyl konec,
zaklepala se i politická scéna a protože p%i zem t%eseních padají i mnohé chrámy, pro' by to
nesesulo i jednu vládu. Vždy. jsme byli p%ece uvyklí na pohodlnou jistotu a každá nová tvá%,
nový vztah, nové hodnocení v cí kolem nás p%inášel otázky. Ale vždy. p%eci každou spole'nost, partu spolupracovník), kamarády i rodinu tvo%í lidé. Lidé dob%í, horší, chyt%í, chybující
vst%ícní, 'i naopak, prost r)zní, ale hlavn lidé. A o toto mi vlastn jde - dokázat být a z)stat
'lov kem mezi lidmi.
Vlastn toto m lo být n co jako osobní p%ání k novému roku a ono mi to vyplynulo samo: dokázat být a z)stat 'lov kem mezi lidmi.
František Luxa

3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Byli jsme p i tom..
Kurz osv#tlovací techniky XV
Další z pravidelných a dnes možno %íci již tradi'ních
akcí z oboru byl Kurz osv tlovací techniky, který se uskute'nil 9. - 10.10.1997 na p)d Vysoké školy bá,ské. Kurz odborn zajiš.ovaly #eská spole'nost pro osv tlování, regionální skupina Ostrava, Krajská hygienická stanice Ostrava, Vysoká škola bá,ská -Technická universita
Ostrava, katedra elektrotechniky a informatiky a Spole'nost pro rozvoj ve%ejného osv tlení.
Sponzory akce byly firmy Speciál s.r.o. Opava, OREM Ostrava, Gadone Brno. Posláním seminá%e byla tentokrát problematika venkovního osv tlování v plné ší%i tohoto pojmu, tj. osv tlování komunikací v'etn provád ní údržby, návrhy a projekty rozvod), regulace VO. Byla zde
zmín na i problematika osv tlení sportoviš., dopravních zna'ek a také požadavky na osv tlení
z pohledu %idi'e. Stranou nez)stalo ani slavnostní osv tlení objekt).
Odborným garantem akce byl Doc. Karel Sokanký, Vysoká škola bá,ská, organisa'ním garantem RNDr. Marie Juklová, KHS Ostrava.
Protože program tohoto dvoudenního seminá%e byl velice obsažný, p%ednášky a referáty
zabíraly velice široký úhel pohledu od více mén 'ist teoretických až po seznámení s
praktickými aplikacemi. Mimo jiné zde své p%ísp vky p%ednesli Prof. Ing. J. Habel, DrSc., Doc.
Ing. K. Sokanský, Doc. Ing. A. Smola, Doc. Ing. M. Šef'íková, CSc., Doc. Ing. J. Plch, CSc.,
Ing. J. Horák, Ing. J. Kotek, Ing. A. Muchová, Ing. V. Honys, Ing. J. Dufka, Ing. J.
Novomeský, J. Vorá'ek, Z. Keller, E. Kajfosz, M. Tichý, M. Benda. Pokud budete mít zájem
se s jednotlivými tématy seznámit podrobn ji, k seminá%i byl vydám sborník, který však
obsahuje pouze ty p%ednášky nebo jejich výtahy, které jejich auto%i odevzdali v'as k otišt ní.
Sborník vám zašle nebo kontakt na p%ednášející zajistí organisa'ní garant RNDr. Marie
Juklová, KHS Ostrava, Partizánské nám stí 7, 728 92 Ostrava 1, tel. 069/6118505.
Drobnou vadou bylo nedodržení vypsaného po%adí p%ísp vk) a. již z d)vod) organisa'ních 'i
pozdního p%íjezdu p%ednášejících. Ú'astníci tak m li ztíženou možnost zam %it svoji pozornost
na téma, které je zaujalo.
Jinak m l seminá% tradi'n vysokou odbornou i spole'enskou úrove,, ke které jist p%ispívá
jeho konání na akademické p)d .
Doc. Sokanský seznámil p%ítomné s úmyslem v 'ervnu v roce 1998 uspo%ádat odbornou akci
na téma sv tlo a osv tlení s mezinárodní ú'astí. Pro tento obor bude jist p%ínosné mít možnost
porovnat poznatky, teoretické práce i praxi u nás a v zahrani'í. Dlouholetá tradice po%ádání
Kurz) v Ostrav je již p%edem zárukou kvality. S touto akcí se p%ipravuje i rozsáhlá výstava
komponent) sv telné techniky. Doc. Sokanský vyzval zájemce o presentaci svých produkt) k
ú'asti.
Z p%ísp vk), proslovených na kursu zde otiskujeme v rozší%eném zn ní p%ísp vek Ing. M. Nagy, ve kterém nás seznamuje s firmou GE Lighting Tungsram, s jejímiž výrobky je možno na
našem trhu se stále 'ast ji setkávat. Chceme tímto pokra'ovat v p%edstavení firem operujících
na našem trhu, v minulém 'ísle jsme zahájili p%estavením firem Tesla a Osram. P%ísp vek uvádíme v originále ve zkrácené verzi.
-FLx-
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GE Lighting Tungsram - sto rokov v znamení svetla
Ing. Mikuláš Nagy, GE Lighting Evrope, Nové Zámky, Slovenská republika
Pre 'eskú odbornú verejnos. sú výrobky firmy Tungsram dlhé roky známe, ve/ v období pred
rokom 1989 bola to jedna z mála zna'iek, ktorá pravidelne dopl,ovala sortiment tuzemských
výrobcov. Vlani táto firma oslavovala svoju 100-ro'nú existenciu už ako sú'as. jednej z najvä'ších spolo'ností sveta - General Electric.
Nie náhodou prezývali firmu TUNGSRAM dlhé desa.ro'ia a 'asto aj dnes „žiarovkár,ou“,
ve/ jej názov vyvolá v každom obraz žiarovky aj napriek tomu, že v priebehu jej rozvoja
obsiahla širokú oblas. vákuovej techniky a elektroniky. Nesporne, „chlebí'kom“ podniku boli
vždy svetené zdroje, ktoré sú aj dnes rozhodujúcim 'lánkom jej výrobného programu (pri neodmyslite0nej výrobe vákuotechnických zariadení na výrobu svetelných zdrojov).
Inak aj samotný názov spolo'nosti poukazuje na žiarovku - presnejšie na jej „srdce“, na žhavené vlákno: vznikol zo spojenia anglického (Tungsten) a nemeckého (Wolfram) prekladu slova
wolfram.
Sto rokov spolo'nosti TUNGSRAM je sú'as.ou univerzálnych dejín techniky a jej novodobé
dejiny sú previazané multinacionálnou spolo'nos.ou General Electric.
Zrod spolo'nosti TUNGSRAM siaha až k založeniu Viede,skej firmy Egger a spol. v roku
1962. Táto firma vyrábala zo za'iatku telefónne a telegrafické zariadenia, ale jej výrobný program - nieko0ko rokov po oznámení známeho patentu Edisona - bol doplnený výrobou žiaroviek s uhlíkovým vláknom. Firma Egger v roku 1896 v Budapešti sa premenila na akciovú
spolo'nos. a tento dátum sa považuje za rok vzniku spolo'nosti TUNGSRAM. Po nieko0kých
rokoch, na základe vlastného patentu , - ako prvý na svete - zahájila výrobu žiaroviek s wolframovým vláknom, s dlhšou životnos.ou a vyššou svetelnou ú'innos.ou.
Vedenie spolo'nosti rýchlo spoznalo, že bez cie0avedomého výskumu a vývoja nie je možné
uspie. už vtedy náro'ných podmienkach trhovej sú.aže. Firma TUNGSRAM ako prvá v Európe založila priemyse0né výskumné laboratóriá. Neskôr na Technickej univerzite v Budapešti
založila katedru atómovej fyziky.
#asom na týchto pracoviskách sa vytvorili skupiny vedcov, ktorí sa stali svetoznámymi. Na
za'iatku tridsiatich rokov vytvorili napríklad kryptónovú žiarovku s vyššou svetelnou ú'innos.ou, s „bielym svetlom“ a vypracovali technológiu výroby wolframového vlákna z ve0kých
kryštálov k výrobe žiaroviek s dvojitými špirálami, ktoré mali ešte vyššiu životnos. a vyššiu
spo0ahlivos..
Málo firiem dokázalo v .ažko skúšaných rokoch tohoto storo'ia popri rôznych organiza'ných
zmenách, zmenách výrobného profilu a riadiacich problémoch udrža. a dokonca posilni. svetoznámu zna'ku.
Po znárodnení v roku 1945 dokonca firma TUNGSRAM zostal akciovou spolo'nos.ou, ke/že
inak by stratila svoje zahrani'né závody. Prekonal obdobia, ke/ ho zbavili práva zahrani'ného
obchodu a prekonal aj obdobie kedy na dlhé roky stratil svoju výskumno - vývojovú základ,u.
Šes.desiate roky znamenali v živote firmy konsolida'né obdobie. Menil sa výrobný profil,
zahájila sa výroba elektróniek a vysielacích elektróniek. Vo Váci bola zahájená výroba televíznych obrazoviek a v prevádzkach vákuovej techniky výroba katódových žiari'ov.
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Najvýznamnejším rozvojovým a investi'ným programom obdobia však bolo založenie výrobného závodu v Nagykanizsi. Je to jeden z najvä'ších výrobní svetelných zdrojov na svete dodnes.
Pre potreby výroby neustále sa rozširujúceho sortimentu svetelných zdrojov firma TUNGSRAM vyrobila aj výrobné stroje a zariadenia, prakticky už od obdobia medzi svetovými vojnami. Z tejto produkcie plynule dodávala stroje a zariadenia, ale aj kompletné závody do socialistických a vä'šiny rozvojových štátov.
Na za'iatku osemdesiatych rokov sa prejavili negatívne ú'inky z úverov na násilný rozvoj firmy. Za'ala sa diverzifikácia výrobkov.
Prechodne boli kapitálové problémy riešené cez bankové konzorciá, ale v celku neúspešne.
Preto sa našiel staronový partner spolupracujúci už v období medzi svetovými vojnami - General Electric. Toto spojenie a silné západoeurópske ú'astniny firmy spôsobili, že TUNGSRAM
sa dostáva do rozhodujúcej trhovej pozície v Európe.
V uplynulých šiestich rokoch General Electric investoval 600 miliónov dolárov do firmy
TUNGSRAM, hlavne do modernizácie výrobného procesu, do uplatnenia nových výrobkov,
ale zostalo ve0a pe,azí aj na ochranu životného prostredia a výuku.
Dnes už 100%-ný americký vlastník General Electric nie len kapitál doniesol do firmy, ale aj
moderné systémy organizácie a riadenia.
„ Máme takú spolo'nos., ktorá je dynamickejšia, sebaistejšia a tvorivejšia ako kedyko0vek v
histórii“ - ukotvuje vla,ajšia výro'ná správa. Je to nezanedbatelný základ pre /alšiu storo'nicu.
Rad radom sa objavujú nové výrobky, novovyvinuté kompaktné žiarivky s 80%-nou úsporou
elektrickej energie a desa.násobne vyššou životnos.ou ako žiarovky, GENURA - prvá induk'ná žiarivka na svete s obdobnými úsporami a 15 000 hodinovej životnosti, sodíkové výbojky so
životnos.ou 28 500 hodín, alebo ocenené kompaktné žiarivky Heliax, ktorých rozmery sú
prakticky totožné s rozmermi bežných žiaroviek.
General Electric zriadil strediská „najkvalitnejšej práce“ na tých miestach, kde jednotlivé 'innosti alebo skupiny výrobkov sú v najlepších rukách. Ni' nedokazuje lepšie uznanie ma/arských odborníkov, ako skuto'nos., že pri viacerých strediskách najkvalitnejšej práce vo firme
tento titul obdržal v oblasti výskumu a vývoja aj Bródiho Výskumný ústav pri firme TUNGSRAM, ktorý zárove, sa stal riadiacim centrom výskumu pre celé odvetvie svetelnej techniky
v rámci General Electric.
Tu je mimo iného sústredený vývoj sodíkových výbojok pre celú spolo'nos. GE, zaujímavých
aj pre 'itate0a tohoto 'asopisu zaoberajúceho sa s verejným osvetlením. Priblížme si z ich rozsiahlej 'innosti príklad ako postupovali pri riešení k0ú'ových otázok sodíkových výbojok
Lucalox.
Každý typ vysokotlakového výboja v plynnom prostredí je zložitým plazmatickým procesom,
od ktorého len vtedy môžeme o'akáva. pre naše ú'ely potrebné optimalizované svetelnotechnické parametre, ak splníme optimálne podmienky vlastného procesu a ich 'asovú stálos..
V prevádzkovej sústave s nasýtenými tlakmi pár svetelnotechnické parametre výbojok sú ve0mi
závislé na prevádzkových podmienkách. Rozdiel napr. pri vysokotlakových sodíkových výbojkách vo'i halogenidovým výbojkám je len v tom, že sprievodný jav zmeny podania farieb pri
zmene prúdu nie je tak výrazný vplyvom už aj tak slabého indexu podania farieb.
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Pragmatické užívate0ské problémy spo0ahlivého a zvýšeného výsledného života vrátane problémov zhasínania ku konci života predur'uje rast napätia na výboji.
Ako pristupovali k riešeniu toho problému, ovplyv,ujúcemu hospodárnos. prevádzky, vývojári?
Preto, že dobu životnosti ohrani'uje predovšetkým zvyšovanie horákového napätia, pri'om
horákové napätie sa zvyšuje v/aka zníženiu tlaku pár z dôvodu úbytku sodíka, v prvom rade
sa pristúpilo k zníženiu úbytku sodíka. Problém riešili aplikáciou amalgámového zásobníka
umiestneného vzdialene od výbojového priestoru, 'o zrejme poznáte z propaga'ných materiálov GE alebo už priamo z výrobkov. Samozrejme k umožneniu uplatnenia amalgámového zásobníka sa vyriešilo ve0a podmie,ujúcich náväzujúcich problémov predovšetkým materiálových ako sú použité pojivá a podobne.
U výrobkoch Lucalox® sa z uvedeného dôvodu sa výrazne znížila miera rastu horákového napätia a zvyšil ich život.
Toto zvýšenie životnosti len vtedy vieme využi. úplne ak výbojku prevádzkujeme na úrovni
menovitých elektrických parametrov. Prísne o'akávania na kolísanie sie.ového napätia o ±3%
neznamenajú, že výbojka nie je prevádzkyschopná pri vä'šej odchýlke, ve/ musí prekona. aj
±10%-nú zmenu sie.ového napätia bez zhasnutia. Pri zmenených podmienkach fyziky výboja
však budú iné výsledné hodnoty.
Preto uživate0, ak chce v plnej miere využi. vlastnosti výbojky, musí vytvori. zodpovedajúce
podmienky:
- musí použi. predradníky, u ktorých výbojka ur'ite pracuje v stabilnom pracovnom bode
- mal by použi. predradníky s odbo'kou, aby mohol prispôsobi. prevádzku výbojky k odlišnému napätiu ako je menovité, alebo ju prispôsobi. k sie.ovému napätiu,
- mal by šetri. výbojku použitím zapa0ova'a, ktorý zastaví zapa0ovanie bu/ po zapálení, alebo
po stanovenom po'te pokusov na zapálenie.
Samozrejme okrem úspešného riešenia dlhšieho a spo0ahlivejšieho života vývojári vytvorili aj
nieko0ko /alších druhov výbojok typového radu Lucalox s rôznymi vlastnos.ami pre rôzne
ú'ely použitia. Vytvorili sa rôznym nastavením pevných parametrov ve0mi chúlostivého rovnovážneho stavu výboja. Napríklad:
- Použili vyšší tlak xenónu v horáku výbojky, pri ktorom popri zvýšenej ú'innosti sa dosiahlo
aj 'iasto'né potla'enie citlivosti na kolísanie napätia. Tieto vlastnosti majú výbojky typu Lucalox HO.
- Pre potreby užívate0ov, ktorí potrebujú sodíkové výbojky použite0né bez zapalova'a, sa vytvorila sodíková výbojka s vnútorným zapa0ova'om, ktorá pracuje obdobne ako ortu.ová výbojka. Tieto typy sa nazývajú Lucalox I.
- Pre prípad, ak užívate0 chce prevádzkova. sodíkovú výbojku s predradníkom ortu.ových
výbojok, sa vytvoril na tento ú'el dimenzovaný horák. Tieto výbojky sa nazývajú Lucalox E-Z
lux.
- Pre potreby zlepšeného farebného podania sodíkových výbojok, zvýšením tlaku plazmy rozšírili spektrum pri zvýšenej vlastnej absorbcii a tak pri teplej farbe sodíkovej výbojky sa dosiahlo
uspokojivé farebné podanie Ra 60.
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Podzimní setkání SRVO
Podzimní setkání p%átel VO sdružených v SRVO se tentokrát uskute'nilo v severovýchodním
cípu #eské republiky, v #eském T šín . Garanta a režie odborné 'ásti se zhostil pan Edward
Kajfosz z tamní firmy Promor, zajiš.ující údržbu VO v #eském T šín . Záštitu nad Setkáním
p%evzal M stský ú%ad #eský T šín, osobn starosta pan dr. Muro,.
Setkání prob hlo v sále hotelu Piast, kde byli i ú'astníci ubytováni. Setkání, i p%es nep%íznivé
klimatické a tím i dopravní podmínky a nemalou vzdálenost pro v tšinu ú'astník), navštívilo
60 osob, zastupujících 45 'len) SRVO.
Odbornou 'ást p%ipravil pan Kajfosz velmi pestrou, vedle již známých a diskutovaných témat,
jako nap%. regulace a ovládání VO, byla za%azena i témata nová a pro mnohé jist d)ležitá, jako
bezpe'nost práce na komunikacích a žeb%ících, ekologická likvidace vyho%elých sv telných
zdroj) z pohledu nových právních norem, seznámení se systémem vyhledávání kabelových poruch. Setkání bylo doprovázeno výstavkou, na které se presentovaly firmy: ART (integrovaný
m stský systém), UMPI (systém ovládání VO MINOS, o kterém jsme již informovali na stránkách Zpravodaje), PROMOR (p%edstavení 'innosti firmy, nabídka užite'ných p%ístroj) a ná%adí
pro práce na VO a pro jiné elektriká%ské 'innosti), STRATEX (za%ízení pro regulaci VO), Gadone (svítidlo M2). Tišt né firemní materiály daly k dispozici firmy ZaDo Electric (výložníky,
patice), EKO VUK (recykla'ní stanice), Thorn (katalogy svítidel), Gradas (svítidla, stožáry,
patice), Eltodo (svítidla Sidonie).
Po p%estávce následovalo jednání Valné hromady SRVO, které podle stanov probralo organisa'ní, finan'ní, personální záležitosti. Zápis o jednání, usnesení, p%ehled 'innosti v roce 1997,
hospodá%ská zpráva, rozpo'et na rok 1998 jsou uvedeny v plném zn ní na dalších stránkách
tohoto Zpravodaje.
Po spole'né ve'e%i uspo%ádal pan Kajfosz vycházku, 'i spíše klouzání za poznáním ve%ejného
osv tlení polského Czeczina. Zajímavý pocit: jedno m sto, dva státy, dva zp)soby %ešení téže
v ci. Promrzlé ú'astníky po op tovném zdolání státní hranice uvítal interiér restaurace Lokálka, op t u nás, v #esku, kde Setkání pokra'ovalo v neformálním duchu.
Chceme tímto pod kovat organizátor)m a osobn panu Kajfoszovi za dobrý pr)b h a p%íjemnou atmosféru Setkání.
A nyní podrobn ji k programu:
- Pan E. Kajfosz uvítal p%ítomné, seznámil je s aktualizovaným programem Setkání.
- JUDr. Muro,, starosta #eského T šína popsal situaci ve m st #eském T šín i v celém
okrese Karviná. Podotkl, že Technické služby v #eském T šín jsou pln zprivatizované jako
prvé v republice, jednotlivé obory 'innosti mají pronajaty na smlouvy soukromé firmy. Ve%ejné
osv tlení provozuje firma Promor E. Kajfosz.
N co z historie #eského T šína, m sta okresu Karviná, nejv tšího okresu #eska:
T šín, historické m sto, sídelní místo knížectví T šínského, majícího sv)j znak ješt na státním
znaku naší první republiky. V letech 1914 - 1916 zde sídlil generální štáb rakouské armády. K
rozd lení m sta dochází v roce 1920, historická 'ást p%ipadá Polsku, oblast kolem nádraží a
hlavních komunikací tvo%í základ budoucího #eského T šína. Obyvatelstvo #. T šína je r)zno-
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rodé, jsou zde Poláci, #eši, N mci, Židé, což však nebrání prudkému rozvoji m sta v letech
1920 - 38.
Dnes má #eský T šín 28500 obyvatel, Czeczin 30000 obyvatel. Ve m st je hrani'ní p%echod,
který ro'n p%ekro'í 38 mil. lidí, což m stu p%ináší víc problém), než užitku.
Ješt perli'ka: p%es hrani'ní p%echody prote'e p%es %eku Olši nejvíce alkoholu v Evrop , sm rem severním pivo, sm rem jižním n co koncentrovan jšího.
- Edward Kajfosz, Promor: Firma Promor vyhrála ve výb rovém %ízení údržbu VO. D%íve se
firma zabývala projek'ní 'inností. Obhospoda%uje 2500 sv telných míst na 140 km osv tlovaných komunikací, ovládaných z 67 rozvad '). M sto v nuje problematice VO velkou pozornost, p%i velkém množství návšt vník) m sta p%ispívá kvalitní VO bezpe'nosti na komunikacích i snížení kriminality. Na základ generelu VO, zpracovaném Ing. Muchovou, probíhá 'áste'ná rekonstrukce VO, kdy zvlášt snižováním p%íkon) sv telných zdroj) z 250 na 100 - 150
W a regulací VO dochází k úsporám el. energie.
- Pan P%emysl Fizia, bezpe'nostní technik TS Slezská Ostrava, zam %il sv)j referát na bezpe'nost práce na žeb%íku a p%i výkopových pracích s d)razem na ve%ejné osv tlení. Upozornil na
d)ležitost znalosti § 133 Zákoníku práce - Ochranné pom)cky a nutnost prov %ení zdravotního
stavu pracovník). Za bezpe'nost je zodpov dný zam stnavatel, znalostí chrání sám sebe.
Výtah z p%ednášky je uveden dále. Je to nové téma, pro mnohé z vás jist zajímavé. V technických možnostech redakce však není možné tento rozsáhlý materiál uve%ejnit v plném rozsahu.
Kopii celého materiálu pro zájemce na požádání zašleme s p%íštím Zpravodajem.
- Pan Požniak ze Správy VO Czeczina seznámil p%ítomné s organizací ve%ejného osv tlení v
Polsku a se stavem VO v Polském Czeczinu. Je zde instalováno 2000 sv telných míst, majitelem VO je obdoba našich rozvodných závod). Firm , se kterou je uzav%ena smlouva na údržbu
VO platí paušál. Majitel provádí 1x m sí'n kontrolu, p%i zjišt ní v tšího množství nesvítících
sv telných míst, než je dohodnuto, paušál snižuje.
V sou'asnosti je již 70 % svítidel zmodernizováno, hlavní úkol p%ítomné doby je zám na rtu.ových výbojek za sodíkové. V historické 'ásti jsou velké problémy p%i rekonstrukci s památká%i.
(Pozn. redakce: P%i no'ní procházce a možnosti bezprost%edního srovnání stavu osv tlení obou
m st bylo na první pohled patrno, že v ta „#esko je jedna z nejlépe osv tlených zemí“ není jen
prázdný bonmot.)
- Pan Vitoušek z firmy Energo krátce a výstižn p%edstavil systém na vyhledávání kabelových
poruch, využití a funkci reflektometr) Vitalex ( Anglie). Za%ízení po p%ipojení vysílá po kabelu
impuls, který se odrazí v míst poruchy. Vyhodnocením odraženého impulzu je možno nejen
poruchu identifikovat, ale i zam %it. I toto za%ízení p%ináší podstatné úspory p%i provád ní zemních prací p%i poruše.
- Ing. Odstr'ilík z firmy ART Brno p%edvedl funk'ní vzorek integrovaného m stského systému, jehož sou'ástí je i systém na ovládání, kontrolu a regulaci ve%ejného osv tlení. P%enos signálu se uskute',uje po radiových vlnách, za%ízení umož,uje jednak ovládat VO z centrálního
po'íta'e, jednak tomuto po'íta'i sd lovat provozní stavy soustavy. V praxi je již instalováno
ve Frýdku-Místku.
- Ing. Pavúr z fy Stratex Prešov p%edstavil ekonomický regulátor VO, za%ízení s automatickou
stabilizací výstupního nap tí 230 V. Tím prodlužuje život sv telných zdroj) a snižuje spot%ebu
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VO. Za%ízení umí regulovat výstupní nap tí tak, že p%i rozho%ívání výbojky je nap tí jmenovité,
pak nastává p%edem nastavený skokový pokles, 'asov %ízený.
- Ing. Hrn'í% z EKO-VUK Panenské B%ežany upozornil na ú'innost recyklace nefunk'ních
sv telných zdroj) provád né na lince EKO-VUK - 93 % hmotnosti odpadu je p%evedeno do
druhotných surovin.
Dále upozornil na d)ležité body nového Zákona o odpadech, který nabude platnosti 1.1.1998 a
jeho souvislost s likvidací vyho%elých sv telných zdroj). Problém zajišt ní sb ru nefunk'ních
sv telných zdroj) od obyvatel je v pravomoci obcí. Ov %uje se v Brn .
P%íprava na%ízení vlády o povinnosti zp tného odb ru surovin ( jako již oleje, autobaterie) zahrne pravd podobn i sv telné zdroje.
Touto jist závažnou problematikou jsme se zabývali již v minulém 'ísle Zpravodaje 3/97, kde
p%ednáška Ing. Hrn'í%e z Plzn na toto téma byla otišt na v plném zn ní.
- Pracovníci firmy MINOS a UMPI CP Praha p%edvedli komplexní systém ovládání, regulace a
kontroly VO pomocí unikátního systému MINOS a ANDROS. Pan Kajfosz p%i návšt v Itálie
m l možnost tento systém vid t v praxi a p%ed'il jeho o'ekávání. Systém dokáže kontrolovat
jednotlivá sv telná místa soustavy. P%edvád ný systém je jist revolu'ním %ešením, ale jeho
širšímu rozší%ení v našich soustavách VO z%ejm bude bránit vysoká cena. Tomuto systému
byl již v nován 'lánek v našem Zpravodaji, zde bylo možno jej vid t ve funkci.
-JHr, FLx-

Bezpe'nost práce na žeb íku a p i zemních pracích.
P%emysl Fizia, TS Slezská Ostrava, provozní technik, BOZ, PO

Práce na žeb íku a 'innosti s tím spojené
Pro žeb%íky platí p%íslušné technické normy. Žeb%ík m)že být používán jen pro krátkodobé,
fyzicky nenáro'né práce p%i použití jednoduchého ná%adí.. Za krátkodobé, fyzicky nenáro'né
práce se považují práce nevyžadující pevné op%ení a zap%ení pracovníka na žeb%íku, jako nap%.
jednoduché práce p%i údržb , opravách, kontrolách ve výšce apod. Pracovník musí mít možnost v p%ípad pot%eby (zakolísání ap.) možnost p%idržet se žeb%íku nebo pevných 'ástí konstrukce.
Práce na žeb%íku.
P%ed zahájením práce na žeb%íku je nutno dbát na správný výb r vhodného druhu, typu, délky a
provedení žeb%íku, který musí odpovídat danému ú'elu (pracovní 'innosti, výstupu). Jakékoliv
úkony na žeb%íku p%i stoji zády k n mu jsou zakázány. Žeb%ík m)že být použit jen tam, kde je
dostatek místa, aby mohl být správn a bezpe'n postaven. Není dovoleno stav t žeb%ík p%ed
nebo za neuzam'ené dve%e. Žeb%íky postavené v prostoru komunikací musí být viditeln ozna'eny (nap%. barevn , praporky, ohrazením, st%ežením ap.).
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Na žeb%íku se nesmí vynášet a snášet b%emeno o hmotnosti nad 20 kg. Na žeb%íku je zakázáno
pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po žeb%íku sou'asn více pracovník) je zakázáno. Pomocný materiál, pom)cky a nástroje se p%i práci na žeb%íku mají ukládat v pevné nádob
(v dru, brašn , košíku ap.), spolehliv zav šené na vnit%ní stran žeb%íku nebo uvnit% dvojitého
žeb%íku tak, aby hmotnost b%emene byla rovnom rn rozložena a nebyla ohrožena stabilita žeb%íku. Hmotnost pracovníka (uvažuje se 100 kg) i pomocného materiálu nesmí p%esáhnout povolené zatížení žeb%íku.
Práce zakázané:
Na žeb%íku se nesm jí provád t práce, p%i nichž se používá pneumatických nástroj), vst%elovacích p%ístroj), %et zových pil a jiných podobn nebezpe'ných nástroj). Dále není dovoleno
nap%. sva%ování (nejsou -li láhve nebo sva%ovací za%ízení na podlaze a délka žeb%íku p%esahuje 5
m. Jde -li o opakované a nebezpe'né práce na žeb%ících je vhodné, aby dodavatel vypracoval
podrobn jší technologický postup. Dále je zakázáno používat žeb%íky jako p%echodové m)stky.
Délka žeb%ík'.
Nejv tší povolená délka p%enosných d%ev ných žeb%ík) je 8 m. Jestliže se má žeb%ík nastavit,
musí se ob 'ásti bezpe'n spojit. V míst spojení se nesmí sklon žeb%íku ani vzdálenost p%í'lí
m nit.
Zajišt#ní stability.
K zajišt ní stability musí být žeb%ík zabezpe'en proti posunutí, bo'nímu vychýlení, zvrácení
nebo rozev%ení. Dolní konce postranic se zajiš.ují proti posunutí nap%. t%ením, zapíchnutím,
zabo%ením do terénu, p%ipevn ním, zap%ením apod. Je zakázáno podkládání postranic r)znými
p%edm ty jako nap%. cihlami, prkny, bednami apod.
Jednoduché op rné žeb%íky je možno o stožáry opírat jen, jsou-li k tomu upravené a vybavené.
Výsuvné pojízdné p%ív#sné žeb%íky.
Žeb%íky musí být vybaveny samo'inn p)sobící brzdou, sklonom rem, vodováhou a podp rami, nosnost musí být uvedena na zat žovacím diagramu. P%ed vysunutím se žeb%ík ustaví na 4
šroubové výsuvné podp ry. Rám žeb%íku se musí ustavit do vodorovné polohy. Zdvihání se
provádí ru'n , vysouvání ru'ní klikou. Sklon se %ídí podle sklonom ru, na kterém musí být
vyzna'eny výsuvné délky k úhlu sklonu.
P%i používání a obsluze je zakázáno:
- zdvihat žeb%ík p%i sou'asném vysunování
- pokra'ovat s manipulací, jsou -li porušeny pohybové mechanismy
- zdvihat žeb%ík v ochranném pásmu el. vedení
- zdvihat žeb%ík nad osobami
- p%et žovat nad dovolenou nosnost
- vy%azovat z funkce bezpe'nostní za%ízení
- pojížd t s vysunutým žeb%íkem
- ponechat jej vysunutý bez dozoru
- zvedat nebo vysunovat osoby 'i p%edm ty
- provád t p%i provozu opravy bez souhlasu odpov dného zam stnance
- používat jej p%i v tru nad 38 km/hod
- žeb%ík stav t proti sm ru v tru a zabezpe'it jej zakotvením dv ma lany
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Zemní práce se zam# ením na 'innost ve ejného osv#tlení
P%i zemních pracích nutno vycházet z projektové dokumentace. P%ed zahájením prací musí
dodavatel ov %it na pracovišti inženýrské sít , podzemní prostory, prosakování nebo výron
škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem stanovit k opat%ení k zajišt ní bezpe'nosti práce.
P%i projektování zemních prací je povinností investora, aby zjistil všechny inženýrské sít a jiné
p%ekážky z hlediska sm rového a hloubkového uložení. P%ed zapo'etím zemních prací musí být
odpov dným zam stnancem zajišt no na terénu vyzna'ení tras podzemních vedení inženýrských sítí. S jejich druhem, hloubkou uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci.
Výkopy v obydleném území na ve%ejných prostranstvích, kde se sou'asn provád jí i jiné práce, musí být zakryty, nebo tam, kde hrozí nebezpe'í pádu, musí být zajišt ny. Je -li zajišt ní ve
v tší vzdálenosti než 1,5 m od hrany, považuje se za vyhovující zábranu jednoty'ové zábradlí
nebo nápadná p%ekážka, nap%. materiál z výkopu.
Výkopy p%iléhající k ve%ejným komunikacím nebo zasahující do nich musí být opat%eny odpovídajícími dopravními zna'kami, v noci ozna'eny 'erveným výstražným sv tlem na za'átku a
na konci výkopu, p%íp. i jinak podle místních podmínek.
P%es výkopy hlubší než 0,5 m se musí z%ídit bezpe'né p%echody o ší%i nejmén 0,75 m. Nesm jí
být vzdáleny od sebe více než 50 m a musí být položeny u každého vstupu do stavebního objektu.
Provád t zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových vedení je možné jen za
p%edpokladu, že budou u'in na opat%ení zabra,ující nebezpe'nému p%iblížení pracovník) nebo
stroj) k t mto vedením. Opat%ení se projedná s provozovatelem vedení. Obnažování podzemních vedení blíže než 1 m od vedení se musí provád t ru'n vhodným zp)sobem. Je -li to možné, má být vedení v dob provád ní prací vypnuto.
V zim p%i rozmrazování zmrzlé zeminy nesmí být použity látky, jejichž p)sobením by se zemina stala nebezpe'nou nebo došlo ke kontaminaci životního prost%edí.
Platné vyhlášky a normy: vyhláška #ÚBP '.48/82 Sb., vyhláška #ÚBP '.324/90 Sb., #SN 38
9815, #SN 38 9805, #SN 49 3830, #SN 74 3282, #SN 34 1050

Valná hromada SRVO
Po krátké diskusi a p%estávce pokra'ovalo Podzimní setkání vlastním jednáním Valné hromady,
které %ídil tajemník SRVO Ing. Horák. Konstatoval, že Valná hromada je usnášeníschopná,
nebo. bylo p%ítomno více než 1/3 'len) SRVO.
Zápis z jednání valné hromady.
Na úvod vystoupil Ing. Kotek, p%edseda SRVO se zprávou o 'innosti SRVO od minulé Valné
hromady. Ve svém p%ísp vku dále p%ipomn l jednotlivé akce, které se konaly v tomto období
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Tento p%ísp vek je otišt n v plném zn ní na dalších stránkách tohoto 'ísla.
Uvedl chystané novinky v 'innosti SRVO, jako ustanovení uvoln ného pracovníka pro profesionální práci v SRVO a s tím vybudování stálé kancelá%e SRVO, zvýšení 'lenských p%ísp vk)
pro p%íští rok ap. Také s povd kem kvitoval zkvalitn ní jak obsahové tak grafické úrovn
Zpravodaje SRVO, za což pod koval šéfredaktorovi a tajemníkovi SRVO. Na záv r pod koval stávajícímu výboru za dobrou práci a organizátor)m a hostitel)m pravidelných setkání za
dobrou p%ípravu i pr)b h akcí.
V dalším p%ísp vku Ing. Horák, hospodá% a tajemník SRVO, p%ednesl zprávu o hospoda%ení
SRVO v letošním roce, porovnal výsledky hospoda%ení s rozpo'tem na letošní rok a p%ednesl
návrh rozpo'tu na rok 1998, po'ítající již se zvýšenými 'lenskými p%ísp vky.
Zprávu revizní komise m l p%ednést Ing. Nosek, její p%edseda, ale vzhledem ke složité dopravní
situaci se jednání neú'astnil.
Návrhová komise ve složení p. Tichý a p. Benda p%ednesla návrhy pro schvalování. Jednalo se
o tyto návrhy:
- návrh kandidátky nového výboru ve složení: Ing. Kotek, Ing. Horák, M. Benda, M. Tichý,
M. Lang, V. Mucha a J. Vorá'ek,
- návrh zvýšení 'lenských p%ísp vk) a organiza'ních poplatk), a to:
- 'lenské p%ísp vky právnických osob na 3000,- K', vstupní poplatek 1000,- K',
- 'lenské p%ísp vky fyzických osob na 300,- K', vstupní poplatek 100,- K',
- poplatek za prezentaci firmy na Setkání: 'len SRVO na 500,- K', ne'len na 4000,- K',
- poplatek za inzerci ve Zpravodaji SRVO: 'len SRVO na 500,- K', ne'len na 4000,- K',
- ú'astnický poplatek na Setkání pro dalšího ú'astníka nad po'et 2 ú'astník) na 500,- K',
- návrh rozpo'tu na rok 1998.
Po p%ednesení t chto návrh) se rozpoutala živá diskuse:
- n kte%í zástupci, zvlášt Technických služeb se obávají, že vzhledem k úsporným opat%ením
ekonomiky obecních ú%ad) nebudou moci zvýšené 'lenské p%ísp vky uhradit,
- Ing. Muchová požaduje prov %it, zda není možno uhradit p%ísp vky z náladových položek a
ne ze zisku,
- n kte%í ú'astníci se dotazovali, zda je nutné pro 'innost SRVO platit pracovníka na plný úvazek,
- návrh rozpo'tu by m l být p%edložen 'len)m p%ed jednáním Valné hromady.
Poté bylo hlasováno o p%ednesených návrzích. Návrh kandidátky nového výboru SRVO byl
schválen jednomysln , návrh na zvýšení 'lenských p%ísp vk) a organiza'ních poplatk) byl
schválen s tím, že 8 'len) se zdrželo hlasování, návrh rozpo'tu byl schválen s tím, že 6 'len) se
zdrželo hlasování.
Poté se výbor sešel na krátké porad , kde byly rozd leny funkce takto:
- p%edseda SRVO: Ing. Jaroslav Kotek
- tajemník a hospodá% SRVO: Ing. Ji%í Horák
- místop%edseda SRVO: Miroslav Tichý, Milan Benda
- 'lenové výboru: Vladimír Mucha, Miloslav Lang, Ji%í Vorá'ek.
Nový výbor SRVO ihned reagoval na p%ednesené p%ipomínky:
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- v p%ípad , že n kte%í 'lenové by z vážných d)vod) nemohli uhradit zvýšené 'lenské p%ísp vky, v oprávn ných p%ípadech výbor k t mto d)vod)m p%ihlédne a budou moci uhradit 'lenský
p%ísp vek v p)vodní výši. Tuto výjimku však mohou využít pouze Technické služby nebo firmy, které provád jí údržbu nebo správu VO,
- výbor prov %í, zda by se nenašlo %ešení, jakým zp)sobem zanést 'lenské p%ísp vky jako položku nákladovou,
- p%edsednictvo vyzývá všechny 'leny, aby do konce února p%íštího roku p%edložili tajemníkovi
návrh na okruh témat pro 'innost uvoln ného pracovníka SRVO,
- p%i p%íštím schvalování rozpo'tu bude návrh tohoto rozpo'tu p%edložen písemnou formou
každému 'lenovi SRVO nejpozd ji na za'átku jednání, kde bude návrh rozpo'tu schvalován.
-JHr-

Usnesení z Valné hromady SRVO
Usnesení z Valné hromady Spole'nosti pro rozvoj ve%ejného osv tlení, konané dne 18.11.1998
v #eském T šín
Valná hromada bere na v#domí:
- zprávu o 'innosti SRVO,
- zprávu o hospoda%ení SRVO v letošním roce
Valná hromada schvaluje:
- nové p%edsednictvo SRVO ve složení: Ing. Kotek, Ing. Horák, M. Benda, M. Tichý, M.
Lang, V. Mucha a J. Vorá'ek,
- zvýšení 'lenských p%ísp vk) a organiza'ních poplatk) takto:
- 'lenské p%ísp vky právnických osob na 3000,- K', vstupní poplatek 1000,- K',
- 'lenské p%ísp vky fyzických osob na 300,- K', vstupní poplatek 100,- K',
- poplatek za prezentaci firmy na Setkání: 'len SRVO na 500,- K', ne'len na 4000,- K',
- poplatek za inzerci ve Zpravodaji SRVO: 'len SRVO na 500,- K', ne'len na 4000,- K',
- ú'astnický poplatek na Setkání pro dalšího ú'astníka nad po'et 2 ú'astník) na 500,- K',
- rozpo'et na rok 1998.
Valná hromada ukládá:
- výboru individuáln prov %it d)vody nemožnosti uhradit 'lenský p%ísp vek a navrhnout %ešení, termín - v pr)b hu placení 'l. p%ísp vk),
- hospodá%ovi prov %it možnost zahrnutí 'lenských p%ísp vk) do nákladové položky, termín konec roku 1997,
- všem 'len)m - p%edložit tajemníkovi návrh na okruh témat pro 'innost stálé kancelá%e SRVO,
termín - do konce února 1998,
- p%edložit nejpozd ji p%ed jednáním, kde se bude schvalovat návrh rozpo'tu, tento návrh v
písemné form , termín - p%ed daným jednáním.
-JHr-
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Zpráva o 'innosti od minulé Valné hromady
Vážené dámy a pánové, vážení p%átelé, dovolte , abych p%ednesl stru'nou zprávu o 'innosti
SRVO od minulé valné hromady konané dne 13.4.1994 v Senohrabech.
Úvodem bych rád p%ipomn l, že naše Spole'nost už existuje déle než 6 let (vznikla registrací
na Ministerstvu vnitra 11.4. 1991, transformací p)vodní Tematické skupiny CIE/#SVTS '. 12
„Ve%ejné osv tlení“). Základním d)vodem, pro' se tehdy k p%em n do nové formy p%istoupilo, byla pot%eba zajišt ní vlastních finan'ních prost%edk) pro úhradu náklad) 'innosti spolku.
Od vzniku SRVO už uplynula dlouhá doba, b hem níž se zm nilo hodn v cí. Dnes je vhodná
p%íležitost diskutovat o tom, jak by m lo SRVO pracovat dál. Nejd%íve ale k tomu, co se už
událo.
Jsem velmi rád, že se poda%ilo zvýšit úrove, Zpravodaje SRVO. Zlepšila se formální podoba i
obsahová stránka Zpravodaje, da%í se dodržovat i p)vodn zamýšlený po'et 'ty% vydání v kalendá%ním roce. O sou'asnou podobu a rozsah Zpravodaje se zasloužili p%edevším Ing. Luxa a
Ing. Horák, jímž pat%í mé pod kování.
Od minulé valné hromady podstatn narostl po'et 'len) SRVO, což je možno také chápat jako
ocen ní 'innosti naší Spole'nosti. Tradi'n se, celá Spole'nost, scházíme dvakrát ro'n . P%edsednictvo se schází nejmén dvakrát za rok p%ed plenárním zasedáním Spole'nosti, redak'ní
rada Zpravodaje pak vždy nejmén jednou p%ed vydáním každého 'ísla. Nej'ast jší jsou operativní pracovní sch)zky p%edsedy s tajemníkem (podle pot%eby, obvykle dvakrát m sí'n ).
SRVO se v uplynulém období v souladu se stanovami podílela na odborné náplni seminá%)
apod.. Z letošních m)žeme uvést nap%. celostátní seminá% Ve%ejné osv tlení m st a obcí (Plze,
18.6.1997) nebo Kurz osv tlovací techniky XV, v novaný problematice venkovního osv tlování (Ostrava 9. a 10.10.1997).
V p%íloze 'asopisu Státní správa a samospráva S´97 'íslo 42 (16.10.1997) vyšel v rámci osv tové 'innosti 'lánek Ve%ejné osv tlení m st a obcí, shrnující požadavky na správu, provoz a
údržbu ve%ejného osv tlení.
Tento vý'et není zdaleka vy'erpávající, protože na zlepšování úrovn ve%ejného osv tlení se
podílí celá %ada našich 'len) v rámci svých profesionálních aktivit.
Z d)vodu p%ejímání evropských norem byl v rámci p)sobnosti technické normaliza'ní komise
(TNK) 'íslo 51 Silni'ní za%ízení vytvo%en tzv. národní aplika'ní tým (NAT), složený ze 'len)
SRVO (Ing. K%ivý, Ing. Nosek, pan Vorá'ek, Ing. Kotek). NAT má nap%. za úkol p%ipomínkovat zpracovávané návrhy evropské normy Osv tlení silni'ních komunikací. Její dokon'ení se
neustále odkládá, a podle nejnov jších informací je plánováno na %íjen 1999.
Stále trvá napojení SRVO na Mezinárodní komisi pro osv tlování CIE, konkrétn na její 4.
divizi s názvem Osv tlení a signalizace v doprav . Zde nap%. práv probíhá na úrovni divize
hlasování o technické zpráv CIE TC 4-07 Design methods for lighting of roads (Návrhové
metody pro osv tlení silni'ních komunikací).
Nyní bych se rád zmínil o obsahu posledního zasedání p%edsednictva SRVO, které se konalo v
Praze dne 25.9.1997. Vedle obvyklé agendy se nap%. zabývalo otázkou z%ízení kancelá%e SRVO a zvýšením 'lenských p%ísp vk). Chceme-li v blízké budoucnosti kvalitativn zvýšit úrove,
'innosti naší Spole'nosti, neobejdeme se bez pracovníka pracujícího pro SRVO na plný úvazek, který by se systematicky v noval odborné práci v oboru ve%ejné osv tlení. S tím souvisejí
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v tší výdaje, pro jejichž pokrytí budeme muset zajistit vyšší p%íjmy. P%edsednictvo proto už pro
p%íští rok navrhuje zvýšení 'lenských p%ísp vk). Další 'ást finan'ních nárok) by m la být pokryta vlastní odbornou 'inností uvoln ného pracovníka za úhradu zven'í.
Tolik stru'n k tomu, co se událo a co plánujeme.
Protože nás dnes 'ekají volby 'len) nového p%edsednictva SRVO, rád bych te/ pod koval za
práci 'len)m kon'ícího p%edsednictva a pop%ál úsp chy v práci nov zvoleným 'len)m. Rád
bych dále pod koval i 'len)m revizní komise a v)bec všem 'len)m SRVO, kte%í n jakým zp)sobem pomohli naší spole'né v ci. Zvláštní ocen ní a pod kování pat%í hostitel)m uplynulých
setkání naší Spole'nosti, protože sám vím, že zajišt ní takových akcí na dobré úrovni není jednoduchá záležitost.
V %ím, že se SRVO v dalším t%íletém období dostane zase o kus dál a že k tomu p%isp jí všichni 'lenové.
D kuji za pozornost a za d)v ru, kterou jste mi dali.
T m, s kterými se už v letošním roce neuvidím nebo nebudu v telefonickém spojení, p%eji
osobní i pracovní úsp chy v p%íštím kalendá%ním roce.
-JKt -

Zpráva o hospoda ení za rok 1998
Hospoda%ení SRVO v roce 1997 probíhalo podle schváleného Rozpo'tu na rok 1997. Vzhledem k tomu, že hospoda%ení vykazuje v tší p%ebytek, než bylo schváleno v Rozpo'tu a k tomu,
aby telefonické spojení s tajemníkem bylo operativní, p%edsednictvo schválilo nákup mobilního
telefonu nad rámec schváleného rozpo'tu.
Dne 9.12. byla uložena 'ástka 100.000,00 K' na termínovaný ú'et u #eské spo%itelny.
Výsledky hospoda ení v roce 1997 (stav k 15.12.1997):
P íjmy:

Výdaje:

'lenské p%ísp vky
úroky od Spo%itelny
inzerce ve Zpravodaji
ú'astnické poplatky

146.790,00 K'
690,10 K'
1.000,00 K'
7.500,00 K'

p íjmy celkem

155.980,10 K'

odm ny za práci 1997
da, z odm n
výdaje za Zpravodaj
náklady na Setkání
výdaje na po'íta'
poplatky Spo%iteln
kancelá%ské pot%eby
poštovné
notá%ské osv d'ení
mobilní telefon
poplatky za mobil
výdaje celkem

Výnos hospoda%ení ve sledovaném období: 35.449,37 K'
Celkové jm ní SRVO ke dni 15.12.1997: 133,813,33 K'
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50.240,00 K'
15.660,00 K'
20.612,20 K'
23.106,00 K'
1.103,00 K'
603,00 K'
853,00 K'
205,00 K'
240,00 K'
5.470,80 K'
2.437,73 K'
120.530,73 K'

Porovnání s rozpo'tem na rok 1997:
P%íjmy:
Položka

P%edpoklad

Skute'nost

#lenské p%ísp vky
Inzerce Zpravodaj
Ú'ast. poplatky:
Úroky Spo%itelny

120.00,00 K'
5.000,00 K'

146.790,00 K'
1.000,00 K'
7.500,00 K'
690,10 K'

125.000,00 K'

155.980.10 K'

P íjmy celkem:
Výdaje:
Položka

P%edpoklad

P%ísp vek na akce
Odm ny za práci
Ostatní výdaje:
Mobilní telefon + poplatky

30.000,00 K'
70.000,00 K'
25.000,00 K'

23.106,00 K'
65.900,00 K'
23.616,20 K'
7.908,53 K'

125.000,00 K'

120.530,73 K'

Výdaje celkem:

Skute'nost

Rozpo'et SRVO na rok 1998
V rozpo'ty na rok 1998 je již po'ítáno se zvýšením 'lenských p%ísp vk), schváleném na Valné
hromad v #eském T šín , se schválenými náklady na mobilní telefon a s úroky z termínovaného vkladu. P%ebytek z hospoda%ení v roce 1998 má být použit na vybudování stálé kancelá%e
SRVO.
P íjmy:

Výdaje:

#lenské p%ísp vky
Úroky z ú't)
Ú'ast. poplatky, inzerce

270.000,00 K'
7.500,00 K'
5.000,00 K'

P íjmy celkem

282.500,00 K'

Zpravodaj
Akce SRVO
Poštovné
Kancel. pot%eby
Drobné výdaje
Odm ny
Provoz mobil. tf.

15.000,00 K'
30.000,00 K'
1.000,00 K'
1.000,00 K'
5.000,00 K'
80.000,00 K'
24.000,00 K'

Výdaje celkem

156.000,00 K'

P ebytek hospoda ení za rok 1998: 126.000,00 K'

-JHr-

***************************************************************************
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D)ležitá informace pro 'leny SRVO !
Jak jste si mohli p%e'íst v Usnesení z Valné hromady SRVO, Valná hromada schválila návrh
p%edsednictva SRVO na úpravu výše 'lenských p%ísp vk) na rok 1998, a to pro %ádného 'lena
SRVO na 3000,- K', pro sníženou sazbu (pouze pro „p%átele“ VO) 300,- K'.
Jako p%íloha tohoto 'ísla Zpravodaje se k Vám dostává faktura, p%íp. složenka na úhradu t chto 'lenských p%ísp vk) se splatností jednoho m síce.
Pokud byste m li n jaké problémy s úhradou tohoto zvýšeného p%ísp vku (týká se pouze 'len), kte%í výhradn# provád jí údržbu 'i správu VO), sv)j problém sd lte, prosím, do doby
splatnosti faktury tajemníkovi SRVO (spojení v tiráži Zpravodaje). V závažných p%ípadech
Vám bude zaslána nová faktura s výší 'lenského p%ísp vku jako v roce 1997.
-JHr***************************************************************************
***************************************************************************

Výzva ...
Vážení p%átelé.
Jak již bylo uvedeno v zápisu z Valné hromady, p%edsednictvo SRVO uvažuje se z%ízením stálé
profesionální kancelá%e SRVO, která by m la p%isp t k %ešení technicko-ekonomické, legislativní problematice ve%ejného osv tlení, jakož i pomoci p%i hledání nejvhodn jších komponent),
p%íp. i služeb pro VO. Kancelá% by m la zahájit svou 'innost v roce 1999.
Vyzýváme vás, abyste své nám ty na 'innost této instituce zaslali do konce února 1998 na adresu tajemníka SRVO, kterou najdete v tiráži Zpravodaje.
-JHr***************************************************************************

Pozvánky na akce ...
Jarní setkání
Hostitelem Jarního setkání bude tentokrát firma ELTODO a.s. Setkání se uskute'ní v b%eznu
nebo dubnu 1998 v areálu ELTODO Praha 4, Novodvorská. O termínu a programu budete
v'as informováni.
Pokud máte zajímavý nám t na toto Setkání, zašlete jej na adresu redakce, aby po%adatelé
mohli tento váš problém pomoci vy%ešit.
Mezinárodní konference sv#telné techniky
Po%adatelé Kurz) sv telné techniky v Ostrav p%ipravují na 'erven 1998 mezinárodní akci na
téma sv tlo a sv telná technika. Zkušení ostravští po%adatelé všem 'len)m SRVO jist zašlou
v'as pozvánku a program tohoto jist zajímavého setkání.
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Seznam 'len) SRVO
Tak jako na záv#r každého roku otiskujeme aktuální seznam len' SRVO. P%edpokládáme, že
pro vás všechny slouží jako vhodná pracovní pom'cka pro navazování a udržování vzájemných kontakt'. Proto je t%eba, aby kontaktní adresy a telefonní ísla byla aktuální. Zkontrolujte, prosím, své adresy a telefony, p%ípadné zm#ny a dopln#ní i o ísla mobilních telefon'
sd#lte Ing. Horákovi.
Advanced Radio Telemetry
I#O: 60736925, DI#: 288-60736925
Ing. Miroslav Odstr'ilík
Moravské nám. 15, 602 00 Brno
tel.: 05/45211403
fax: 05/45210506
ALVA electronics s.r.o.
I#O: 18248012, DI#: 155-18248012
Ing. Ladislav Vacek
Kocourkova 456, 356 11 Sokolov
tel.: 0168/24953
fax: 0168/24953
ARTECHNIC-SCHRÉDER a.s.
I#O: 63079453, DI#:
Ing. Ji%í #erný
1.pluku 12A, 186 00 Praha 8
tel.: 02/2314794, 2314997
fax: 02/2314794
BELUX s.r.o.
I#O: ,
DI#:
Ing. Bernard Hollý
Ílová 10, 841 07 Bratislava
tel.: 00421-7-849072
fax: 00421-7-849044
CITELUM a.s.
I#O: 25088092, DI#: 009-25088092
Ing. Petr Št rba
Areál výzkumných ústav)
190 00 Praha 9 - B chovice
tel.: 02/24253588
fax: 02/24234393
DAKOF Elektric s.r.o.
I#O: 18205763, DI#:

Antonín Podveský
696 04 Svatobo%ice-Mist%ín 387
tel.: 0629/71266
fax: 0629/71266
DL-SYSTEM s.r.o.
I#O: 60723483, DI#:
Ing. Pavel Hran'ík
nám. Svobody 8, 687 08 Buchlovice
tel.: 0632/954310-1
fax: 0632/954312
Dopravoprojekt Brno a.s
I#O: 46347488, DI#:
dpt. Alois Mantl
Kounicova 13, 658 30 Brno
tel.: 05/41321254
fax: 05/41211247

EKO-VUK, s.r.o.
I#O: 43750168, DI#: 058-43750168
Ing. Bohumil Hrn'í%
Panenské B%ežany
250 70 Odolena Voda
tel.: 02/6857410
fax: 02/6857848
ELAS - elektro, sv#tlo
I#O: 13335901, DI#:
Josef Ho%ák
Liberecká 1135/70, 405 01 D 'ín II
tel.: 0412/24681, 22475

fax:
ELECTROSUN - Ji í Šuk
I#O: 10339345, DI#:
Ji%í Šuk
17.listopadu 53, 350 02 Cheb
tel.: 0166/433589
fax: 0166/433589
ELEKTRAMelektrotech.velkoobchod
I#O: 47450436, DI#:
Ing. Ji%í Št pánek
B%í Štefan) 902, 500 03 Hr. Králové
tel.: 049/45327
fax: 049/41363
ELEKTRO - Ing. Klíma
I#O: 42668263, DI#:
Ing. Josef Klíma
Hrotovická 177, 674 01 T%ebí'
tel.: 0618/6705
fax: 0618/6705
ELEKTROSLUŽBY-Bílek
I#O: ,
DI#:
Milan Bílek
Družstevní 14, 789 85 Mohelnice
tel.: 0648/51444
fax: 0648/51444
ELEKTROSVIT a.s.
I#O: 00152340/631, DI#:
Ing. František Németh
Komár,anská 3, 940 37 Nové Zámky
tel.: 0817/22891-9
fax: 0817/27555
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ELEKTROSVIT SVATOBO,ICE
a.s.
I#O: ,
DI#:
Ing. Miroslav Štilárek
696 04 Svatobo%ice - Mist%ín
tel.: 0629/71221, 71324
fax: 0629/71230

ELMO
I#O: 10332081, DI#:
Václav Škarda
B%etislavova 99, 344 01 Domažlice
tel.: 0186/3704, 5542
fax: 0186/3704
ELMOS Nový Ji'ín s.r.o.
I#O: 47675110, DI#:
Ing. Jan Heralt
H%bitovní 22, 741 01 Nový Ji'ín
tel.: 0656/702022
fax: 0656/702022
ELOS %eská Lípa SVO
I#O: ,
DI#:
Otto Žítek
Rohá'e z Dubé 2900, 470 01 #. Lípa
tel.: 0425/23604
fax: 0425/26565
ELPLAST a.s.
I#O: 288-46347909, DI#:
Ivan Ducho,
Po%í'í 39, 659 08 Brno
tel.: 05/43321241/45
fax: 05/43211260
ELSAZ - Zden#k Halabica
I#O: 11527188, DI#:
Zden k Halabica
Generála Hrušky 1210/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 06994/25110
fax: 069/52810
ELSTAV
I#O: ,
DI#:
Vladimír Pavlík
Provozní ul., 723 00 Ostrava-Martinov
tel.: 069/434162
fax: 069/434162
ELTODO Brno s.r.o.
I#O: ,
DI#:
Ing. Antonín Havlí'ek
Biebelova 27, 613 00 Brno
tel.: 05/521897, 525781
fax: 05/521897
ELTODO a.s.
I#O: ,
DI#:
Ing. Karel Kraus
Novodvorská 14, 142 01 Praha 4
tel.: 02/61343732
fax: 02/61710669
ERAM Št#tí s.r.o.
I#O: 25008978, DI#: 198-25008978
Milan Vítek
Školní 562, 411 08 Št tí
tel.: 0411/504101
fax: 0411/503223
ERMO s.r.o.
I#O: ,
DI#:

Milan Kasen'ák
Na St%ezin 694, 500 03 Hradec Králové
tel.: 049/45889, 45998
fax: 049/46198
ETNA s.r.o.
I#O: 45309621, DI#:
Ing. Petr Žák
Újezd 19, 118 00 Praha 1
tel.: 02/24510693, 94
fax: 02/530589
GADONE s.r.o.
I#O: 47915412, DI#:
Ing. Martin Humpola
Jihlavská 2, 664 41 Brno
tel.: 05/47227951-4
fax: 05/47227955
GE Lighting Tungsram a.s.
I#O: 63109077, DI#:
Ladislav Kro'ek
Jankovcova 2/1518, 170 88 Praha 7
tel.: 02/66783790
fax: 02/66783049
GRADAS
I#O: 61443603, DI#: 291-6811240128
Karel Müller
Sadová 338, 664 43 Želešice u Brna
tel.: 05/47217848
fax: 05/47217800
HELIOS Group s.r.o.
I#O: 46971670, DI#:
Vít Blaha
Trnkova 144, 628 00 Brno
tel.: 05/44216355
fax: 05/44216356
HELLUX Elektra s.r.o.
I#O: 47217511, DI#:
Ing. Jan Tauber
Lannova 16, 370 49 #eské Bud jovice
tel.: 038/52222, 7863498
fax: 038/52222, 53119
JASNO
I#O: ,
DI#:
Ing. Alena Muchová
Bieblova 8, 702 00 Ostrava
tel.: 069/6113177,6112553, l.22
fax: l. 19
Ji í Linka
I#O: 059-470301140, DI#:
Ji%í Linka
Haškova 314, 251 01 1í'any
tel.: 0204/603483
fax:
KANDELA
I#O: 11293756, DI#: 034-390221022
Jarmil Brož
Masarykovo n. 9, 281 26 Týnec n. L.
tel.: 0321/81655
fax: 0321/81655
Kooperativa V.O.D.
I#O: 28525, DI#:
Ing. Zden k Kunta
Sázavská 786, 285 04 Uhlí%ské Janovice
tel.: 0328/2541
fax: 0328/2248
KTH, v.o.s.
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I#O: 15061094, DI#: 228-15061094
JUDr. Vladimír Hrdina
Dvorská 129, 503 11 Hradec Králové
tel.: 049/38117,38285,31034,35104
fax: 049/35104
LARGOS s.r.o.
I#O: ,
DI#:
Miloslav Lang
V%ídelní 57, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 017/277 84
fax:
Magistrát m#sta Brna
I#O: 101630, DI#:
Antonín Horá'ek
Kounicova 67, 601 67 Brno
tel.: 05/42174513
fax: 05/42174508
METASPORT a.s.
I#O: ,
DI#:
Ing. Ivan Chalupa
Lešetínská 47, 719 00 Ostrava - Kun'ice
tel.: 069/351321
fax:
MODUS s.r.o.
I#O: 49976796, DI#:
Lubomír Kalina
U Kuchy,ky 966, 674 01 T%ebí'
tel.: 0618/22534
fax: 0618/22534
MP - Servis
I#O: 40042332, DI#:
František Kyllar
Na Polá'ku 474, 278 01 Kralupy
n.Vlt.III
tel.: 0205/22053
fax:
O.K. SERVIS PLUS s.r.o.
I#O: 48039357, DI#: 009-48039357
Pavel Kraus
Odlehlá 37, 190 00 Praha 9
tel.: 02/749121
fax: 02/745154
Obchodní firma Mucha
I#O: ,
DI#:
Vladimír Mucha
Brn nská 7, 695 01 Hodonín
tel.: 0628/21959
fax: 0628/321223
OREM
I#O: , DI#:
Zden k Keller
Erbenova 83, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 069/357114
fax: 069/357114
OSRAM s.r.o.
I#O: ,
DI#:
Ing. Martin Voz,ák
Rumunská 15, 120 00 Praha 2
tel.: 02/294791, 24912475
fax: 02/291535
OSV.TLENÍ s.r.o.
I#O: ,
DI#:
Miroslav Tichý
Boettingerova 2, 320 15 Plze,
tel.: 019/275984, 274207
fax: 019/275984

fax: 0337/4392

OSVIT-Servis, Ing. B. Ottomanský
I#O: 048-6008590948, DI#:
Ing. Bohuslav Ottomanský
Štúrova 569, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 0326/24876
fax: 0326/28962
Philips %R s.r.o., AEG Lichttechnik
I#O: ,
DI#:
Tomáš Krat na
Nad Kazankou 172/57, 171 00 Praha 7
tel.: 02/8544493
fax: 02/8544495
PROMOR E.Kajfosz
I#O: ,
DI#:
Edward Kajfosz
Na horkách, 737 01 #eský T šín
tel.: 0659/711634
fax: 0659/711634

Správa ve ejného statku Plze0
I#O: ,
DI#:
Josef Hromádko
Škroupova 5, 301 36 Plze,
tel.: 019/2163-519
fax:
STRATEX s.r.o.
I#O: 31680615, DI#: 31680615/724
Budovate0ská 38, 080 01 Prešov
tel.: 00421-91-723632,721571
fax: 00421-91-723632

PROTO a.s.
I#O: 65138015, DI#: 390-65138015
Ing. Petr Chrobo'ek
Kalvodova 2, 709 00 Ostrava Mar.Hory
tel.: 069/6624125
fax: 069/6624126

Štefl a spol.
I#O: 40331741, DI#:
Ing. Ji%í Štefl
Vide'ská 436, 756 61 Rožnov p. Radh.
tel.: 0651/55489
fax: 0651/55489
Technická služba m#sta
I#O: , DI#:
Zden k Joza
Plze,ská 333, 364 01 Toužim
tel.: 0169/2080
fax:

S PoweR product s.r.o.
I#O: 31366694, DI#:
Ing. František Zúbek
Odborárska 52, 830 03 Bratislava
tel.: 07/5258319
fax: 07/5257882

Technické sít# Brno, st . 04 VO
I#O: 48514179, DI#:
Ing. Miroslav Jelínek
Barví%ská 5, 602 00 Brno
tel.: 05/45211052
fax: 05/45211052

SELIO s.r.o.
I#O: ,
DI#:
Ing. Jan 1eh)%ek
Pražská 4, 678 01 Blansko
tel.: 0506/3414, 5778
fax: 0506/5778

Technické služby
I#O: 65480, DI#:
V. Eisnerová
Nejtkova 1709, 274 01 Slaný
tel.: 0314/2345, 2420
fax:

Schäfer a Sýkora
I#O: 556718, DI#: 179-00556718
Ing. Karel Fiala
t%. 9. kv tna 393, 408 01 Rumburk
tel.: 0413/333181-2
fax: 0413/33690

Technické služby Frýdek-Místek
I#O: ,
DI#:
Vladimír Závada
t%. 17. listopadu 910
738 02 Frýdek-Místek
tel.: 0658/34384
fax: 0658/31195

SIKU s.r.o.
I#O: ,
DI#:
Ing. Libor Polanský
Jilemnického 2, 695 03 Hodonín
tel.: 0628/25511, 26626
fax: 0628/25511
Služby m#sta
I#O: ,
DI#:
Ji%í Dostál
Smetanova 761,517 21 Týništ
Orlicí
tel.: 0444/7514
fax:

Správa ve ejného osv#tlení
I#O: ,
DI#:
Ing. Jaroslav Burda
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
tel.: 02/61344201
fax: 02/61344205

nad

Služby m#sta %.Krumlov s.r.o.
I#O: 25151321, DI#:
Petr Doušek
Domoradice 1, 381 01 #eský Krumlov
tel.: 0337/711285, 711281

Technické služby Hradec Králové
I#O: 64809447, DI#: 228-64809447
František Klicpera
Na Brn 362, 500 08 Hradec Králové
tel.: 049/618595
fax: 049/618502
Technické služby Jeseník
I#O: 399-64610063, DI#:
Pavel Bašo
O.B%eziny 168, 790 01 Jeseník
tel.: 0645/3741-3
fax: 0645/3741

Technické služby Karviná a.s.
I#O: 65138082, DI#: 367-65138082
Václav Waidlich
Bohumínská 1878
735 06 Karviná - Nové M sto
tel.: 06993/6312259-62
fax: 06993/6312097
Technické služby m. Kolína
I#O: 410039, DI#:
Petr Fomín
Kmochova 2, 280 01 Kolín III
tel.: 0321/24011
fax: 0321/25397
Technické služby m. Liberce, a.s.
I#O: 25007017, DI#: 192-25007017
Milan Benda
Erbenova 376, 460 08 Liberec 8
tel.: 048/485808
fax: 048/485159
Technické služby m#sta
I#O: 86711, DI#:
Ludvík Morkes
Královéhradecká 687, 562 01 Ústí n.
Orl.
tel.: 0465/2579
fax:
Technické služby m#sta Bíliny
I#O: ,
DI#:
Pavel Lupták
Zámecká 32/2, 418 28 Bílina
tel.: 0417/926283
fax:
Technické služby m#sta Domažlice
I#O: 253316, DI#:
Old%ich Kade'ka
Zahradní 513, 344 20 Domažlice
tel.: 0189/2394
fax: 0189/2394
Technické služby m#sta Jablonce
I#O: ,
DI#:
Antonín Wiener
Smetanova 89,466 87 Jablonec nad
Nisou
tel.: 0428/27573
fax: 0428/21752
Technické služby m#sta Klatov
I#O: 74942, DI#:
Jan Lidmila
Sadová 362, 339 11 Klatovy
tel.: 0186/22021, 20377
fax: 0186/22071
Technické služby m#sta Krnova
I#O: ,
DI#:
Ing. Ledvo,
Stará 11, 794 01 Krnov
tel.: 0652/2010
fax:
Technické služby m#sta Litvínova
I#O: , DI#:
Libor Remuta
Žižkova 658, 436 23 Litvínov
tel.: 035/52745/38
fax: 035/53220
Technické služby m#sta Mostu
I#O: , DI#:
Jaroslav Piska'
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D lnická 164, 434 62 Most-Velebudice
tel.: 035/363254
fax: 035/363223
Technické služby m#sta Písku
I#O: 71471, DI#:
Petr Šejnoha
Pražská 372, 397 11 Písek
tel.: 0362/271105
fax: 0362/2848
Technické služby Olomouc
I#O: ,
DI#:
Josef Nikl
U botanické zahrady 6, 777 00 Olomouc
tel.: 068/412548, 412322
fax: 068/412424
Technické služby Opava s.r.o.
I#O: 64618188, DI#:
Pavel Stuchlík
T šínská 71, 746 21 Opava
tel.: 0653/627852
fax: 0653/627844
Technické služby Trutnov
I#O: ,
DI#:
Jaromír T)ma
Polská 92, 541 50 Trutnov
tel.: 0439/841159
fax:
Technické služby T ebo0
I#O: ,
DI#:
Václav Suchý
Novohradská 225, 379 01 T%ebo,
tel.: 0333/2322
fax: 0333/3093
Technické služby Zlín
I#O: , DI#: 303-60711086
Ing. Josef Kochá,
Louky 321, 760 31 Zlín
tel.: 067/63576
fax: 067/63576
TESLA ECIMEX a.s.
I#O: 548201, DI#:
Miroslav Poul
Pod plynojemem 17, 180 77 Praha 8
tel.: 02/66311519
fax: 02/66311546
TESLA HOLEŠOVICE a.s., Praha
I#O: ,
DI#:
Ing. Ivan Korda'
Jankovcova 15, 170 04 Praha 7
tel.: 02/809312, 8731
fax: 02/66710062
THORN Lighting CS s.r.o.
I#O: 006-45278130, DI#:
Ing. Jaroslav Kotek
Lužná 591, 160 00 Praha 6
tel.: 02/20121205
fax: 02/20121210
TIMA-CS s.r.o.
I#O: 45353115, DI#: 129-45353115
Ing. Jan Diviš
Krušnohorská 792, 363 01 Ostrov
tel.: 0164/612451
fax: 0164/612980
TL-Systems s.r.o.
I#O: 63492920, DI#: 288-63492920

Old%ich Kocourek
Grohova 26, 602 00 Brno
tel.: 05/903211, linka 209
fax: 05/41215208
TOPIL s.r.o.
I#O: 48533483, DI#: 291-48533483
Zden k Topil
Páte%ní 5, 635 00 Brno
tel.: 05/46210047
fax: 05/46210047
Údržba komunikací a VO
I#O: 837903, DI#:
Josef Veselka
Horní #eská 28, 669 02 Znojmo
tel.: 0624/33061
fax: 0624/33061
Ú ad m#stského obvodu Ostrava-jih
I#O: ,
DI#:
Zden k Domes
Horní 3, 700 45 Ostrava - Hrab)vka
tel.: 069/3643342
fax: 069/3643340
Útvar hl. architekta ÚM Hr. Králové
I#O: 268810, DI#:
dpt. Jaroslav Kott
Urlichovo n. 810, 502 10 Hradec Králové
tel.: 049/5751/111
fax:
Ve ejné osv#tlení - J.Pochman
I#O: 120199224, DI#:
Jaroslav Pochman
Husova 2646, 438 01 Žatec
tel.: 0397/2668
fax: 0397/3154
VOS Rostislav Horský
I#O: 44256353, DI#: 202-500524236
Rostislav Horský
Cyrila a Metod je 870, 441 01 Podbo%any
tel.: 0399/614768
fax: 0399/614768
Za - Do
I#O: 13863622, DI#: 133-5612240150
Vlastimil Šabatka
340 41 Bezd kov u Klatov 167
tel.: 0186/20155
fax: 0186/20155
ZPA CZ s.r.o. Trutnov
I#O: 60110899, DI#:
Josef Pauzar
Komenského 821, 541 35 Trutnov
tel.: 0436/807111, 807367
fax: 0439/811386

Josef Brýdl
Šluknovská 321, 190 00 Praha 9
Zam.: Eltodo a.s., Praha 4
tel.soukr. 02/880127
tel.prac. 02/61343710
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Ing. V#ra Bursíková
Borošova 631, 149 00 Praha 4-Háje
Zam.: IPB,
tel.soukr. 02/7919059
tel.prac. 02/21671124
Ing. Ji í Horák
U spojky 331, 154 00 Praha - Slivenec
Zam.: Tesla Holešovice a.s., Praha 7
tel.soukr. 02/5818126
tel.prac. 02/8731, linka 297
Erno Koš2ál
Baarova 1374, 500 02 Hradec Králové
Zam.:
tel.soukr. 049/30619
tel.prac.
Ing. Stanislav K ivý
Tet'ická 616, 665 01 Rosice u Brna
Zam.: Siemens s.r.o. - I-Center, Brno
tel.soukr. 0502/2363
tel.prac. 05/45218244
Ing. Koloman Lagin
Anglické náb%. 11, 301 50 Plze,
Zam.: Atelier A, Plze,
tel.soukr. 019/36113
tel.prac. 019/42337
Zden#k Ln#ni'ka
Bellušova 1865, 150 00 Praha 5
Zam.: Eltodo a.s., Praha 4
tel.soukr. 02/6513063
tel.prac. 02/61343711
Ing. František Luxa
Kou%imská 22, 130 00 Praha 3
Zam.:
tel.soukr. 02/737234
tel.prac.
Josef Madenský
Marie Majerové 1700,
708 00 Ostrava - Poruba
Zam.: Magistrát m sta Ostravy, Ostrava
tel.soukr. 069/440423
tel.prac. 069/628/3374
dpt. Robert Modlinger
V h)rkách 2140, 158 00 Praha 5
Zam.:
tel.soukr.
tel.prac.
Ing.arch. Ladislav Monzer, CSc.
Mezivrší 1507, 147 00 Praha 4
Zam.: Atelier AST,
tel.soukr. 02/464615
tel.prac. 02/464486
JUDr. Marie Muchová
Brn nská 7, 695 01 Hodonín
Zam.: Obchodní firma Mucha,
tel.soukr. 0628/21959
tel.prac.

Milan Navrátil
751 15 #echy 104
Zam.: Navrátil - elektro,
tel.soukr. 0641/91539
tel.prac.

Ing. Tomáš Nosek
Arbesovo nám. 8, 150 00 Praha 5
Zam.: Eltodo a.s., Praha 4
tel.soukr. 02/9911472
tel.prac. 02/61341138
Josef Plíhal
Lu'ní 433, 582 36 Ždírec n. Doubravkou
Zam.: Obecní ú%ad, Ždírec n. Doubravkou
tel.soukr.
tel.prac. 0453/5495
Ing. Josef Polan
Chrudimská 6, 130 00 Praha 3
Zam.:
tel.soukr. 02/738527
tel.prac.
Rostislav Prax
Št pnická 1065, 686 01 Uherské
Hradišt
Zam.: Technické služby, Uh. Hradišt
tel.soukr. 0632/62322
tel.prac. 0632/3422
Martin Stehlík
Litvínovská 520, 190 00 Praha 9
Zam.: DP Metro, Praha
tel.soukr. 02/883955
tel.prac.
Ing. Blanka Straková
Emilie Hyblerové 528, 149 00 Praha 4
Zam.: TMVss s.r.o., Praha 10
tel.soukr.
tel.prac. 02/7819066, 7810049
Ji í Vorá'ek
17. listopadu 642,
708 00 Ostrava - Poruba
Zam.: JASNO, Ostrava-Nová Ves
tel.soukr. 069/473005
tel.prac. 069/6625509
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