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Rok s magickou 'íslicí 2000
O pojmu %as jsem ta t#chto stránkách již uvažoval.
'as je v)bec pozoruhodná veli%ina
Má n#kolik zvláštních vlastností. Nap íklad jeho chronický nedostatek. Nebo tu, že neplyne, nýbrž
utíká a to tak že rychle. A vypozoroval jsem zna%nou nehomogenitu této veli%iny. S rostoucím
v#kem pozorovatele míním %lov#ka ( byl bych zv#dav, zda to poci,ují i staré %ervoto%ivé
pendlovky) ubíhá %ím dál rychleji.
A utekl nám další rok.
Do%kali jsme se roku s magickou %íslicí 2000.
Co vlastn# je na tomto letopo%tu tak zvláštního. Vždy, tento %asový úsek je pouze nepatrný zlomek
v existenci lidstva, nepatrný úsek v toku %asu. A p ece. Vždy, již st edov#ký Nostradamus spojoval
s tímto datem své chmurné vize.
Ale pro% vlastn# 2000, pro% ne t eba 5681 nebo 1680?
Naše evropské k es,anské tradice se zrcadlí i v odpo%ítávání letopo%tu. Po%ítání rok) od narození
%lov#ka, který musel zem ít. Násilnou a krutou smrtí. A jak to podává k es,anská v#rouka za
vykoupení ostatních. Tentýž dav, jež mu p#l Hosana vzáp#tí skanduje Uk ižuj ho. Tedy již 1999 let
nás v %ase vedlo to, že n#kdo musel zem ít pro ostatní.
Snad nám nová %íslovka v letopo%tu m)že p inést nad#ji, že snad n#kdy v budoucnu nastane doba,
kdy již nebude muset být násilná smrt cestou k vykoupení kohokoliv. Že již násilí bude n#co tak
minulého jako letopo%et s jedni%kou na konci.
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Odešel Ing. Ji í Švehla, CSc.
Dne 15. íjna 1999 po dlouhé nemoci ve v#ku 78 let zem el Ing. Ji í Švehla, CSc., který celý
sv)j život zasv#til sv#telné technice.
Opustil nás významný organizátor výroby sv#telných zdroj) v 'eskoslovensku, dlouholetý
vedoucí výzkumu a vývoje Tesly Holešovice, mezinárodn# uznávaný odborník v otázkách
ekonomických aspekt) osv#tlování, dlouholetý p edseda 'eskoslovenského národního
komitétu Mezinárodní komise pro osv#tlování CIE a p edevším výborný %lov#k.
Narodil se 11. b ezna 1921 v Jarošov# nad Nežárkou v jižních 'echách. Po maturit# na
gymnáziu v Brandýse a absolvování abiturientského kursu Vyšší pr)myslové školy
elektrotechnické v Praze nastoupil jako technik ve firm# Telegrafia v Pardubicích. Pro
spolupráci s %leny hnutí odboje byl v r. 1944 zat%en a v#zn#n v n#kolika koncentra%ních
táborech. V r. 1945 byl osvobozen z koncentra%ního tábora Flossenbürg. V r. 1948 absolvoval
Vysokou školu ekonomického inženýrství a nastoupil do Tesly Holešovice, kde zastával adu
funkcí. Nejvýznamn#jší z nich byla funkce vedoucího odboru výzkumu a vývoje sv#telných
zdroj). Za%átky byly zvláš, obtížné. V té dob# totiž byla p erušena spolupráce s firmou
Philips, a tak bylo nezbytné položit základy vlastního výzkumu a vývoje v podmínkách úplné
mezinárodní izolace. Této úlohy se ujal Ing. Švehla s velkou iniciativou a širokým profesním
záb#rem. Díky vrozené inteligenci, jazykovým znalostem a ohromnému úsilí brzy získal
velmi dobrý p ehled v oblasti sv#telné techniky a vtiskl jí pevný ád. Za jeho vedení byly v
Tesle Holešovice vyvinuty a postupn# zavád#ny do sériové výroby všechny nejd)ležit#jší
moderní skupiny sv#telných zdroj) (halogenové žárovky, vysokotlaké rtu,ové a sodíkové
výbojky, halogenidové výbojky). Vývojov# byly zvládnuty rovn#ž náro%né sv#telné zdroje
využívající principu elektroluminiscence a radioluminiscence. V r. 1959 založil odbor
Výzkum osv#tlování, který napomáhal ú%inn#ji prosazovat nov# vyvinuté sv#telné zdroje do
osv#tlovací praxe. Dovedl získávat mladé odborníky do Tesly a prosadil systematickou
p ípravu specialist) na zahrani%ních vysokých školách, kde byla výuka zam# ena p ímo na
oblast sv#telné techniky v plné její ší i. Ing. Ji í Švehla byl rovn#ž neúnavným propagátorem
sv#telné techniky. Napsal adu odborných pojednání, p ednášel na mnoha odborných
konferencích doma i v zahrani%í, stál u zrodu odborných sv#teln#technických %asopis). V r.
1956 vyšlo 1. %íslo %asopisu Technické zprávy o výrob# sv#telných zdroj). Nejd íve to byla
podniková publikace, na niž navazoval bulletin Sv#telná technika již s celostátní p)sobností, v
n#mž se objevovaly %lánky ze všech oblastí sv#telné techniky odborník) z 'eskoslovenska i
ze zahrani%í. P ímým pokra%ovatelem této tradice je i sou%asný odborný %asopis SV-TLO.
Nemén# záslužná a významná je %innost Ing. Švehly v mezinárodním m# ítku. Aktivn#
spolupracoval s Mezinárodní komisí pro osv#tlování CIE. Zde založil nejd íve Studijní
skupinu (SGC), zabývající se ekonomickými hledisky osv#tlování, která se díky zajímavým a
objevným výsledk)m p etransformovala na Technický komitét TC7.03, jejímž byl p edsedou.
V tomto komitétu ídil %innost odborník) ze sedmnácti zemí, v%etn# nejvysp#lejších
sv#teln#technických velmocí. Výsledkem této práce byly vývojové trendy do té doby
nesledovaných základních parametr) osv#tlování v celosv#tovém m# ítku, které byly %asto
citovány v %láncích p edních sv#tových odborník). Zásluhou Ing. Švehly se 'eskoslovenský
národní komitét CIE stal uznávaným %lenem této nejvýznamn#jší mezinárodní organizace
sv#telných technik).
I v dob# postupující záke né nemoci, která viditeln# od%erpávala jeho fyzické síly, si zachoval
jasnou mysl a neustále se zajímal o d#ní v našem oboru a p edevším v Tesle (nyní v a. s.
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Teslamp) Holešovice. P es mnohé rány osudu v jeho osobním i pracovním život# si vždy
zachoval závid#níhodný optimismus a víru v p íznivý obrat k lepšímu.
Za všechno, co jsi pro nás vykonal, Ti, Jirko, ze srdce d#kujeme.
Vladimír Dvo á%ek
Vážení p%átelé, vydání tohoto Zpravodaje jsme p%ipravovali zhruba ve t%etím tvrtlení roku.
Z p%í in áste n# námi nezavin#ných, áste n# zavin#ných ho dostáváte do ruky až te'.
Nashromáždilo se nám, i díky zajímavým akcím z oboru, tolik materiálu, že jsme museli
p%ipravené íslo rozd#lit na dv# z d(vodu technických i našich vydavatelských možností. Také
jsme p%ílišným rozsahem necht#li unavovat Vás, naše tená%e.
Obržíte tedy v pom#rn# krátkém intervalu další vydání.
Na Setkání v Brn# jsme s p%áteli marn# vzpomínali, kde všude naše Setkání probíhala, kdo a
co tam zajímavého bylo p%edneseno. Proto jsme se rozhodli n#které z dalších ísel v#novat
p%ehledu akcí SRVO a seznamu otišt#ných p%ísp#vk(. Abychom si ud#lali po%ádek k novému
mileniu.

Celostátní seminá Ve ejné osv#tlení m#st a obcí v Plzni
Ve %tvrtek 20.kv#tna 1999 prob#hl v Plzni celostátní seminá Ve ejné osv#tlení m#st a obcí.
Toto další z ady pravidelných setkání odborník) v oblasti výstavby, údržby, správy
ve ejného osv#tlení,projektant) i výrobc) a dodavatel) komponent organizovala firma
Osv#tlení, jmenovit# editel pan Miroslav Tichý.
Na seminá e odezn#la ada zajímavých p ísp#vk) z oboru, na doprovodné výstavce
p edstavila ada firem své produkty. Bohužel nem)žeme vám zde podat skute%ný vý%et
odezn#lých p ednášek, který se pon#kud lišil od sborníku, ani uvést další organiza%ní
podrobnosti. Slíbili jsme sice v minulém %ísle Zpravodaje, že o této akci, jež ro%ník od
ro%níku nabývá na významu, o %emž sv#d%í stále rostoucí ú%ast, letos odhadem 140 ú%astník),
le% neobdrželi jsme p íslušné podklady. Škoda, tato významná akce z oboru by si jist#
zasloužila pozornost. Chápeme to jako skromnost organisátor). O to více se jim pat í
pod#kovat jak za pr)b#h odborné %ásti, tak i neformální ve%erní posezení v prostorách
plze/ského Prazdroje.
Uvádíme p ehled p ednesených referát) podle vydaného Sborníku, který obdržel každý
z ú%astník):
Ing.J.La/ka: ve ejné osv#tlení a spole%nost Eltodo Citelum
Dr.Ing.P.Peka:Redukce p íkonu vysokotlakých sodíkových výbojek NAV
J.Vorá%ek: Sou%asná údržba ve ejného osv#tlení z n#kolika pohled)
Ing.J.Kotek: Návrh evropské normy pro osv#tlování silni%ních komunikací
Ing.J.Horák:Sv#telné zdroje pro ve ejné osv#tlení
J.Dufek: Transformace Elektrosvitu Svatobo ice a.s. a sou%asný stav
I.Ducho/: Volba svítidel pro ve ejné osv#tlení
Ing.J.Pavelka: Slavnostní osv#tlování historických budov
M.Tichý: Váno%ní výzdoba m#st a obcí
J.Pochmann: Provozování ve ejného osv#tlení privátní firmou
Ing.B.Hrn%í : Zp#tný odb#r výrobk) s obsahem rtuti a dalších t#žkých kov)
Ing.M.Stružkas: P edstavení spole%nosti Ibcol
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Ti z vás, kte í se seminá e nezú%astnili, si naleznete své téma. Pokud vás zaujme, obra,te se
prosím na p ednášející nebo na redakci Zpravodaje a separát p ednášky %i kontakt vám rádi
opat íme.
Ve Zpravodaji bohužel nelze otisknout všechny zajímavé referáty. Vybrali jsme ty, které
považujeme za d)ležité. Chceme vás tedy seznámit s p ísp#vkem Ing. La/ky na již delší dobu
diskutované téma Eltodo-Citelun a p enesená správa VO. V# íme, že uve ejn#ný %lánek lépe
objasní, jak to vlastn# s tímto produktem Eltoda je, co p edstavuje a p ináší p enesená správa.
Další zajímavý p ísp#vek Dr.Ing.Peky z firmy Osram se zabývá redukcí p íkonu sodíkových
vysokotlakých výbojek, vliv na život výbojky a sv#telné parametry. Vzhledem k pom#rn#
rozší ené úspo e elektrické energie regulací a stále neobjasn#nému vlivu sníženého
napájecího nap#tí na parametry sobíkových výbojek, je tento názor jist# p ínosný. Škoda jen,
že záv#ry o život# výbojky nemohou být dokladovány výsledky z terénních zkoušek.
Transforma%ní proces zasáhl i oblast správy a údržby ve ejného osv#tlení. V mnoha našich
m#st stále více p echází na privátní organizace a firmy. Jaké zkušenosti má s provozováním
pan Pochman ze Žatce vás seznámí jeho p ísp#vek.

Ve ejné osv#tlení a spole'nost Eltodo-Citelum s.r.o.
Ing. Jaroslav La/ka, Eltodo-Citelum s.r.o.

Je to již n#kolik let, co se pár nadšenc) z bývalého Elektropodniku a nov# vzniklé,
dynamicky se rozvíjející spole%nosti Eltodo sešlo, aby se zamysleli nad stavem ve ejného
osv#tlení u nás v Praze i v republice obecn# a hlavn# nad tím, kterým sm#rem by se m#l tento
obor rozvíjet. Nebylo tak t#žké zjistit, že existují n#které znaky, na první pohled patrné a
spole%né prakticky pro všechna m#sta i obce, které odlišují naše za ízení od toho
“evropského“. Záhy jsme dosp#li i k tomu, že jist# nebude na škodu, když se poohlédneme po
zkušenostech mimo naší republiku a proto jsme spojili své síly se spole%ností Citelum
s francouzskou ú%astí. Tak vznikla spole%nost Eltodo-Citelum s.r.o. a tak spat il sv#tlo sv#ta i
náš komunální projekt nazvaný „P enesená správa VO a SO“, který našel v adách odborné
ve ejnosti pom#rn# zna%nou odezvu a který byl již diskutován i na p)d# Spole%nosti pro
rozvoj VO. Na základ# tohoto projektu jsme získali dlouhodobou smlouvu s m#stem Praha a
usp#li v n#kolika dalších obcích. Také jsme vyslechli výtky, že se prosazujeme se svým
projektem p íliš drav#. Ano, prosazujeme náš projekt vehementn#, protože jsme p esv#d%eni,
že je dobrý a že je schopen pomoci rychle zlepšit stav VO v našich m#stech a obcích. Nikam
se ale „nenast#hováváme“ ani nikoho nep ipravujeme o chleba. Náš projekt realizujeme vždy
prost ednictvím místních firem.
Co je to „P enesená správa“?
Ve ejné osv#tlené a další podobná za ízení pat í mezi ty tzv. ve ejn# prosp#šné služby,
které mají podstatný vliv na kvalitu života v m#stech a obcích. Úrove/ t#chto služeb se odráží
v úrovni bezpe%nosti obecné i dopravní a významn# ovliv/uje životní prost edí. V minulosti
zajiš,ovaly obce tyto služby zpravidla tak, že si z izovaly r)zné rozpo%tové, pop ípad#
p ísp#vkové organizace. Praxe však ukázala, že toto uspo ádání nep inášelo vždy o%ekávaný
efekt, ale %asto neúm#rn# zat#žovalo administrativu i pokladnu radnic a obecních ú ad). Proto
v sou%asné dob# ada m#st a obcí hledá n#jaké efektivn#jší uspo ádání pro ízení t#chto
služeb. N#kde vznikají m#stské akciové spole%nosti, n#kde dochází k privatizaci t#chto
ve ejn# prosp#šných za ízení formou jejich odprodeje r)zným právnickým nebo fyzickým
osobám atp.Jednou z možností, jak pom#rn# rychle a bez zvýšených náklad) dostat ve ejné
osv#tlení na evropskou úrove/ je komunální projekt, který vypracovala naše spole%nost a
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který se nazývá „P enesená správa“. Jedná se o dlouhodobý smluvní vztah (10 až15 let),
který spo%ívá v p enesení správy, provozu a údržby ve ejného, pop . slavnostního osv#tlení na
smluvního partnera, což umožní zadavateli, tj. m#stským a obecním ú ad)m aby b emeno
správy a vztah) se t etími osobami neslo nikoliv m#sto nebo obec, ale smluvní partner jako
správce a provozovatel, p i %emž veškerá za ízení z)stávají majetkem zadavatele. To vede
k nezanedbatelným úsporám náklad) na provoz t#chto za ízení p i rychlém zlepšení jejich
technického stavu, protože projekt po%ítá v prvních letech jeho trvání s investicemi do
p edaného za ízení a je koncipován tak, že má také samofinancující se prvky. Funkci
smluvního partnera zpravidla plní n#která místní firma ve spolupráci s námi nebo naše
spole%nost z izuje v míst# spole%nost dce innou.
Výkon p enesené správy spo%ívá hlavn# v t#chto oblastech:
- nákup a ízení spot eby elektrické energie,
- provozování a údržba sítí ve ejného osv#tlení,
- plánování a realizace investic,
- financování prací.
Nákup a ízení spot eby elektrické energie
Smyslem této služby je, snížit výdaje na energii a p i tom zlepšit kvalitu osv#tlení.
Jejím obsahem je zejména:
- Sjednávání smluv s dodavateli elektrické energie na principu nejvhodn#jší sazby z
hlediska %asu a výše odb#ru.
- Neustálé sledování zm#n p íkon) a jeho jednotkové snižování.
- P esné ízení doby svícení a omezení denního údržbového svícení.
- Zvýhod/ování úsporných ešení p i obnov# sít# a nové výstavb#. Rychlá realizace
výrazných úsporných ešení.
Provozování a údržba sítí ve ejného osv#tlení
Tato služba v sob# zahrnuje:
- Výkon správy a ízení a organizaci údržby.
- Provád#ní množiny úkon) odpovídajících dosažení ur%ené míry poruchovosti,
požadavk)m norem a místních p edpis).
- Dodržení p esn# ur%ené míry poruchovosti(lze doporu%it svítivost 100% s tolerancí
max. –2%).
- Ur%ení stupn# naléhavosti oprav podle významu a druhu poruchy.
- Zdokonalení zásah) na za ízení.
- Aktualizaci evidence plán) a technických podklad).
- Kontrolu kvality.
- Optimalizaci dalšího využití sv# eného za ízení finan%ního p ínosu ve projektu.
- Vztahy se t etími osobami:
- vy izování reklamací uživatel),
- vy izování pracovních zakázek t etích osob, které mají dopad na ve ejné
osv#tlení,
- ú%ast na koordinaci prací r)zných podnik) nebo ve ejných služeb, které
mohou provád#t zásahy na ve ejných cestách,
- ob%ansko-právní spory p i ešení ner)zn#jších problém) spojených se
správou sv# eného majetku, zejména p i ešení škod a ztrát.
Plánovaní a realizace investic
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Tato oblast je charakterizována t#mito %innostmi:
- Diagnostika sou%asného stavu souboru VO, SO atd.
- Definování míry osv#tlení podle funkce ve m#st#, zohled/ující p edpokládaný rozvoj m#sta.
- Ur%ení strategie pro vybrané m#stské sektory.
- Zpracování rozpo%tu a plánu prací.
- Realizaci a kontrolu prací.
S tím neodd#liteln# souvisí vstupní, smluvními partnery provedená koncep%ní práce, tj.
koncepce rozvoje VO.
Další možností spolupráce v oblasti sv#tla je integrace do mezioborových tým)
(urbanisté, architekti, zahradní architekti, výtvarníci) k vytvo ení nebo zlepšení ve ejného a
slavnostního osv#tlení, (nap . vytvo ení statického nebo dynamického osv#tlení historických
budov a památek pro zvýšení turistické atraktivnosti m#sta, sv#telné animace k jednorázovým
p íležitostem, sv#telné animace k významným událostem)
Financování prací
K optimálnímu využití finan%ních prost edk) p isp#je:
- Ú%elné hospoda ení s platbami za službu ve prosp#ch jejího rozvoje a zlepšování .
- Získávání optimálních finan%ních prost edk), pokud jde o cenu a dlouhodobost.
- Optimalizace výnos) z dalšího využití sv# eného za ízení a zajišt#ní jejich návratnosti do
jeho obnovy provozu a údržby.
- Spolupráce se zadavatelem p i kontrole využití finan%ních prost edk).
- Reinvestování prost edk) za ušet enou elektrickou energii do rozvoje a rekonstrukcí
sv# eného za ízení.
Movitý majetek p edstavuje ur%itou hodnotu. Správa tohoto majetku je nemalé
b emeno, ale p i vhodném využití m)že být p ínosem a dodate%ným p íjmem, který doplní
finan%ní zdroje na údržbu ve ejného a slavnostního osv#tlení.
Pro' p enesenou správu?
Alternativou k využití p enesené správy mohou být hlavn# m#stská akciová spole%nost
nebo privatizace za ízení n#kterou soukromou spole%ností. Budou-li tyto spole%nosti ádn# a
odborn# vedeny, mohou jist# v#tšinu výše uvedených %inností a služeb zajistit. P esto existují
n#které významné p ednosti, které má oproti t#mto ešením využití p enesené správy.
Ve ejné osv#tlení je v drtivé v#tšin# našich m#st a obcí v takovém technickém stavu, že
zlepšení kvality jeho sv#teln#-technických parametr) a snížení náklad) na jeho provoz se
neobejde bez rychlé a masivní investice, kterou m)že naše spole%nost na rozdíl od nap .
m#stské a.s. zajistit bez jakékoliv ú%asti radnice.
Na druhé stran# v p ípad# privatizace ve ejného osv#tlení n#kterou finan%n# zdatnou
spole%ností, která by byla schopna zajistit pot ebné finance, zase radnice p ichází o možnost
podílet se na strategických rozhodnutích v daném oboru, která mohou mít zásadní význam pro
život m#sta nebo obce, protože vlastníkem p edm#tného za ízení je n#kdo jiný.
Další p edností výkonu p enesené správy spole%ností, která tuto službu provádí již
v jiných obcích, zejména pak v t#ch v#tších je možnost dosahování bezkonkuren%n#
výhodných cen p i dodávkách nosných materiál) vzhledem k jejich velkým objem)m, což
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vede k vyšší rentabilit# a vzhledem k filosofii tohoto projektu i k v#tším reinvesticím do
spravovaného za ízení.
Co jsme dokázali za 'ty i m#síce?
Spole%nost Eltodo-Citelum s.r.o. zahájila svojí %innost a pln#ní smlouvy s m#stem 1.
ledna letošního roku. P ípravy na nové podmínky ale za%aly již v pr)b#hu lo/ského roku. P i
hodnocení stavu VO u nás jsme zjistili, že vedle špatného technického stavu a nedostatku
financí je obecným negativním jevem p evaha operativních zásah) nad preventivní údržbou.
Proto jsme již vloni provedli zm#ny v organizaci servisních i správních útvar). Místo
d ív#jších šestnácti dislokovaných pracoviš, máme p#t okrsk) správy a servisu odd#len#
ízených a ú%etn# sledovaných. Zásadní d)raz jsme položili na zpracování dlouhodobého
plánu preventivní údržby, který vychází z platných norem pro elektrická za ízení a ze
smlouvy s m#stem. K p esnému a d)slednému sledování pln#ní tohoto plánu, tj. provád#ní
p edem definovaných periodických revizí a prohlídek jsme uvedli do rutinního provozu nov#
zakoupený SW, který na základ# nezam#nitelného %ísla svítícího místa eviduje veškeré zm#ny
a události, jež v tomto míst# nastaly. Tento SW má p ímou vazbu do našeho ú%etnictví,
skladového hospodá ství a do kartografického SW, který využívá digitální mapu hl. m.
Prahy. Posílením prevence bude klesat a již klesá podíl nákladn#jších operativních zásah) na
za ízení. Navíc jsme zavedli no%ní vým#ny vyhaslých sv#telných zdroj), takže již v b eznu
jsme dosáhli nesvítivosti menší než dv# procenta. T etí d)ležitou složkou pé%e o VO je vedle
již zmín#né prevence a operativy také obnova. Zde klademe d)raz na práce, které pomohou
nejrychleji zlepšit technický stav VO a snížit spot ebu elektrické energie. Proto jsme v této
fázi zam# ili pozornost na vým#ny svítidel, kterých chceme letos vym#nit 27 000 ks. a na
instalaci asi 400 ks. %ipových %asových spina%) do zapínacích míst, kde není funk%ní ovládací
vedení. Nov# jsme také zavedli systematické %išt#ní svítidel. V jedné naší dce inné
spole%nosti jsme zahájili výrobu konických hran#ných stožár) s pozinkovaným povrchem vn#
i uvnit . Tyto stožáry se již za%ínají objevovat v pražských ulicích a parcích. P i obnov#
nát#r) chceme využít i jiné barevné odstíny než šedivé. P i prosazování zm#n v myšlení
našich zam#stnanc) ve prosp#ch zvyšování významu kvality využíváme zkušeností mate ské
spole%nosti, která již od lo/ska pracuje podle norem ISO.
'ty i m#síce není dostate%n# dlouhá doba na hlubší hodnocení. To si budeme moci
dovolit po uplynutí alespo/ jednoho roku, ale p esto, bude-li mít n#kdo cestu do Loun, m)že
si tam ov# it výsledky asi ro%ního p)sobení naší dce inné spole%nosti Eltodo Louny, která
samoz ejm# zam#stnává místní ob%any.

Redukce p íkonu vysokotlakých sodíkových výbojek NAV
Dr. Ing. Pavel Peka , OSRAM
Základní principy
Vysokotlaké výbojky mají negativní voltampérovou charakteristiku. Proto pot ebují
k omezení proudu tlumivku. Sv#teln#-technická data výbojky jsou dána složením plyn) a
kov) v oblouku (v ho áku) p i jmenovitých parametrech provozu. Díky výše uvedeným
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okrajovým podmínkám jsou možnosti pro omezení p íkonu omezené a závislé na typu
výbojky.
Mechanismus výpadku
Mechanismus výpadku vysokotlakých sodíkových výbojek spo%ívá v odpa ení sodíku skrz
keramický ho ák do meziprostoru výbojky mezi ho ák a vn#jší ba/ku. Tímto mechanismem
se ke konci doby života zm#ní pom#r mezi rtutí a sodíkem natolik nevýhodn#, že to má za
následek zvyšování nap#tí na výboji dokud nedojde k projev)m cyklování (znovu-zápalu) a
tedy ukon%ení životnosti.
Vzhledem k tomu, že ke konci doby života roste nap#tí na výboji vlivem ztrát sodíku z
ho áku, je nutno po%ítat s tím, že p i poklesu sí,ového nap#tí pod jmenovitou hodnotu a
toleranci, m)že dojít ke zhášení a op#tovnému zapalování výbojek (cyklování), které jsou
p ed koncem životnosti. Se snižujícím se sí,ovým nap#tím pak poroste i po%et cyklujících
výbojek.
To je dáno tím, že po každé p)lperiod# sí,ového nap#tí se zm#nou polarity p)lvlny dochází i
p i b#žném provozu ke krátkodobému poklesu proudu na nulu a tedy ke krátkodobému
zhasnutí oblouku. Pro op#tné nastartování výboje je pak nutná znovuzapalovací špi%ka nap#tí.
Je-li nap#tí mezi elektrodami dostate%né-tedy vyšší než je tato znovuzapalovací špi%ka, pak je
výbojka v ustáleném stavu a proud naroste op#t na obvyklé hodnoty až do konce p)lperiody.
Poklesne-li ovšem nap#tí na výbojce vlivem poklesu sí,ového nap#tí pod požadovanou
hodnotu špi%ky znovuzápalu, oblouk se neobnoví a výbojka zhasne. Po %áste%ném
vychladnutí se sníží znovuzapalovací nap#tí a výbojka se op#t rozsvítí. Tento postup se pak
opakuje - dochází k cyklování.
Zp)soby snížení p íkonu
Pomocí modulace amplitudy sí,ového nap#tí mimo níže uvedené toleran%ní pásmo nelze
spolehliv# dosáhnout snížení p íkonu, nebo, pokles nap#tí se projeví p ímo i na výboji.
Naopak p i zachování hodnoty sí,ového nap#tí p epnutím na tlumivku pro nižší výkonový
stupe/ dojde hlavn# k omezení proudu a pokles nap#tí není tak výrazný. Tím dochází ke
spolehlivému obnovení oblouku po zm#n# polarity nap#tí na za%átku každé p)lvlny.
Další zp)soby snížení p íkonu pomocí fázové modulace nap#tí nebo zvýšením frekvence
nejsou spolehliv# vyzkoušeny a nelze je proto se zárukou doporu%it. Výrobce dané regulace
by pak m#l p evzít zodpov#dnost.
Jediný dovolený zp)sob jak snížit p íkon výbojek je tedy stup/ovitým p idáváním dodate%né
induk%nosti, nebo postupným p epnutím na tlumivku o jeden stupe/ nižšího výkonu v ad#,
s výjimkou 50W výbojky. Sodíková výbojka ovšem musí na za%átku každé doby užívání
alespo/ 30 minut svítit p i jmenovitém nap#tí. Navíc p i p epnutí na nižší stupe/ tlumivky
nesmí dojít k p erušení proudu a v okamžiku p epínání je doporu%eno zvednout sí,ové nap#tí
na alespo/ 250V aby nedošlo ke zhasnutí výboje p i poklesu p íkonu. K tomu slouží speciální
p ístroje.
Život p i snížení p íkonu z)stává zachována
P i poklesu p íkonu výbojky klesne i teplota keramických st#n ho áku a tím se zpomalí
prostupování sodíku mimo ho ák. To samo o sob# by m#lo za následek prodloužení života
výbojky. P istupuje k tomu ovšem redukce ztrátového výkonu elektrod a tedy i redukce
teploty elektrod, které jsou koncipovány pro optimální teplotu p i optimálním proudu s
dostate%nou elektronovou emisí. Je-li teplota elektrod p íliš malá, zúží se plocha výstupu
(emise) elektron) na velmi malé horké místo, ze kterého podstatn# vzroste odpa ování
materiálu elektrod a emisního materiálu. Tento jev sám o sob# by vedl naopak ke zkrácení
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životnosti. Oba tyto vlivy tedy p)sobí proti sob# (zpomalení ztrát sodíku proti zrychlenému
odpa ování elektrod) a výsledná životnost vysokotlakých sodíkových výbojek p i redukci
p íkonu až na 50% z)stává nezm#n#na.
Sv#telné parametry p i snížení p íkonu
P i redukci p íkonu klesá m#rný výkon. Barva sv#tla se stává žlut#jší a podání barev horší.
Toleran'ní limity sí,ového nap#tí
U sodíkových výbojek je proto p ípustné dlouhodobé kolísání nap#tí pouze ± 3% a
krátkodobé pak ± 10%. P i dlouhodobém p ekro%ení toleran%ních limit) sí,ového nap#tí
mimo hranici ± 10% je nutno po%ítat s následujícím:
p i zvýšeném nap#tí se zkrácením doby života a
p i snížení nap#tí se zhasnutím výbojek s vyšším nap#tím na oblouku (cyklování).
Nápomoc: zapojení tlumivky p izp)sobit dlouhodobému sí,ovému nap#tí - zapojit do
p íslušné odbo%ky(svorky) - místo 230V do 240V nebo 220V.
P íklad
V síti ve ejného osv#tlení dochází v no%ních hodinách k p ep#tí +10% oproti jmenovitému
nap#tí 230V. Tím dochází ke zvyšování spot eby elektrické energie a zkracování životnosti
výbojek.
Jak vyplývá z grafu na str.11 brožury VIALOX NAV je nap . u NAV 70W p i 10% p ep#tí
v síti p íkon výbojky PL zvýšen o 22%. Tím se také zkracuje životnost výbojek. P i stabilizaci
nap#tí na jmenovitou hodnotu tedy v daném p ípad# z 10% p ep#tí ušet íme až 22% energie.
Zárove/ zajistíme, že nedojde ke zkrácení životnosti výbojek.
Doporu'ení
OSRAM jako výrobce sv#telných zdroj) Vám doporu%uje jakýkoli systém stabilizace nebo
regulace nap#tí, který zajiš,uje stabilitu sí,ového nap#tí v toleranci ± 3% se zachováním
frekvence a sinusového pr)b#hu nap#tí. Zajistí se tak nezkracování životnosti výbojek
p ep#tím a v daném p ípad# se šet í i nemalé množství energie. V p ípad# požadavku na
redukci p íkonu až na 50% pak doporu%ujeme použití výše uvedeného povoleného principu.
Rozhodn# nedoporu%ujeme snižování sí,ového nap#tí pod -10%.

Provozování ve ejného osv#tlení privátní firmou
Jaroslav Pochman, Ve ejné osv#tlení, Žatec
Jak se vybírala firma pro provozování ve ejného osv#tlení v Žatci
Naše firma se postupn# vyvíjela z bývalých zam#stnanc) Technických služeb Žatec až do
dnešní podoby. V roce 1990 vzniklo konsorcium POSYVO, které bylo jmenováno m#stskou
radou p i privatizaci technických služeb, aby provozovalo údržbu VO. Tohoto ízení se
zú%astnil každý %len konzorcia samostatn#. Od roku 1992 byla s firmou Jaroslav Pochman,
Ve ejné osv#tlení podepsána smlouva o provozu a údržb# VO na dobu ur%itou 7 let. Byly
podepsány celkem t i smlouvy: Smlouva o dílo( uzavírá se každý rok, obsahuje výši
finan%ních prost edk) pro údržbu VO), Smlouva o pronájmu uzav ená na dobu neur%itou a
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smlouva o pronájmu dopravních prost edk) ( byly odkoupeny v 1995). Po vypršení smluvní
doby bylo vypsáno nové výb#rové ízení,kterého se zú%astnili %ty i uchaze%i. Výb#rové ízení
vyhrála stávající firma, která má s M#stským ú adem Žatec podepsánu mandátní smlouvu o
správ#, provozu, údržb# a oprav# VO.
Jaké je finan'ní vyrovnání mezi firmou a M#stským ú adem
Do doby podepsání mandátní smlouvy bylo finan%ní vyrovnání provád#no p es Technické
služby. V posledním roce p ed podpisem mandátní smlouvy byly tyto služby p edávány
formou faktur M#stskému ú adu s podpisem pracovníka technických služeb. Tyto práce byly
p ímo proú%továny firm# Ve ejné osv#tlení. Od podpisu mandátní smlouvy mezi M#stským
ú adem a firmou se platby provád#jí p ímo na základ# dekádních faktur. Toto se týká pouze
údržby ve ejného osv#tlení.
Jaká je filozofie firmy
Majitel firmy je již n#kolik let %lenem Spole%nosti pro rozvoj ve ejného osv#tlení. Takže
teoretické znalosti p enáší do praxe podle finan%ních prost edk) m#sta a ve prosp#ch rozvoje
osv#tlení ve m#st#.Snažíme se, aby za ízení ve ejného osv#tlení bylo v dobrém technickém
stavu a neohrožovalo ob%any a zárove/ sloužilo pro spokojenost obyvatel. Vztahy
s M#stským ú adem jsou dobré, ke spokojenosti obou stran.
V této %ásti se úmysln# nezmi/uji technických v#cech, týkajících se ve ejného osv#tlení a
úsp#šných akcí, které jsme dosáhli.
Jak vybrat vhodnou firmu pro provozování ve ejného osv#tlení
Výb#r firmy
a mohou ovlivnit podstatné v#ci, ale také mali%kosti. P edstavitelé magistrát) m#st a obcí
mají ur%ité zkušenosti s údržbou ve ejného osv#tlení, kdy ješt# tyto práce provád#ly
Technické služby. Takže mohou porovnat jaký je rozdíl mezi privátní formou a bývalými
organizacemi. P i výb#rových ízeních je v#tšina t#chto pracovník) ve výb#rových komisích.
V#tší %ást %len) komise není seznámena s provozováním ve ejného osv#tlení.
P i výb#ru firmy pro provozování ve ejného osv#tlení p edkládám n#kolik nám#t), na kterých
by se m#ly shodnout ob# strany v zájmu dobrého provozování ve ejného osv#tlení:
-

posoudit spokojenost se stávajícím provozovatelem v oblasti finan%ní, bezpe%nosti, úspor
využít místního potenciálu pracovník) znalých t#chto pom#r)
využít odbornost firmy p i provozování ve ejného osv#tlení spole%n# s pracovníky
m#stských a obecních ú ad)
- vztahy mezi m#stem a provozovatelem musí být korektní, z kterých t#ží m#sto, obec i
ob%an
ádn# a korektn# uzav ené smlouvy p edcházejí dalším nejasnostem
- nepodléhat lákavým nabídkám a rozlišit provozovatele s nekalými úmysly
Toto je n#kolik nám#t) pro výb#r vhodného provozovatele ve ejného osv#tlení. Ovlivnit
výb#r provozovatele mohou i jiné faktory.
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BRNO JIRKA
TSB – Lebka
P epis pásku

Realizace reklamy na majetkových souborech ve ejného osv#tlení jako možný zdroj
jejich obnovy
Ing.Brýžová, TsB, úsek Media

Polistopadové zm#ny vnesly do mnoha oblastí našeho každodenního života, e%eno
mluvou správce ve ejného osv#tlení, více sv#tla. Investice, a, již z tuzemských nebo
zahrani%ních zdroj) sm# ovaly v první ad# p edevším do oblastí jejichž prioritním úkolem
bylo zlepšení životního prost edí a náprava ekologických škod z let minulých. V druhé ad#
musely pochopiteln# do budoucna zabezpe%it investor)m ve v#tšin# p ípad) dlouhodob#
dobré zisky. Bohužel struktura fond) nebo grant) z finan%ními prost edky, které poskytla
Evropská unie, také míjela takové oblasti ve ejných služeb, do nichž nepochybn# pat í ve ejné
osv#tlení našich m#st a obcí.
Pokud bychom hodnotili celkový technický stav majetkových soubor) ve ejného
osv#tlení m#st a obcí, není situace v)bec povzbudivá. Pr)m#rné stá í jednotlivých prvk)
osv#tlovacích soustav je na hranici nebo za hranicí životnosti. Ve v#tšin# p ípad) jsou
používána zastaralá svítidla, jejichž sv#teln# technické parametry a kvalita neodpovídají
sou%asným požadavk)m, nehled# na jejich energetickou náro%nost. Investice na obnovu jsou
minimální, rozvoj ve ejného osv#tlení je p enášen na privátní investory v rámci budování
privátních obytných soubor).
Na druhé stran# vstoupil do hry další fenomén dnešní doby – reklama. Zejména
v prvním období po spole%enských zm#nách zahájily reklamní agentury %innost, p i které
využívaly majetek ve ejného osv#tlení k realizaci vlastních podnikatelských zám#r), p í
kterých ve v#tšin# p ípad) nebyl respektován v dostate%né mí e podíl zisku vlastníka majetku
– obce nebo m#sta, na kterém byl tento zisk vytvo en. Tato skute%nost položila základ úvahy
nad zásadní zm#nou z hlediska možných zdroj) obnovy tohoto typu majetku obce.
Sloupy ve ejného osv#tlení pak nemusí plnit pouze své p)vodní poslání (osv#tlovat
ve ejné prostranství a budovy), ale mohou se stát výd#le%n# %innými a to prost ednictvím
reklamních ploch umíst#ných na t#chto sloupech.
Je n#kolik variant využití sloup) v mobiliá i m#sta:
1) Orienta'ní informa'ní systém

-

ozna%ení ulic a d)ležitých za ízení m#sta s p ípadným využitím ke komer%ním ú%el)m

-

rozm#r 100 x 20 cm
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Výhody:
Nevýhody:

- orientace v míst# p edevším pro p#ší
- v exteriéru ulice je rozm#r malý pro více informací

2) Navád#cí a informa'ní systém FLEX
-

reklama umíst#ná ve výšce cca 4m p edevším pro idi%e

-

rozm#r 80 x 120 cm tj. 1 m2 tj. Eurostandart

Výhody:

- navád#cí systémy pro firmy, živnostníky, zákazníky, dodavatele
- díky výškovému umíst#ní tak ka nezni%itelné
- navád#cí cíl pro idi%e

Nevýhody:

- složit#jší montáž s vysokozdvižnou plošinou
- z d)vod) výškového umíst#ní je nutno uvést nejzákladn#jší informace název
firmy, šipka nasm#rování, p íp. vzdálenost od cíle

2) Inzertní a plakátovací plochy
a)

na sloupech ve ejného osv#tlení tzv. systém RONDO

-

je plakátovací plocha o rozm#rech : pr)m#r cca 75 cm x 200 cm a nad tím opticky
odd#lená reklamní plocha o pr)m#ru 84 cm x 120 cm, na kterou se mohou umístit 3
plochy ze systému Flex nebo 4 ze systému Horizont

b) na r)zných ohradách nebo na zdech tzv. systém EURE

-

jsou r)zné plošné inzertní plochy k umíst#ní na ohrady, zdi nebo samostojné nap . do
trojúhelníku, rozm#r 150 x 200 cm, 200 x 200 cm nebo 250 x 250 cm plocha
zarámovaná se zaoblenými rohy

3) Krátkodobý reklamní systém Horizont

-

- obchodní název vznikl vzhledem k poloze jeho umíst#ní, v horizontu o%í jak p#ších
tak
idi%), rozm#ru A1 (60 x 85cm) nebo 3 x A3 ( 42 x 90 cm)
tento prvek by m#l do budoucna s postupným omezením venkovní reklamy na
billboardech p evzít funkci maloplošného media pro „velkou reklamu“.

Výhody:

- podchycení %erných reklam
- výd#le%ná reklamní %innost na sloupech
- estetický prvek, který chrání grafiku p ed pov#trnostními vlivy
- použití tiskoviny plakát) – %ili levné po ízení reklamní plochy
- není nutno schvalovat dle stavebního zákona
- snaha o celorepublikovou sí,, protože pro n#které velké zákazníky má smysl
pouze celorepublikové p)sobení – zde p ínos financí ze sít# pro kone%ného
provozovatele a také možnost nabídnout tuto sí, každému zákazníku v regionu

Souhrn všech t#chto vlastností p edur%uje toto reklamní medium na první místo p i realizaci
výnos) na majetkových souborech ve ejného osv#tlení našich m#st a obcí. Sou%asn#
p edstavuje hozenou rukavici všem správc) a provozovatel)m majetkových soubor)
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ve ejného osv#tlení, kte í mají prost ednictvím provozování tohoto reklamního media
možnost alespo/ trochu zlepšit stav svého provozovaného majetku.
Podrobn#jší informace o tomto novém reklamním médiu Vám poskytne Váš partner
v reklamn# - akciová spole%nost Technické sít# Brno, úsek MEDIA, Barví ská 5, 602 00
Brno, tel.,fax. 05/45215205 Internet: http://www.tsb.cz/ e- mail: BRYZOVA@TSB.CZ

Zkušenosti s nát#rovými systémy stožár) VO v m#st# Brn#
Ing. Rudolf Trávní%ek, Technické sít# Brno
Úvodem lze obecn# konstatovat, že nutnost kvalitní ochrany ocelových povrch) je mnohdy ne
zcela docen#nou záležitostí. Na základ# zkušeností se u nás ztráty, zp)sobené korozí,
odhadují na desítky mil. korun ro%n#. Vyjímkou samoz ejm# není ani za ízení ve ejného
osv#tlení. Pokud ješt# vezmeme v úvahu faktor zanedbanosti z let minulých je zde oprávn#ný
d)vod k zamyšlení a rychlému rozhodnutí, jak situaci pokud možno ešit, zejména když
náklady na povrchovou ochranu tvo í malý zlomek hodnoty, jíž mají chránit.
Akciová spole%nost Technické sít# Brno vlastní mimo ve ejné osv#tlení také podpovrchové
kolektory v m#st# Brn#. Tyto stavby r)zného stá í s množstvím ocelových konstrukcí, které
jsou provozovány v prost edí s tém# 100% - ní vlhkostí jsou tém# ideálním modelem pro
získávání zkušenosti s nát#rovými hmotami zkorodovaných, nedokonale o%išt#ných povrch)
se zbytky starých nát#r). Pokud p ipo%teme ješt# vliv venkovního agresivního a
„prosoleného“ prost edí dostáváme dobré vstupní podmínky pro aplikaci nát#rových systém)
na stožáry ve ejného osv#tlení.
Jako první etapu pro vytipování vhodných nát#r) nové generace, spl/ující podmínky
provozního prost edí, dobrou aplikaci na staré nát#ry bez možnosti d)kladného o%išt#ní
podkladu, ot#ruvzdornost, nanesení co nejv#tší tlouš,ky nát#ru v jedné vrstv# a krátkou dobu
schnutí (vytvo ení suchého filmu), jsme zvolili metodu výb#rového ízení pro dodavatelskou
formu provád#ní nát#r). Prost ednictvím vybraných zhotovitel) jsme mimo zkušenosti
s aplikací zvolených typ) nát#rových hmot získali také komplexní informace o dalších
problémech, které nap . ve vysoce frekventovaných %ástech m#sta p i provád#ní nát#r)
stožár) ve ejného osv#tlení nastávají. Tato etapa dala základ k vytvo ení „systému povrchové
antikorozní ochrany stožár) ve ejného osv#tlení v m#st# Brn#“, podle kterého jsme v letošním
roce zahájili etapu druhou, a to provád#ní nát#r) vlastní kapacitou.
Zmín#ný systém obsahuje tyto varianty:
1. Nát#ry stožár) ve vysoce exponovaných místech (hlavní komunika%ní tahy, st ed m#sta,
parkovací místa, apod. se provádí ve spodní polovin# nebo t etin# stožáru (do prvního zúžení)
dvouvrstvým systémem TNEMEC , Chembuild série 135 a v horní polovin# nát#rem firmy
Lavis PRENG - LAS 2611 MIO.
2. Nát#ry stožár) v mén# exponovaných místech (místní komunikace, stožáry ve v#tší
vzdálenosti od obrubníku-za chodníkem, zeleným pásem, apod.) se provádí ve spodní %ásti
dvouvrstvým systémem Temamastic ST 200 a Temathane 50 firmy TIKKURILA, v horní
polovin# LAS 2611 MIO
3. Nát#ry stožár) sadových, p ípadn# stožár) na komunikacích ú%elových a malého významu
se provádí na velmi korodovaných stožárech nát#rem LAS 2611 MIO a na mén#
korodovaných nát#rem „TIKKURILA“.
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-išt#ní svítidel
E. Kajfosz, Promor
M#sto 'eský T#šín se vyzna%uje zvláštní polohou z hlediska zne%iš,ování svítidel. Nedaleko jsou
T inecké železárny a cementárna v Goleszow#. Jenom o kousek dále je umíst#na koksovna
v Karviné. A vanou-li ty správné v#try, tak k nám p ivanou pozdravy z válcoven plechu z Lískovce,
z S.O.S. vysílajících železáren Vítkovice a z velké stavby socialismu - Nové huti (bývalá NHKG).
uvedeného je z ejmé, že nejen naše t#la jsou zocelená, ale i n#jaký ten „zocelený„ povlak je i na
svítidlech.

V roce 1991 , když jsem p evzal ve ejné osv#tlení v 'eském T#šín# bylo z ejmé, že
pracovníci Technických služeb si s mytím svítidel t#žkou hlavu ned#lali. Sadová svítidla
p)sobila dojmem dob e zachovalých vykopávek z období druho-, t eti- a %tvrtohor, kde se
dob e usadily jednotlivé vrstvy prachu vzniklých p i radostném budování socialismu. Mezi
tím se našli r)zní ok ídlení živo%ichové žijící v této dob# a hledající ve svítidlech „sv#tlé
zít ky“.
Nejv#tší vykopávky byly v sadových svítidlech populárn# zvaných „sýre%ky“. Bylo velmi
zajímavé sledovat , jak se deklarované krytí IP liší od skute%nosti.
Svítidla v r)zné mí e zne%išt#ná jsme za%ali mýt univerzálním mycím prost edkem Jar. Po umytí
svítidlo bylo bez „vykopávek“, le% nános na sv#teln#%inném krytu se nezm#nil. Použili jsme tedy
údajn# velmi ú%inné mycí prost edky na mytí závodních automobil). Výsledek byl stejný. Zm#nily se
pouze vstupní hodnoty této údržby - cena p ípravku se pohybovala kolem 700,- K%.

Protože zvrhlý kapitalismus nahlodal i mou duši a já vstoupil do skv#lé a jedine%né
spole%nosti AMWAY, za%ali jsme používat zprvu %istící p ípravek ZOOM a posléze Industrol
cleaner. Tyto p ípravky jsou nepochybn# výborné na všechno možné s vyjímkou kryt)
svítidel. U svítidel - alespo/ v 'eském T#šín# - se chovaly tyto p ípravky stejn# jako Jar nebo
Sapon.
Ob%ané ost ížím zrakem sledující o%istu svítidel upozor/ovali radnici, že naše firma se d#lá ,
že myje svítidla a p itom jenom tahá za toto mytí peníze z kapes da/ových poplatník) a
svítidla jsou stále ve stejném stavu - neumytá.
Pracovníci M#stského ú adu p i kontrole oprávn#nosti stížností ob%an) zjistili, že svítidla
jsou opravdu umytá, avšak - speciáln# na kulovitých krytech- z)stává povlak , který nelze
umýt
Našt#stí navštívil mou firmu dealer , který mi nabídl super žínku za bratru 1500,- K% ze
speciálních sklen#ných vlákem , kterou lze používat jak na mytí po%íta%) tak i sv#telných
kryt). Samoz ejm# jsem žinku vyzkoušel. Je výborná na mytí po%íta%), dve í , podlahy , na
kryty starých svítidel, kde už o nic nejde. Ale bílé kryty Mareco Luce ne a ne vy%istit do
p)vodního stavu.
Nakonec %ist# náhodou jeden z pracovník) použil žinku , kterou používali v domácnosti a
zjistil, že ze všech dosud vyzkoušených prost edk) na mytí svítidel je nejlepší.
Jedná se o výrobek prodávaný v domácích pot ebách. Je to žínka , která má v sob# zapleteny
m#d#né vlákna. Toto vlákno výborn# o%istí povrch po mechanické stránce a p esto
nepoškrábe povrch. Výrobek nese ozna%ení Kupfer-max od rakouské firmy SOKE .
Rád bych také navázal na p edcházející p ednášky koleg) , zvlášt# z firmy TNEMEC, kte í
nám ukázali jaké neoby%ejné technologické postupy byly vynalezeny ve Spojených státech
amerických na nát#ry . A to zejména na nát#ry stožár). Jako reakci na tuto p ednášku nabízím
široké odborné ve ejnosti domorodý technologický zp)sob nát#ru stožár) ve ejného osv#tlení.
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Tento postup se podruhé opakoval p ed dv#ma lety. Je to postup starého nat#ra%e a použité
suroviny jsou vesm#s %eské. Po zb#žném odstran#ní rzi ocelovým kartá%em nebo st#rkou se
stožár nat e sm#sí fermeže a terpentýnového oleje v pom#ru 2:1. Tato sm#s rozpustí zbylou
rez tak, že je nat en i kov pod zbytky rzi. Než tento nát#r zaschne, nat e se základní barvou
(syntetickou) a po uschnutí se nanese vrchní nát#r. Nebezpe%í, které vzniká ve kvalit# nát#ru
je zp)sobeno pracovníky, kte í velmi rádi smíchají terpentýnový olej s fermeží, ale i základní
barvou. První nát#r potom z ejm# nesta%í rozpustit rez v dokonalé mí e.
Tímto technologickým postupem lze natírat i venkovní d ev#ná okna a dve e. Nát#r i v tomto
p ípad# je velmi odolný a dlouhodobý.
Tento nát#r neomra%uje ani cenou ani jménem firmy.

Prezentace firem
MaD Trading s.r.o. nát#rová hmota TNEMEC
Životnost povrchové ochrany je závislá rozhodující m#rou na kvalit# p ípravy povrchu a na
dodržení podmínek správné aplikace. Pro p ípad, kdy povrch lze %istit pouze mechanicky
pomocí ru%ního ná adí nebo na n#m pevn# lpí nát#ry stávající, je možné použití speciálních
dvousložkových epoxidových nát#r). Mezi tyto se adí nap íklad TNEMEC série 135
Chembuild s vysokým obsahem pevných %ástic, malým podílem t#kavých látek (VOC) a
možností nanášení tlouš,ky nad 100 mikrometr) št#tcem nebo vále%kem. Jako vrchní nát#r je
vysoce odolný proti pov#trnostním vliv)m, ot#ru, korozi a chemikáliím. Tento produkt lze
dodat v celé ad# barevných odstín) podle výrobce nebo stupnice RAL.
Druhým produktem této skupiny je TNEMEC série N27 S.T. Typoxy, epoxidový základní
nát#r s velmi krátkou dobou vytvrzování, možností nanášení velké tlouš,ky a možností
aplikace na povrchy již od 2 stup/) Celsia. Tento základní nát#r lze kombinovat
s epoxidovými a polyuretanovými nát#ry.
Oba tyto produkty je možné použít na povrchy pozinkované, na nichž dosahují vysokých
p ilnavostí, tedy základního p edpokladu dlouhodobé životnosti nát#rového systému.
1adu zkušeností s využíváním nát#rových hmot TNEMEC má brn#nská firma INGA s.r.o.,
jeden ze zhotovitel), kterého vybraly pro provád#ní nát#r) sloup) ve ejného osv#tlení
Technické sít# Brno
Výhradním dodavatelem nát#rových hmot TNEMEC pro Evropu je MaD-Trading s.r.o.,
Slezská 950, 735 14 Orlová-Poruba, tel. 069/6511179, fax 069/6511127
Lavis PRENG
Firma LAVIS vznikla privatizací Výzkumného ústavu nát#rových hmot Praha, který byl
výzkumnou a vývojovou základnou s.p. Barvy a laky.
Na základ# zadávacích podmínek Technických sítí Brno pro provedení nát#r) stožár)
ve ejného osv#tlení bylo doporu%eno využití vysoce konzistentní, málo stékavé barvy s
vysokou sušinou. T#mto požadavk)m pln# vyhovuje barva syntetická jednovrstvá - LAS
2611/0111( cena za 1 m2 35,68 K% ), která již byla úsp#šn# vyzkoušena v praxi p i obnov#
nát#r) stožár) vysokého nap#tí Západo%eské energetiky v okolí St íbra. Používá se zárove/
jako základní a vrchní nát#r.
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Nanáší se v jedné, p ípadn# ve dvou vrstvách. V p ípad# nutnosti lze nanášet druhou vrstvu
po
6 hodinách zaschnutí první vrstvy p i teplotách okolo 20 °C. Barva se dodává v nenormalizovaných
odstínech bílá, šedá rezedová zele/ (RAL 6011).Další odstíny jsou možné

po dohod# odb#ratele s výrobcem.
Je-li nový stožár metalizovaný, je nutné za adit jako první vrstvu, která zajiš,uje p ilnavost
systému barvu syntetickovou reaktivní jednosložkovou LAS 2688/0840 ( cena za 1 m2 8,15
K% ). N#kdy chceme zvýšit odolnost nát#rového systému alespo/ v dolní %ásti ocelového
sloupu proti p)sobení nep íznivých faktor), nap . p)sobení vlhkosti a soli. V tomto p ípad# se
doporu%uje využít vysoce chemicky odolnou barvu jednovrstvou 2K epoxidovou EPOLOK LAS 2630 ( cena za 1 m2 29,98 K% ).
Výrobcem a dodavatelem t#chto nát#rových hmot je, Lavis PRENG, a. s. Podková ská 2,
190 00 Praha 9, tel.02/66311558, fax 02/6842649

Dnešní tvá Spole'nosti Eltodo
Ing.František Luxa, marketing Eltodo a.s.
Jméno Eltodo bylo na t#chto setkáních %asto zmi/ováno. Cht#l bych vás seznámit, co se dnes
pod touto zna%kou skrývá, respektive jaká je tvá skupiny spole%nosti Eltodo ke konci roku
1999. Nech, vám tento stru%ný p ehled poslouží v lepší orientaci, co dnes p edstavuje pojem
Eltodo a která z dce iných %i sdružených spole%ností se jakou problematikou zabývá.
Mate skou spole%ností je
ELTODO, a.s.
• %innosti související s p edm#tem podnikání spole%ností skupiny ELTODO
Odšt#pením jednotlivých divizí z p)vodní spole%nosti Eltodo vznikly dce inné spole%nosti:
ELTODO Power, s.r.o.
• výroba komponent) pro VO (svítidla, stožáry, ZB atd) a pro dopravní ídící systémy
• velkoobchodní %innost
• projekty, dodávky, montáže
v oblasti ve ejného osv#tlení, dopravních ídících systém),
silnoproudých a slaboproudých rozvod) a za ízení
ELTODO dopravní systémy s.r.o.
• sv#telná signaliza%ní za ízení
• komplexní návrhy dopravních systém)
• tunelové systémy
• parkovací systémy, parkovací automaty
• inteligentní dopravní systémy
ELTODO–CITELUM, s.r.o.
• správa, provoz a údržba ve ejného osv#tlení
• p enesená správa na VO
• historické a slavnostní osv#tlení, ve ejné a v#žní hodiny
Parking, s.r.o.
• inženýrská a projektová %innost v investi%ní výstavb#
• provozování parkovacích systém)
• pronájem nebytových prostor
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ELTODO Louny, s.r.o.
• správa, provoz a údržba ve ejného a slavnostního osv#tlení
Dále skupina spole%ností Eltodo sdružuje spole%nosti za%len#né do skupiny Eltodo:
ENERGOVOD, a.s.
• projek%ní, inženýrská a elektromontážní %innost nn, vn, vvn
• výstavba vedení vn a vvn
• kompletní dodávky p íslušných stroj) a za ízení
ENEST, s.r.o.
• výroba ocelových ohran#ných stožár) jehlanovitých
pro universální použití

Kurz osv#tlovací techniky XVIII v Ostrav#
VŠB – Technická univerzita Ostrava, 'eská spole%nost pro osv#tlování a Krajská hygienická
stanice Ostrava byly organizátora již 18. ro%níku Kurzu osv#tlovací techniky XVIII v Ostrav#.
Tématem bylo Hygiena a legislativa v osv#tlování, m# ení um#lého osv#tlení na
komunikacích a ve vnit ních prostorách. Kurz m#l, ostatn# jak již tradi%n#, vysokou odbornou
úrove/ a jako jediná z akcí v oboru se zabývá i hygienou a legislativou osv#tlení. Garanty
akce byli dlouholetí organisáto i prof. Karel Sokanský, VŠB – TÚ Ostrava a RNDr. Marie
Juklová, Krajská hygienická stanice Ostrava, tel.: 069/611805. Ostatn# rozsah a odbornou
úrove/ nejlépe ilustruje seznam proslovených a ve sborníku otišt#ných p ednášek:
M. Benda: M# ení um#lého osv#tlení soustav ve ejného osv#tlení
A. Beránková: Lé%ba sv#tlem
B.Berounský: Možnosti uplat/ování výnosu hlavního hygienika
M.Juklová, D.Hrabovská: Legislativa v oblasti hygieny osv#tlování
J.Kotek: Metodika m# ení osv#tlování na komunikacích-návaznost na Evropské normy
P.Kuncl.Požadavky na osv#tlení v LDN
T.Maixner: Rovnom#rnost um#lého osv#tlení
B.Málek K dozoru nad hygienou osv#tlování
A.Muchová: Porovnání výpo%zu a m# ení denního osv#tlení
A.Muchová, J.Vorá%ek: Srovnání výsledk) výpo%tu ve ejného osv#tlení s výsledky m# ení
P.Rybár: /racovišt# s narušeným sv#telným režimem
J.Slezák:Hodnocení m# ení osv#tlení v pr)myslových provozech
K.Sokanský,V.Ji ík,M.Juklová,T.Novák: Porovnáná m# ení um#lého osv#tlení
K.Sokanský, T.Novák: Vliv kolísání sv#telného toku na zrak
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P.Stupka: Co trápí sv#telného technika
P.Svr%inová, M.K ívová Denní osv#tlení velkoplo%ných prodejen
M.Šef%íková: Meranie osvetlenosti na stadione v Košiciach
P.Vrbík: Osv#tlování sklad) a v doprav# v hygienické praxi
Z.Žídková: Zraková únava a práce
Kurzu se zú%astnilo 85 zájemc). Doprovodnou akcí byla výstavka komponent) sv#telné
techniky a softwarových produkt).
Po skon%ení p ednášek se uskute%nila spole%ná ve%e e a ve%írek, pochopiteln# s již tradi%n#
kvalitním kulturním programem a také již tradi%ní tombola.
Ke Kurzu byl vydám sborník p ednášek
Pro zájemce o sborník: je možné ho obdržet u RNDr Juklové po domluv# na výše uvedeném
telefonním %ísle.
Dále byl k dispozici ješt# sborník Legislativa v oblasti hygieny osv#tlení, obsahující p ehled
%lánk) vztahujících se k dennímu i um#lému osv#tlení v sou%asn# platných zákonech,
vyhláškách, sm#rnicích v%etn# seznamu platných %eských technických norem k 1.1.1999 a
jajijch %lánk) závazných dle Ministerstva zdravotnictví. Pro zájemce: kontakt RNDr.Juklová.
V pr)b#hu Kurzu pozval prof. Sokanský všechny na Mezinárodní kurz osv#tlovací techniky
2000, který se uskute%ní po%átkem %ervna na p)d# Vysoké školy bá/ské. Jedna ze sekcí bude
v#nována problematice ve ejného osv#tlení. O spolupráci na p íprav# programu byla
požádána SRVO.
Pod#kování zú%astn#ných pat í všem, kte í se na p íprav# a organizaci podíleli.
Nejzajímav#jší p ísp#vky , které se týkaly ve ejného osv#tlení p etiskujeme.
!"#$ %&'()*+, %&'-& ,./0'1-1

Význam p esného m# ení osv#tlovací venkovních soustav byl v minulosti zanedbáván,
z vlastní zkušenosti vím, že v#tšina p edávaných osv#tlovacích soustav do provozu nebyla
prakticky nikdy nebyla zm# ena. V sou%asné dob# se za%aly na našem území budovat velká
nákupní centra (hypermarkety, supermarkety apod.), která jsou hrazena z prost edk) cizích
investor), kte í stanovují podmínky pro osv#tlování prostor) parkoviš, dle zvyklostí (norem)
zemí svého p)vodu.
Vyhodnocení skute%ných parametr) vybudovaných osv#tlovacích soustav je nejen nedílnou
sou%ástí výchozích revizních zpráv p i p edávání osv#tlovacích soustav do provozu, ale i
d)ležitým prvkem v rozhodování v plánování nutných rekonstrukcích osv#tlovacích soustav
jako celku. P ispívá k osobnímu poznání a získání zkušeností pro návrhy osv#tlovacích
soustav.
Ve svém p ísp#vku se blíže zam# ím na provád#ní m# ení ve ejného osv#tlení místních
komunikací, kde jsou p edepsána m# ení intenzity osv#tlení a hodnot jasu.
Metody m# ení:
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M# ení osv#tlení se provádí p i uvedení osv#tlovací soustavy do provozu (nový stav) a
v b#žném provozu. P i m# ení nového za ízení musí být svítidla a sv#telné zdroje %isté a
nastavené v poloze p edepsané výrobcem a projektem osv#tlovací soustavy.
M# ení sv#teln# technických veli%in se v zásad# d#lí na vizuelní (subjektivní metody, p i
kterých se jako indikátoru využívá zraku) a na fyzikální (objektivní), p i kterých se m# í
fyzikálními %idly, nej%ast#ji hradlovými k emíkovými foto%lánky. V provozu, zejména práv#
p i vnkovním m# ení se vyžaduje, aby m# ení byla pom#rn# rychlá a snadno realizovatelná.
K takovémuto m# ení se proto používají p enosné objektivní p ístroje s jednoduchou
obsluhou.
Metody výpo'tu intezity osv#tlení a jasu:
1.1. Pole kontrolních míst. P i bodovém zp)sobu výpo%tu se po%ítá intenzita osv#tlení,
pop ípad# jas povrchu vozovky na srovnávací rovin# v poli kontrolních míst.
1.2. Pro volbu pole platí tyto zásady:
1.2.1. Pole kontrolních míst pokrývá celou plochu jednoho prvku osv#tlovací
soustavy. U komunikací sm#rov# rozd#lených pouze jednu stranu komunikace
1.2.2. V p í%ném sm#ru je dosta%ující provád#t výpo%et ve t ech kontrolních místech
v každém jízdním pruhu
1.2.3. V podélném sm#ru, p i rozte%i sv#telných míst do do 50 m je dosta%ující
provád#t výpo%et v 10 kontrolních místech. P i rozte%i v#tší než 50 m smí být
rozte% kontrolních míst maximáln# 5 metr).
P i p edepsaném rozmíst#ní kontrolních míst se pr)m#rná hodnota intenzity osv#tlení, pop .
jasu ur%í jako aritmetický pr)m#r hodnot v jednotlivých kontrolních místech.
Blíže jsou metody a vzorce pro provedení výpo%t) popsány v 'SN 36 0400, kde najdeme
tabulky pro stanovení t ídy povrch) podle odrazných vlastností použitých materiál).
1. Pokyny pro m# ení intenzity osv#tlení a jasu
1.1. M# ení jasu a intenzity osv#tlení se provádí ve %erních, nebo no%ních hodinách tak,
aby bylo možno zanedbat vliv denního, pop . m#sí%ního sv#tla. Dále je pot ebné
vylou%it vlivy okolních za ízení nepat ících k m# ené osv#tlovací soustav# (reklamní
bildbordy, výkladní sk ín#, apod. M# ení se provádí na suché vozovce bez sn#hové
pokrývky. M# ení jasu se provádí na vozovce s ustálenými odraznými vlastnostmi –
zhruba po jednom roce provozu na komunikaci.
1.2. M# ení intenzity osv#tlení se provádí na srovnávací hladin# luxmetrem s foto%lánkem
korigovaným na citlivost lidského oka a opat eným kosinovým nástavcem. Pro
dodržení vodorovné polohy foto%lánku p i m# ení je vhodné použít pohyblivý záv#s
(do 20 cm lze výšku foto%lánku nad povrchem zanedbat). M# ení osv#tlení se provádí
v pravidelném, výše popsaném, poli kontrolních bod). Ve své praxi jsem se setkal
s m# ením, které bylo provád#no ru%ním luxmetrem drženým v ruce a výsledky
„takového“ m# ení byla vydávána za kvalitní a objektivní m# ení.
1.3. M# ení jasu povrchu vozovky se provádí objektivním jasom#rem korigovaným na
citlivost lidského oka. M# ení pr)m#rné hodnoty jasu povrchu vozovky se provádí
z místa pozorovatele umíst#ného v 1/4 ší ky jízdního pásu m# ené komunikace ve
vzdálenosti 60 m p ed m# eným úsekem. Výška jasom#ru nad vozovkou je 1,5 m.
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M# ené pole je 10 m dlouhé. Jasom#r musí být vybaven p íslušnými clonami podle
ší ek komunikací.
O výsledku m# ení se sestavuje p r o t o k o l o m # e n í , který musí obsahovat tyto
náležitosti:
1. Datum m# ení a název organizace provád#jící m# ení
2. Seznam použitých p ístroj) v%etn# údaj) o poslední provedené kalibraci
3. Ozna%ení a popis m# eného prostoru a stanovení požadovaného stupn# osv#tlení
4. Popis osv#tlovací soustavy, ná%rtek rozmíst#ní sv#telných míst a svítidel
5. Typ svítidel a sv#telných zdroj) a jejich provozní stav
6. Pr)m#rné nap#tí v napájecí síti v dob# m# ení
7. Výsledné nam# ené hodnoty intenzity osv#tlení, jasu a jejich porovnání s požadavky
normy.

Prov# ení stávající jakosti ve ejného osv#tlení m#sta Liberce
Milan Benda, Technické služby Liberec a.s.
Pro zjišt#ní kvality a jakosti ve ejného osv#tlení na území m#sta Liberce jsou provád#na
p esná m# ení hodnot pr)m#rného jasu povrchu komunikací. M# ení probíhala v létech 1991
a 1994, kdy m# ení provád#li pracovníci Rozvoje sv#telné techniky p i Tesle Holešovice. V
roce 1998, jsme provád#li m# ení sami zap)j%eným jasom#rem MORAS. Pro pot eby
hodnocení je m# ení d#leno na tyto skupiny:
1. m# ení upravených sv#telných soustav
2. m# ení stávajících sv#telných soustav
3. m# ení omezených sv#telných soustav
V lo/ském roce byla provedena tato m# ení:
komunikace:
: 1. Ježkova

zjišt#né hodnoty.: min. hodnoty dle 'SN:
Lpk = 0,84 cd/m2
Lpk = 0,80 cd/m2

hodnocení dle 'SN
vyhovuje

Bezová

Lpk = 0,48 cd/m2

Lpk = 0,40 cd/m2

vyhovuje

Sokolovská

Lpk = 0,42 cd/m2

Lpk = 0,40 cd/m2

vyhovuje

Horákové - rek. %ást

Lpk = 0,98 cd/m2

Lpk = 0,80 cd/m2

vyhovuje

Volgogradská %ást II

Lpk = 0,45 cd/m2

Lpk = 0,40 cd/m2

vyhovuje

Kate inská - I. etapa

Lpk = 0,55 cd/m2

Lpk = 0,40 cd/m2

vyhovuje*-viz kom.

2. Hlávkova (rozsvíceno)

Lpk = 1,50 cd/m2

Lpk = 0,80 cd/m2

p edimenzováno

Chrastavská

Lpk = 1,15 cd/m2

Lpk = 0,80 cd/m2

p edimenzováno

Sametová

Lpk = 0,95 cd/m2

Lpk = 0,80 cd/m2

p edimenzováno
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Volgogradská %ást I

Lpk = 0,85 cd/m2

Lpk = 0,40 cd/m2

p edimenzováno

Husitská

Lpk = 0,95 cd/m2

2
Lpk = 0,40 cd/m

p edimenzováno

Na Žižkov#

Lpk = 0,75 cd/m2

Lpk = 0,40 cd/m2

p edimenzováno

Švermova

Lpk = 0,95 cd/m2

Lpk = 0,80 cd/m2

vyhovuje

Ruprechtická

Lpk = 0,88 cd/m2

Lpk = 0,80 cd/m2

vyhovuje

Lpk = 0,45 cd/m2

Lpk = 0,80 cd/m2

nevyhovuje

Lpk = 0,29 cd/m2

Lpk = 0,80 cd/m2

nevyhovuje

Horákové - omezená %ást Lpk = 0,48 cd/m2

Lpk = 0,80 cd/m2

nevyhovuje

2

2

3. Hlávkova
Letná - od TOTALu

Kunratická -omez. %ást

Lpk = 0,42 cd/m

Lpk = 0,80 cd/m

nevyhovuje

Jablonecká - omez. %ást

Lpk = 0,41 cd/m2

Lpk = 0,80 cd/m2

nevyhovuje

Horská -omez. %ást

Lpk = 0,38 cd/m2

2
Lpk = 0,80 cd/m

nevyhovuje

M# ení bylo provád#na tak, aby bylo možné provést vyhodnocení pro celé m#sto srovnávací
metodou u shodných, nebo obdobn# stav#ných sv#telných soustav. Vzhledem k %lenitosti
terénu m#sta Liberce není možné provést obdobné m# ení u v#tšiny ulic, zejména vedlejších
komunikací, tam však jsou doporu%ené hodnoty osv#tlenosti nízké a lze použít srovnávací,
nebo výpo%tovou metodu. P evážný rozsah sítí ve ejného osv#tlení m#sta Liberce je d#len v
délce osv#tlovaných komunikací a p i azenému stupni osv#tlení ve smyslu požadavk) 'SN
36 0410 takto:

Stupe/ osv#tlení:

Jas povrchu:

Délka osv#tl. komunikací: (celkem 393,39 km)

I.

1,6 cd./m2

5,69 km

II.

0,8 cd./m2

18,23 km

III.

0,4 cd./m2

97,78 km

IV.

nep edepsáno

123,46 km

- sleduje se osv#tlenost povrchu

V.

nep edepsáno

129,46 km

- sleduje se osv#tlenost povrchu

VI.

nep edepsáno

8,11 km

- sleduje se osv#tlenost povrchu

- jen R35

V sou%asné dob# se p ipravuje novelizace naší normy - její p izp)sobení evropským normám,
kdy budeme muset provést p ehodnocení za azení všech komunikací na území m#sta Liberce.
P edepsané hodnoty jas) budou pravd#podobn# stanoveny v ad# 2,0-1,5-1,0- 0,75 - 0,5 - 0,3
cd/m2. Novým zat íd#ním lze oprávn#n# p edpokládat zvýšení po%tu místních komunikací,
které budou za azeny pod sledování hodnot jas) - prakticky to znamená vyšší nároky na
jakost osv#tlení.
Vyhodnocení výsledk) m# ení:
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Výsledky m# ení ukazují celkový pohled na sou%asný stav, který ve v#tšin# p ípad) vyhovuje
požadavk)m 'SN. Srovnáním stejných typ) osv#tlovacích soustav jednotlivých komunikací a
provedením orienta%ních p epo%t) byl stanoven tento záv#r:
a) Vyhovující osv#tlení:

70 %

b) P edimenzované osv#tlení:

10 %

c) Nevyhovující osv#tlení:

20 %

Zm# ené odchylky sm#rem nahoru jsou na komunikacích Hlávkova, Volgogradská a
Chrastavská zp)sobeny jejich novým zat íd#ním v pasportu VO do nižšího stupn# osv#tlení,
než na který bylo VO postaveno (rekonstruovaná %ást Volgogradské již vyhovuje novému
zat íd#ní - pro srovnání - rekonstrukce byla provedena zám#nou p ed adných p ístroj) ve
stávajícím svítidle a p echod z výbojky 250W na výbojku 100W).
U komunikací Husitská a Na Žižkov#, kde byly sv#telné soustavy p edimenzovány se
racionalizace provedla v únoru 1999.

Metodika m# ení osv#tlení na komunikacích
- návaznost na Evropské normy
Ing. Jaroslav Kotek, Thorn Lighting CS, spol. s r. o.
Úvod
Osv#tlování silni%ních komunikací spadá v rámci Evropské komise pro normalizaci (CEN) do
p)sobnosti technických komisí CEN/TC 169 "Light and lighting" (Sv#tlo a osv#tlení) a
CEN/TC 226 "Road equipment (Silni%ní za ízení). Normu pro osv#tlování silni%ních
komunikací "Road lighting" zpracovává jejich spole%ná pracovní skupina s ozna%ením
CEN/TC 169/226 JWG, a to p edevším na základ# dokument) Mezinárodní komise pro
osv#tlování (CIE). Uvedená norma se skládá s následujících %ty %ástí:
1. Road lighting - Part 1: Selection of lighting classes (T íd#ní silni%ních komunikací)
DRAFT prEN 13201-1
2. Road lighting - Part 2: Performance requirements (Požadavky na osv#tlení)
DRAFT prEN 13201-2
3. Road lighting - Part 3: Calculation of performance (Výpo%et osv#tlení)
DRAFT prEN 13201-3
4. Road lighting - Part 4: Methods of measuring the light performance of installations
(stru%n# e%eno M# ení osv#tlení, p esn#ji p eloženo Metody m# ení sv#telné výkonnosti
osv#tlovacích soustav)
DRAFT prEN 13201-4
M# ením osv#tlení na silni%ních komunikacích se tedy zabývá %ást 4 Evropské normy (dále
jen EN), s rozsahem 12 stran formátu A4 v anglickém originále. Dále se pokusím
interpretovat její obsah.
1. Rozsah EN
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Ú%elem této %ásti EN je zavést zásady a postupy p i sv#teln# technických m# eních
osv#tlovacích soustav uli%ního osv#tlení a poskytnout vodítko p i používání a výb#ru
m# icích za ízení pro m# ení jasu a osv#tlenosti.Pro volbu polohy pozorovatele a umíst#ní
kontrolních míst platí zásady p ijaté v %ásti 3 EN. Odchýlení od n#kterých t#chto zásad je
povoleno v p ípadech "monitorování" výkonnosti osv#tlovací soustavy apod. V EN zde
uvedeny možné p í%iny nep esnosti m# ení, opat ení k jejímu omezení, i p íklady uspo ádání
protokolu o m# ení.
2. M# ení osv#tlení
Pro p ípad porovnání výsledk) m# ení s vypo%tenými hodnotami musí být m# ení co
nejp esn#jší.
V p ípadech monitorování je možno m# it v idší síti kontrolních míst. Zásadním požadavkem
je, aby byla m# ení provád#na vždy stejným zp)sobem.
V ad# p ípad) m)že vyhov#t kontrola parametr) osv#tlovací soustavy ve vhodn# zvolených
kontrolních místech.
EN rozlišuje tzv. fotometrická a nefotometrická m# ení. Fotometrická m# ení zahrnují
zjiš,ování vlastních hodnot osv#tlení, nefotometrická m# ení zahrnují zjiš,ování ostatních
souvisejících parametr), nap . geometrických údaj), napájecího nap#tí a teploty.

2.1 Fotometrická m# ení
2.1.1 Ustálení po rozsvícení
EN bere v úvahu dobu náb#hu výbojových sv#telných zdroj). Po uvedení do provozu je t eba
vy%kat, až dojde k ustálení sv#telného výkonu. P ed zahájením m# ení je t eba na stejném
míst# nebo na stejných místech provést opakovan# v pravidelných intervalech kontrolu
osv#tlenosti a ov# it tak stabilitu výkonu sv#telného zdroje. Udržení stability se pak
kontroluje i v pr)b#hu m# ení provád#ním pravidelných ode%t).
2.1.2 Klimatické podmínky
Klimatické podmínky b#hem m# ení by m#ly být takové, aby neovliv/ovaly m# ení, s
výjimkou p ípadu zjiš,ování vlivu klimatických podmínek na parametry osv#tlení.
Vysoké nebo nízké teploty mohou mít vliv na sv#telný výkon tepeln# citlivých zdroj), nebo
na p esnost použitých m# icích p ístroj). Kondenzace vzdušné vlhkosti na sv#teln# %inných
plochách m# icích p ístroj), nebo na jejich elektrických obvodech, m)že mít p esnost t#chto
p ístroj). Silný vítr m)že zp)sobit rozkmitání svítidel nebo vibrace m# icích p ístroj). Vítr
m)že také zp)sobit ochlazení tepeln# citlivých zdroj) a tím ovlivnit jejich sv#telný tok.
Dokonce i nepatrná vlhkost povrchu vozovky m)že výrazným zp)sobem zm#nit jeho jas.
Sv#telná propustnost atmosféry má vliv na množství sv#tla dopadlé na m# ený povrch a v
p ípad# m# ení jasu i na množství sv#tla p icházející do jasom#ru od m# eného povrchu.
2.1.3 Sv#tlo cizího p)vodu a clon#ní sv#tla
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Je-li ú%elem provád#ného m# ení zjišt#ní parametr) pouze samotné osv#tlovací soustavy, je
nutno vylou%it p ímé i odražené sv#tlo z okolí, nebo je zohlednit. Použitý zp)sob eliminace
sv#tla cizího p)vodu je t eba zaznamenat do protokolu o m# ení.
Pozn:
Sv#tlo cizího p)vodu m)že zahrnovat sv#tlo z výklad), reklamních panel), sv#telné
signalizace, osv#tlení vozidel, jiných osv#tlovacích soustav, ozá ené oblohy, sv#tlo odražené
od sn#hu podél komunikace, atd. Ovlivn#ní m# ení sv#tlem cizího p)vodu se lze n#kdy
vyhnout. N#kdy lze zdroj sv#tla cizího p)vodu odclonit nebo vypnout, n#kdy lze jeho vliv
korigovat pomocí dalšího m# ení provedeného p i vypnuté osv#tlovací soustav#, jejíž
parametry chceme zjistit.Korekci vlivu zá e oblohy lze provést p i neprom#nlivé obla%nosti.
Je-li m# ení ur%eno ke zjišt#ní stavu nezaclon#né osv#tlovací soustavy, je nutno m# it v
úsecích bez p ekážek vrhajících stín na komunikaci. T#mito p ekážkami mohou být nap .
stromy, parkující automobily nebo m#stský mobiliá . P ítomnost takových p ekážek je nutno
zaznamenat do protokolu o m# ení.
2.1.4 M# ení provád#ná z jedoucího vozidla
Parametry soustav uli%ního osv#tlení lze zjiš,ovat i z jedoucího vozidla. Hlavní rozdíly mezi
statickým a dynamickým m# ením jsou tyto:
•

pomocí dynamického m# ení lze provést m# ení ve v#tším po%tu kontrolních míst

•

požadavky na polohu pozorovatele a uspo ádání kontrolních míst podle %ásti 3 EN jsou v
p ípad# dynamického m# ení jen obtížn# splnitelné nebo jsou v)bec nesplnitelné.

Aby byly výsledky zjišt#né p i dynamickém m# ení smysluplné a d)v#ryhodné, je nutno:
1. pro každé kontrolní místo být schopen stanovit polohu fotometrické hlavice (foto%idla) ve
smyslu výšky a p í%ných a podélných vzdáleností nebo sou adnic vztažených nap . v)%i
obrubníku,
2. minimalizovat takové vlivy, jako stín#ní vlastním vozidlem, odrazy sv#tla a elektronické
rušení, kterým m)že vozidlo ovlivnit údaje m# icího za ízení,
3. požít foto%idla spl/ující dále uvedené požadavky.
M# ení z pohybujícího se vozidla musí být dostate%n# popsáno (viz p íloha A.11 uvedené
EN).
2.2 Nefotometrická m# ení
Podobn# jako v p ípad# fotometrických m# ení musí být i v p ípad# nefotometrických m# ení
použitá metoda co nejp esn#jší v p ípad# porovnání výsledk) m# ení s vypo%tenými
hodnotami. V ostatních p ípadech je možno použít mén# p esných m# icích metod.
2.2.1 Geometrické údaje
Namíst# je t eba zjistit uspo ádání osv#tlovací soustavy. Tato m# ení by m#la zahrnovat
p)dorysnou polohu svítidel v)%i komunikaci, výšku osv#tlovacích stožár) a délku výložník).
Dále by m#l být, je-li to možné, zjišt#n úhel sklonu, nato%ení (rotace) a orientace svítidel.
2.2.2 Napájecí nap#tí
P ed zahájením m# ení osv#tlení je t eba zm# it napájecí nap#tí na nezbytném po%tu
osv#tlovacích stožár). V pr)b#hu m# ení osv#tlení je t eba nap#tí pr)b#žn# kontrolovat a
sledovat jeho výkyvy.
2.2.3 Teplota
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Teplotu vzduchu je t eba m# it ve výšce 1 metr nad povrchem komunikace v p)lhodinových
intervalech.
2.2.4 M# icí p ístroje
Všechny m# icí p ístroje musejí být kalibrovány.
3. Rozmíst#ní kontrolních míst a poloha pozorovatele
Aby byl dosažen soulad nam# ených a vypo%tených hodnot je t eba p i m# ení a výpo%tu
použít shodnou sí, kontrolních míst a polohu pozorovatele. Sí, kontrolních míst použitá p i
výpo%tu musí spl/ovat pravidla uvedená v %ásti 3 EN. Provedení tak velkého po%tu m# ení
m)že být nerealizovatelné a, už z %asových nebo jiných d)vod). V takových p ípadech je
možno provést m# ení v menším po%tu kontrolních míst, ale s v#domím ztráty p esnosti.
Maximální a minimální hodnoty m)že být rozumn#jší nalézt pr)zkumem než m# ením v
husté síti kontrolních míst.
4. M# ení osv#tlenosti
4.1 Obecné zásady
Osv#tlenost je t eba m# it luxmetrem v provedení vhodném k ú%elu m# ení. V p ípadech
monitorování není nutná absolutn# p esná kalibrace, je však t eba po%ítat s dlouhodobým
stárnutím luxmetru.
Pozn.:
Návod pro volbu luxmetru je uveden v publikaci CIE 53:1982.
Horizontální a vertikální osv#tlenost je t eba m# it luxmetrem s fotometrickou hlavicí
(foto%idlem) pro m# ení rovinné osv#tlenosti. K m# ení poloválcové a polokulové
osv#tlenosti je t eba použít fotometrické hlavice ur%ené k t#mto ú%el)m.

Pozn.:
P i dodržení následujícího postupu je možno polokulovou osv#tlenost m# it i luxmetrem pro
m# ení rovinné osv#tlenosti. V kontrolním míst# se provede m# ení horizontální osv#tlenosti
Eh zp)sobené všemi svítidly osv#tlovací soustavy. Složka El, zp)sobená jednotlivými svítidly,
se zm# í tak, že se fotometrická hlavice luxmetru namí í kolmo k m# enému svítidlu a ostatní
sv#tlo se eliminuje.
Pro polokulovou osv#tlenost E23 pak platí:
1

n

E23 = ---- [ Eh + 4 (El)k ]
4

kde

(El)k

k=1

je p ísp#vek k-tého svítidla,

n

4

ozna5uje sou%et p ísp#vk) prvního až k-tého svítidla.

k=1
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Zvláštní pozornost je t eba v#novat tomu, aby m# ící osoby nestínily a nebránily tak sv#tlu,
které by jinak dopadlo na foto%idlo. Z tohoto d)vodu se doporu%uje použití luxmetru s
kabelem spojujícím fotometrickou hlavu s vlastním p ístrojem nebo luxmetru s kabelem pro
dálkové ovládání. Kabely by m#ly být tak dlouhé, aby m# icí osoby mohly zaujmout takovou
polohu, aby neclonily sv#tlo, které by jinak dopadlo na foto%idlo.
Použití záv#su usnadní udržování fotometrické hlavice b#hem m# ení ve správném sklonu
v)%i svislici.
Pozn.:
Sv#telná propustnost atmosféry m)že výrazn# omezit množství sv#tla dopadlé na luxmetr (viz
bod 2.1.2).
4.2 Výška a orientace fotometrické hlavice
a) Horizontální a polokulová osv#tlenost
Foto%idlo se musí udržovat ve vodorovné poloze. M#lo by být umíst#no v úrovni povrchu
komunikace, ale tam, kde to není možné, smí být umíst#no ve výšce až 200 mm, p i%emž tato
výška musí být zaznamenána v protokolu o m# ení.
b) Poloválcová a vertikální osv#tlenost
St ed foto%idla by se m#l nacházet ve výšce 1,5 m nad povrchem komunikace. Foto%idlo se
musí udržovat ve svislé rovin# a musí být správn# orientováno, v#tšinou podél komunikace.
Návod je uveden v %ásti 3 EN.
4.3 Sí, kontrolních míst
Nedohodnou-li se zú%astn#né strany na jiné síti kontrolních míst, platí sí, kontrolních míst
podle %ásti 3 EN. Foto%idlo musí být v každém kontrolním míst# p esn# nastaveno.
5. M# ení jasu
Jas povrchu vozovky je t eba m# it kalibrovaným jasom#rem v provedení vhodném k ú%elu
m# ení.
Pozn.:
Návod pro volbu jasom#r) je uveden v publikaci CIE 69:1987.
Pro m# ení jasu v jednotlivých kontrolních místech musí být jasom#r schopen vymezit
celkový úhel m# icího kužele na 2 obloukové minuty ve svislé rovin# a na 20 obloukových
minut ve vodorovné rovin#. Velikost m# ícího pole na komunikaci nesmí být v#tší než 0,5 m
v p í%ném a 2,5 m v podélném sm#ru. P i m# ení pr)m#rné hodnoty jasu jediným m# ením
musí být p ístroj vybaven clonami, které umožní zahrnout do m# ení pouze sv#tlo z
p íslušného úseku vozovky. Úhel sm#rování jasom#ru od svislice k povrchu vozovky musí
spl/ovat toleranci (89±0,5)°.
Není-li dohodnuta jiná sí, kontrolních míst, je nutno m# it v síti kontrolních míst
specifikované pro výpo%et. Poloha jasom#ru musí spl/ovat požadavky %ásti 3 EN.
Pozn.1:
M# icí pole specifikované v %ásti 3 EN za%íná ve vzdálenosti 60 m p ed pozorovatelem. Z
d)vodu zamezení p ekrývání m# icích polí, odpovídajících této vzdálenosti , musí být úhel
m# icího kuželu tak malý, jak bylo uvedeno. V p ípad# m# ení z menší vzdálenosti se jako
mén# striktní nabízí alternativa použití jasom#ru s v#tším m# icím kuželem. V tomto p ípad#
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se doporu%uje, aby m# icí kužel jasom#ru nebyl v#tší než 30 obloukových minut a aby
velikost m# icího pole nep esáhla 0,5 m v p í%ném sm#ru a 3 metry v podélném sm#ru.
Pozn.2:
Vzhledem k prom#nlivosti odrazných vlastností povrchu vozovky v prostoru i v %ase mohou
vzniknout velké rozdíly mezi nam# enými a vypo%tenými hodnotami jasu. Z tohoto d)vodu se
považuje za d)ležit#jší porovnání nam# ených a vypo%tených hodnot osv#tlenosti. Tím se
zárove/ vyhneme potížím, které nastávají p i m# ení jasu v terénu.
Pozn.3:
V ideálním p ípad# suchého povrchu vozovky by m#lo být odebráno n#kolik vzork) povrchu
m# ené vozovky k prom# ení v laborato i. Jedná se o zdlouhavý a nákladný postup, který
m)že být v praxi neuskute%nitelný. V sou%asnosti neexistuje b#žn# dostupný p enosný m# icí
p ístroj, kterým by bylo možno tento druh m# ení provád#t.Vizuálním posouzením povrchu
vozovky lze zjistit, že n#které %ásti povrchu vozovky se od ostatních liší v d)sledku
opot ebení nebo pot ísn#ní olejem v podélném sm#ru vozovky. Tyto rozdíly lze snadno zjistit
na vozovkách se sv#tlým povrchem, jako je beton, a je t eba se o nich zmínit v protokolu o
m# ení.
Pozn. 4:
P ed m# ením se doporu%uje ozna%ení jednotlivých kontrolních míst výraznými zna%kami,
které usnadní zam# ení jasom#ru. Pokud by se tyto zna%ky objevily v m# icím kuželu
jasom#ru, je nutno je p ed zahájením m# ení odstranit.
Pozn. 5:
Vlká nebo mokrá vozovka má výrazn# odlišný jas v porovnání se suchou vozovkou (viz bod
2.1.2). Sv#telná propustnost atmosféry má vliv na množství sv#tla dopadlé na vozovku i na
sv#tlo p icházejícího od vozovky do jasom#ru.
V p ípadech monitorování není nutná absolutn# p esná kalibrace jasom#ru, je však t eba
po%ítat s jeho dlouhodobým stárnutím. Rovn#ž vymezení zorného pole jasom#ru se m)že
zm#nit.
Záv#r
Pravidla uvedená v %ásti 4 EN pro osv#tlování silni%ních komunikací se v zásad# neliší od
ustanovení platné 'SN 36 0400 Ve ejné osv#tlení. Uvedená EN i 'SN vycházejí z
doporu%ení publikací CIE. EN je v porovnání s pokyny pro m# ení osv#tlenosti a jasu
uvedenými v 'SN mnohem obšírn#jší. Nap . více rozebírá požadavky na m# icí p ístroje a
zabývá se i dalšími vlivy na p esnost m# ení, které v 'SN nejsou uvedeny. Chystané p evzetí
EN do naší soustavy norem nepovažuji za problém, naopak v p evzetí vidím vylepšení
sou%asného stavu.
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Aanbevelingen voor openbare verlichting

Srovnání výsledk) výpo't) ve ejného osv#tlení s výsledky m# ení
Ing. Alena Muchová - PTD - Ostrava
Pro projektanta je vždy zajímavé ov# it si své výpo%ty a návrh osv#tlovací soustavy v terénu.
M# ení je nutno provád#t zodpov#dn#. Provozní m# ení neznamená, že se projdu st edem
komunikace a eknu, že Ep je hodnota n#kde mezi maximem a minimem hodnot
poskakujících na display luxmetru.
Požadavky na m# ení ve ejného osv#tlení jsou uvedeny v 'SN 36 0400 „Ve ejné osv#tlení“.
Je samoz ejmostí, že m# ení se vždy provádí ve ve%erních nebo no%ních hodinách s
vylou%ením denního osv#tlení. Je nutno vybrat reprezentativní úsek posuzované osv#tlovací
soustavy s vylou%ením vlivu okolních zdroj) sv#tla - výlohy, reklamy, dokonce i m#sí%ní
sv#tlo, které m)že nemálo ovlivnit výsledné hodnoty. Je nutné, aby se provád#lo m# ení
osv#tlenosti a jasu ustálené osv#tlovací soustavy, výbojové zdroje mají ustálené hodnoty po
cca 100 hod. provozu.
Norma také íká, že m# ení se má provád#t p i jmenovitém napájecím nap#tí. Sou%asn# s
m# ením osv#tlení se provádí m# ení nap#tí soustavy, p i provozním m# ení se m# í nap#tí na
za%átku, v pr)b#hu a na konci m# ení. Je-li nam# ené nap#tí rozdílné než jmenovité, provádí
se p epo%et. Je nutno ovšem zvážit, zda má smysl tento p epo%et
v oblasti, o níž víme, že
je zde stálé podp#tí nebo p ep#tí. Tento problém odpadá tam, kde sou%ástí rozvád#%e
ve ejného osv#tlení je i regulátor nap#tí
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Intenzita osv#tlení se m# í v pravidelné síti kontrolních bod) mezi dv#mi sv#telnými místy. V
p í%ném sm#ru se provádí m# ení ve t ech kontrolních bodech v každém jízdním pruhu, v
podélném sm#ru p i rozte%i sv#telných míst do 50 m v 10 kontrolních bodech, p i rozte%i
sv#telných míst v#tší než 50 m nesmí rozte% kontrolních bod) p esáhnout 5 m. Výška
kontrolního bodu 0 cm - maximáln# 20 cm nad povrchem vozovky.
Jas povrchu vozovky se m# í speciálním jasom#rem. Jasom#r je umíst#n v míst#
pozorovatele, to je ve vzdálenosti 60 m p ed kontrolním polem v 1/4 ší ky komunikace, výška
umíst#ní jasom#ru 1,5 m, kontrolní pole bod) o délce 100 m. M# ení jasu je možno pouze na
suchém povrchu vozovky, která má ustálené odrazné vlastnosti - po jednom roku provozu.
V p ípad#, že nemáme vhodný jasom#r nebo vozovka je nová, je možno použít nep ímou
metodu m# ení jasu povrchu vozovky. V pravidelné síti bod) se provede m# ení intenzity
osv#tlení, v tomtéž kontrolním poli bod) provedeme výpo%et osv#tlenosti a jasu dané
osv#tlovací soustavy a vypo%teme jasový sou%initel osv#tlení - eL = Ep / Lp , za jehož pomoci
ur%íme pr)m#rnou hodnotu jasu z m# ené pr)m#rné hodnoty intenzity osv#tlení.
P ed uvedením p íklad) osv#tlovacích soustav je nutno si p ipomenout základní požadavky
na hodnoty jas), intenzity osv#tlení a rovnom#rnosti pro jednotlivé stupn# osv#tlení dle
zat íd#ní komunikací, 'SN 36 0410.
Problém bývá p i zat íd#ní komunikací do p íslušného stupn# osv#tlení. Je velkou pomocí pro
projektanta, když je ve m#st# zpracován generel ve ejného osv#tlení a v n#m provedeno
zat íd#ní komunikací do stupn# osv#tlení I, II, III. Pak komunikace se stupn#m osv#tlení IV,
V, a VI není obtížné ur%it.
Lpk ( cdm-2 )

stupe/ osv#tlení
Epk

Epk ( lx )

r = Emin :

I

1,6

0,40

II

0,8

0,40

III

0,4

0,40

IV

4

0,20

V

2

0,10

VI

1 lx v ose komunikace

Srovnání výsledk) výpo't) a m# ení u konkrétních osv#tlovacích soustav v Ostrav#:
1. komunikace se stupn#m osv#tlení II - ul. Místecká v Hrabové
P i návrhu osv. soustavy bylo nutno respektovat stávající rozte% stožár), byla provád#na
modernizace soustavy a tím snižování instalovaného p íkonu. Stávající dvouramenné
výložníky se svítidly ELEKTROSVIT 444 2316 se zdroji 250 W byly nahrazeny
jednoramennými výložníky se svítidly SCHRÉDER MC 2 se zdroji OSRAM NAV-T 150 W
SUPER. Udržovací %initel byl stanoven z = 0,8
výpo%et

m# ení

jas Lpk ( cdm )

1,1

1,41

21,9%

rovnom#rnost r

0,45

0,55

18,2%

-2

rozdíl
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2. komunikace se stupn#m osv#tlení III
a) ul. Dolní Ostrava - Jih, vozovka - 2 jízdní pruhy, ší ka jízdního pruhu 3,5 m
jednostranná soustava, záv. výška svítidel 10 m, vyložení 2 m, svítidla SCHRÉDER MC2,
zdroje OSRAM NAV-T 100 W SUPER, z = 0,8. Kontrolní pole bod) v blízkosti zastávek
MHD
výpo%et

m# ení

rozdíl

jas Lpk ( cdm-2 )

0,67

0,70

4,3%

rovnom#rnost r

0,53

0,50

5,7%

b) ul. Výstavní, Vítkovice, vozovka - 4 jízdní pruhy, ší ka jízdního pruhu 3,5 m
vyst ídaná soustava, záv. výška svítidel 10 m, vyložení 2 m, svítidla GEWISS INDY, zdroje
OSRAM NAV-T 70 W SUPER, z = 0,8.
výpo%et

m# ení

rozdíl

jas Lpk ( cdm-2 )

0,50

0,75

33,3%

rovnom#rnost r

0,48

0,40

-16,7%

3. komunikace se stupn#m osv#tlení IV
a) ul. Briketá ská, Michálkovice, vozovka - 2 jízdní pruhy, ší ka jízdního pruhu 3,5 m
jednostranná soustava, záv. výška svítidel 10 m, vyložení 2 m, svítidla GENESIS, zdroje
LUKALOX HO 100 W, z = 0,8.
výpo%et

m# ení

rozdíl

intenzita osv. Epk ( lx )

12,0

10,0

-16,7%

rovnom#rnost r

0,27

0,31

12,9%

b) ul. Bártova, Slezská Ostrava, vozovka - 2 jízdní pruhy, ší ka jízdního pruhu 3,5 m
jednostranná soustava, záv. výška svítidel 9 m, vyložení 2 m, svítidla SCHRÉDER MC 12,
zdroje OSRAM NAV-T 70 W SUPER, z = 0,8.
výpo%et

m# ení

rozdíl

intenzita osv. Epk ( lx )

7,8

8,0

2,5%

rovnom#rnost r

0,32

0,32

0

c) ul. Gregorova, Moravská Ostrava, vozovka - 2 jízdní pruhy, ší ka jízdního pruhu 3,0 m
jednostranná soustava, záv. výška svítidel 6 m, svítidla na d íku stožáru, svítidla GEWISS
INDY GW 86102, zdroje OSRAM NAV-T 70 W, z = 0,8. Svítidla mezi stromy, z toho
d)vodu nízká záv. výška

intenzita osv. Epk ( lx )

výpo%et

m# ení

12,3

11,9

rozdíl
3,3%
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rovnom#rnost r

0,20

0,20

0

Z výše uvedených p íklad) je zjevné, že nam# ené hodnoty bývají v#tšinou lepší než
vypo%tené, pokud je výpo%et zodpov#dn# provád#n. V terénu nelze vždy dosáhnout
optimálních maximálních rozte%í svítidel z d)vodu p ekážek - vzrostlá zele/, terénní úpravy
aj. Také je nutno respektovat vchody do dom), umíst#ní svítidel s ohledem na okna dom),
architekturu dom) aj.
Projektant, který ob%as p em# í jím navrhovanou soustavu, získá zkušenost, který výpo%etní
program má rezervy ve výpo%tu, který staví výpo%et na hranu a který nadhodnocuje výsledky.
Není tak zlé, když je vozovka osv#tlena lépe než na minimáln# požadované hodnoty, ale p i
vysokém p esvícení je plýtváno energií. Je špatné navrhovat osv#tlovací soustavu s velkou
rezervou a íci, že soustava bude regulována. Regulace je ur%ena na snížení hladiny intenzity
osv#tlení v dob# nižší frekvence na komunikacích. Opa%né extrémy také bývají, že projektant
navrhne soustavu dle výpo%tu prodejce svítidel a zapomene na reálný terén. Nelze vzít pouze
výkres, nam# it rozte%e a nakreslit svítidla. Je nutno zohlednit terénní podmínky, jak již výše
bylo uvedeno, p edevším stínící p ekážky.

Dále uvedené p%ísp#vky již nesouvisí s žádnou z výše uvedených akcí z oboru .
Dávno již, dávno jsme se odvážn# pustili do p%edstavování firem, výrobc( sv#telných zdroj(
pro VO s p%edstavou, že se nám poda%í shromáždit lánky od všech , kte%í operují na našem
trhu.. Je nám pot#šením, že mezi firmami, výrobci sv#telných zdroj(, které se nám p%edstavili
ve Zpravodaji AA ( firma ) a Zpravodaji AAAA ( firma ) p%istupuje i další z výrobc(,
respektiv# smluvníh partner dovážející uvedenou zna ku. A práv# proto, že výrobky Sylvania
jsou na náš trh distribuovány cestou smluvních partner( zp(sobilo, že jsme jistou dobu
hledali toho, který by nám byl ochoten a schopen p%edstavit výrobky této zna ky. Firma
Partnerlux je dnes u nás vnímána jako významný distributor výrobk( zna ky Sylvania se
slušným poradenským, obchodním a technickým servisem.

Výbojky

ve ve ejném osv#tlení

Martin Bukovský, PARTNERLUX s.r.o. Brno
Jedním ze základních p edpoklad) kvality osv#tlovacích soustav ve ejného osv#tlení je
použití správn# zvolených svítidel a sv#telných zdroj). Sv#telné zdroje v podstatné mí e
ovliv/ují sv#teln# technické parametry a hospodárnost provozu osv#tlovacích soustav m#st a
obcí.
Spole%nost PARTNERLUX s.r.o. (smluvní partner
LIGHTING
, svítidel
INTERNATIONAL Inc.) je p ímým dovozcem sv#telných zdroj)
a
. Koncern
je jedním z p edních sv#tových výrobc) sv#telné
jsou nap . : Tienen / Belgie
techniky s p)sobností na všech kontinentech. Výrobní závody
(výroba halogenidových, sodíkových a rtu,ových výbojek, halogenových a standardních
žárovek), Erlangen / SRN (výroba zá ivek), Shipley / Velká Británie (výroba kompaktních
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zá ivek), Lyon / Francie (výroba reflektorových a dekora%ních žárovek), Kostarika (výroba
zapalova%)), Brazílie (výroba zá ivek), St. Etienne / Francie (výroba technických svítidel),
Newhaven / UK a Haarlem / NL (výroba architektonických svítidel), Gosford / Austrálie
(výroba výbojkových svítidel pro pr)mysl a ve ejné osv#tlení), Chicago / USA (výroba
subminiaturních žárovek a p ed adných p ístroj)) atd.
P edm#tem p edloženého p ísp#vku je bližší seznámení se sortimentem výbojek
,
který je již nedílnou sou%ástí souboru osv#tlovacích prost edk) ve ejného osv#tlení v 'eské
republice.
Vysokotlaké sodíkové výbojky
jsou v sou%asnosti, díky svému vysokému m#rnému výkonu, nejrozší en#jší sv#telné zdroje
ve ve ejném osv#tlení, i když index barevného podání je relativn# nízký. Sortiment
vysokotlakých sodíkových výbojek
je velmi široký a d#lí se dle provedení ba/ky
a jakostních parametr) (m#rný výkon [lm .W-1], teplota chromati%nosti [K], index barevného
podání a st ední život sv#telného zdroje [h]) na následující typové ady.
SHP Standard, ba%ka eliptická povrstvená - p íkonová ada 50 a 70 W (patice E 27); 100,
150, 250 a 400 W (patice E 40), st ední doba života (50 až 150 W) 15 000 h, (250 až 400 W)
25 000 h, teplota chromati%nosti 2050 K, m#rný výkon až 118 lm .W-1 .
SHP-T Standard, ba%ka válcová 'irá - p íkonová ada 70 W (patice E 27); 100, 150, 250,
400 a 1000 W (patice E 40), st ední doba života (50 až 150 W) 15 000 h, (250 až 1000 W) 25
000 h, teplota chromati%nosti 2050 K, m#rný výkon až 130 lm .W-1.
SHP Standard s interním zapalova'em, ba%ka eliptická povrstvená - p íkonová ada 50 a
70 W, patice E 27, st ední doba života 15 000 h, teplota chromati%nosti 2050 K, m#rný výkon
až 83 lm .W-1, výbojka je ur%ená do svítidel bez zapalova%e.
SHP-S Super, ba%ka eliptická povrstvená - p íkonová ada 35, 50, 70 a 100 W (patice E
27); 100, 150, 250 a 400 W (patice E 40), st ední doba života (50 až 150 W) 23 000 h, (250 až
400 W) 30 000 h, teplota chromati%nosti 2050 K, m#rný výkon až 128 lm .W-1, výbojka se
vyzna%uje vysokou hospodárností, má vyšší sv#telný tok p i podstatn# delší dob# života ve
srovnání s výbojkou SHP Standard.
SHP-TS Super, ba%ka válcová 'irá - p íkonová ada 35, 50 a 70 W (patice E 27); 100, 150,
250, 400 a 600 W (patice E 40), st ední doba života (50 až 150 W) 23 000 h, (250 až 600 W)
30 000 h, teplota chromati%nosti 2050 K, m#rný výkon až 142 lm .W-1, výbojka se vyzna%uje
vysokou hospodárností, má vyšší sv#telný tok p i podstatn# delší dob# života ve srovnání
s výbojkou SHP-T Standard.
Vysokotlaké sodíkové výbojky dvouho ákové SHP SBY Extra a SHP Twinarc :
SHP SBY Extra (standardní dvouho áková výbojka), ba%ka eliptická povrstvená p íkonová ada 50 a 70 W (patice E 27); 100, 150, 250 a 400 W (patice E 40), st ední doba
života (50 až 150 W) 26 000 h, (250 a 400 W) 44 000 h, teplota chromati%nosti 2050 K,
m#rný výkon až 117 lm .W-1.
SHP-T SBY Extra (standardní dvouho áková výbojka), ba%ka válcová 'irá - p íkonová
ada 50 a 70 W (patice E 27); 100, 150, 250 a 400 W (patice E 40), st ední doba života (50 až
150 W) 26 000 h, (250 a 400 W) 44 000 h, teplota chromati%nosti 2050 K, m#rný výkon až
120 lm .W-1.
SHP-S Twinarc („super“ dvouho áková výbojka), ba%ka eliptická povrstvená p íkonová ada 50 a 70 W (patice E 27); 100, 150, 250 a 400 W (patice E 40), st ední doba
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života (50 až 150 W) 40 000 h, (250 a 400 W) 55 000 h, teplota chromati%nosti 2050 K,
m#rný výkon až 131 lm .W-1.
SHP-TS Twinarc („super“ dvouho áková výbojka), ba%ka válcová 'irá - p íkonová ada
50 a 70 W (patice E 27); 100, 150, 250 a 400 W (patice E 40), st ední doba života (50 až 150
W) 40 000 h, (250 a 400 W) 55 000 h, teplota chromati%nosti 2050 K, m#rný výkon až 137 lm
.W-1.
Výbojky SHP SBY Extra a SHP Twinarc se dv#ma identickými ho áky v jedné ba/ce mají ve
srovnání s jinými výbojkami dvojnásobný život. Prodloužení života na dvojnásobek znamená,
že množství opot ebovaných a nepoužitelných výbojek tvo ících nebezpe%ný odpad se sníží
na polovinu. Pro uživatele dvouho ákových výbojek je d)ležité, že %etnost poruch je snížena
na minimum : doba života do 5 % výpadku je garantována u výbojek SHP Twinarc mezi 16 a
24 tisíci hodinami, což nap . u ve ejného osv#tlení p edstavuje %ty i pop . šest let provozu.
Tímto se podstatným zp)sobem snižují náklady na provoz a údržbu osv#tlovacích soustav.
Další nezanedbatelnou výhodou dvouho ákových výbojek je možnost op#tovného startu
bezprost edn# po p erušení dodávky el. energie, což zvyšuje celkovou spolehlivost osv#tlení.
Jednou z novinek v oblasti sodíkových výbojek je výbojka SHP MF (Mercury Free), první
vysokotlaká sodíková výbojka neobsahující rtu, :
SHP-S MF, ba%ka eliptická povrstvená - p íkonová ada 70 W (patice E 27); 100, 150, 250
a 400 W (patice E 40), st ední doba života (70, 100 a 150 W) 23 000 h, (250 a 400 W) 30 000
h, teplota chromati%nosti 2200 K, m#rný výkon až 131 lm .W-1.
SHP-TS MF, ba%ka válcová 'irá - p íkonová ada 70 W (patice E 27); 100, 150, 250, 400
W (patice E 40), st ední doba života (70, 100 a 150 W) 23 000 h, (250 a 400 W) 30 000 h,
teplota chromati%nosti 2200 K, m#rný výkon až 137 lm .W-1.
Výbojky
SHP MF, které jsou stále unikátní, mohou p ímo nahradit b#žné
vysokotlaké sodíkové výbojky bez úpravy svítidla a el. zapojení. Vylou%ení rtuti bylo
dosaženo zcela novým geometrickým uspo ádáním a chemickým složením nápln# ho áku.
Výkon bezrtu,ových výbojek SHP MF je stejný jako u výbojek SHP typu Super, navíc mají
lepší index podání barev Ra (dosahují hodnoty 29) a vyšší teplotu chromati%nosti 2200 K. Po
uplynutí života bezrtu,ových výbojek po nich nez)stává nebezpe%ný odpad, který by bylo
nutné nákladn# skladovat a ekologicky likvidovat.
K p ímé náhrad# za vysokotlaké rtu,ové výbojky jsou ur%eny vysokotlaké sodíkové výbojky
typové ady SHX :
SHX Elipsoid, ba%ka eliptická povrstvená - p íkonová ada 110 W (patice E 27, náhrada za
HSL-BW 125 W); 210 a 350 W (patice E 40, náhrada za HSL-BW 250 pop . 400 W), st ední
doba života (110 W) 15 000 h, (210 a 350 W) 25 000 h, teplota chromati%nosti 2000 K, m#rný
výkon až 99 lm .W-1.
SPX Eco Arc, které rovn#ž
Další novinkou jsou vysokotlaké sodíkové výbojky
nahrazují vysokotlaké rtu,ové výbojky :
SPX Eco Arc, ba%ka eliptická povrstvená - p íkonová ada 98 W (patice E 27, náhrada za
HSL-BW 125 W); 190 a 295 W (patice E 40, náhrada za HSL-BW 250 pop . 400 W), st ední
doba života 24 000 h, teplota chromati%nosti 2000 K, m#rný výkon až 108 lm .W-1.
Nejvýznam#jším efektem výbojek SPX Eco Arc je redukce spot eby el. energie o 25 %. Ve
ve ejném osv#tlení p i ro%ní délce provozu 4 tis. hodin uspo í jedna výbojka SPX Eco Arc
98 W - 100 kWh a výbojka o p íkonu 295 W - 450 kWh. Navíc tyto výbojky produkují
sv#telný tok o 20 až 45 % vyšší než výbojky rtu,ové. Nový fyzikální a chemický princip
vzniku sv#telného zá ení znamená snížení obsahu rtuti v ho áku o 90 %. B#hem prvního roku
provozu se jas výbojek zvyšuje. Uprost ed doby života, která %iní 24 000 h, je sv#telný tok
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vyšší než na po%átku. V druhém roce života dosahuje p ibližn# 105 % po%áte%ní hodnoty. Tím
SPX Eco Arc kompenzuje ztrátu ú%innosti svítidla vlivem jeho zne%ist#ní.
Vysokotlaké rtu,ové výbojky
si navzdory stále pest ejší nabídce nových vysoce ú%inných sv#telných zdroj) stále
zachovávají své uplatn#ní v osv#tlovacích soustavách ve ejného osv#tlení m#st a obcí. Firma
v#nuje t#mto tradi%ním sv#telným zdroj)m stálou pozornost a zlepšuje jejich
technické vlastnosti.
HSL-BW standardní, ba%ka eliptická povrstvená - p íkonová ada 50, 80, 125 W (patice E
27); 250, 400, 700, 1000 W (patice E 40), st ední doba života (50 až 400 W) 29 000 h, (700 a
1000W) 21 500 h, teplota chromati%nosti 4000 K, m#rný výkon až 58 lm .W-1, index podání
barev Ra 42.
HSL-Super Comfort, ba%ka eliptická povrstvená - p íkonová ada 50, 80, 125 W (patice E
27); 250, 400 W, (patice E 40), st ední doba života 29 000 h, teplota chromati%nosti 3400 K,
m#rný výkon až 60 lm .W-1. Výbojky Super Comfort mají p íznivý index podání barev (Ra
60) a proto jsou vhodné pro osv#tlování r)zných hal, prodejních prostor), supermarket) a ke
slavnostnímu osv#tlení budov.
HSB-BW, sm#sová výbojka, ba%ka eliptická povrstvená - p íkonová ada 160 a 250 W
(patice E 27); 250 a 500 W (patice E 40), st ední doba života 16 000 h, teplota chromati%nosti
3500 K, m#rný výkon až 28 lm .W-1. Sm#sové výbojky jsou ur%eny k p ímé náhrad# b#žných
žárovek, nebo, jsou provozovány bez p ed adných p ístroj). Oproti b#žným žárovkám mají
16x delší st ední dobu života a více než dvojnásobný m#rný výkon. Jsou vhodné k použití ve
starších žárovkových svítidlech v historických jádrech m#st, p#ších zónách, parcích apod.
Tento p%ísp#vek máme již v redak ním archivu, musím se p%iznat, že bohužel osam#lý, již delší
dobu s p%edstavou, že jej otiskneme v ísle v#novaném pouze poznatk(m z terénu. Neb se toto
íslo nezrodilo, p%edkládáme vám jej zde. +lánek je navíc pozoruhodný i tím, že zde popisuje
zkušenosti a stav ve%ejného osv#tlení v jednom m#st# lov#k, letitý odborník a praktik, z m#sta
jiného. Pan Lang je z Karlových Var(.
V#%íme, že uve%ejn#ním po roce od napsání p%ísp#vek neztratil nic ze své aktuálnosti a p%inese
vám zajímavé poznatky a nám#ty.

Aby ve m#st# bylo sv#tlo - zkušenosti z TS a.s. Frýdek – Místek
Miloslav Lang, Spole%nost pro rozvoj ve ejného osv#tlení
Na p íkladu ešení problematiky ve ejného osv#tlení v sou%innosti s dalšími technickými
sít#mi m#sta ve Frýdku – Místku chceme ukázat, jak lze tuto službu zajiš,ovat efektivn#
s využitím nejmodern#jších poznatk) a technologií.
To, že se rozsvítí s prvním soumrakem v ulicích m#sta ve ejné osv#tlení (VO), je pro nás
naprostou samoz ejmostí. Co se rozumí pod pojmem VO, je asi každému jasné: osv#tlení
ve ejných komunikací a prostranství, komunikací pro p#ší a cyklisty, podchod), most) a
lávek, park), p#ších a obytných zón, ale i osv#cování významných budov a architektonických
památek %i um#leckých d#l a to ve m#stech i obcích i mimo n#.
Nesmíme zapomenout také na další nedílné sou%ásti VO, jako jsou sv#telné k ižovatky,
parkovací automaty, ve ejné hodiny apod.
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VO pat í mezi tzv. neplacené služby obyvatelstvu, hrazené z obecního rozpo%tu. Je d)ležitou
sou%ástí životního prost edí a podstatn# ovliv/uje bezpe%nost dopravy, osob, majetku i
atraktivnost m#st a obcí.
Pro dobré a kvalitní ízení této služby je pot eba nejen ady specifických technických znalostí,
ale i pot ebné organiza%ní schopnosti a zkušenosti. Je samoz ejmé, že vzájemná setkání a
konzultace s pracovníky správ nebo provozoven VO z jednotlivých m#st naší republiky
každému z nás pomáhá ešit nejen operativní technická opat ení, ale p edevším stanovit a
rozpracovat koncepcí naší %innosti. Jedná se zvlášt# o požadavky na úsporu elektrické
energie, snížení ekonomické náro%nosti na vlastní údržbu, snížení procenta poruch na
za ízení, p ípadn# rychlé a bezpe%né odstra/ování havárií. Odborné zkušenosti jsou však
konzultovány i v jiných oblastech, nap . provoz sv#telných signaliza%ních za ízení,
parkovacích automat), zimní údržby komunikací, vedení technických pasport) za ízení apod.
V#tšina našich vzájemných odborných konzultací probíhá na setkáních, po ádaných bu6
Spole%ností pro rozvoj ve ejného osv#tlení, nebo n#kterým velkým provozovatelem této
%innosti, který má zájem se pod#lit se svými zkušenostmi s ostatními.
Zde jsem se také setkal s pracovníky TS a.s. Frýdek – Místek, kte í mají v této problematice
zna%né zkušenosti a výborné výsledky. Po vzájemné dohod# jsem n#kolikrát navštívil jejich
provozovnu VO a osobn# jsem se p esv#d%il, že jejich za ízení má vysokou úrove/ nejen
v technické p íprav# a dokumentaci, ale p edevším v provozu VO. Proto bych Vás rád
s n#kterými zkušenostmi a informacemi z t#chto návšt#v seznámil.
1. Rozsah 'innosti
Provozovna údržby VO firmy TS a.s. zajiš,uje preventivní údržbu, odstra/ování poruch,
provád#ní rekonstrukcí, výstavbu nových za ízení v p ípad#, že tato byla zadána k výstavb#
jiné organizaci, výchozí i pravidelné revize, kontroly za ízení, nep etržitou dispe%erskou
službu, kompletní pasportizaci, projektovou dokumentaci k výstavb#, kontrolu a platby
elektrické energie pro tato za ízení v majetku m#sta.
a) Ve%ejné osv#tlení
-

6261 sv#telných míst
135 zapínacích rozvad#%)
232 odbo%ovacích a smy%kových rozvad#%)
440 km osv#tlovaných komunikací
1004,5 kW instalovaný p íkon
4018 Mwh ro%ní spot eba elektrické energie.

Celý systém VO je vybudován tak, že v p ípad# poruchy za ízení VO lze danou %ást rozpojit a
havarijní propojkou zapojit na %ást jinou až do odstran#ní poruchy. Vyhýbá se tak r)zným
provizorním propojkám kabelem ze stožáru na stožár.
Vedoucí skupiny zanese tuto opravu jako zm#nu do pasportu VO a po odstran#ní poruchy
uvede vše do p)vodního stavu.
Krom# VO ve Frýdku – Místku provádí provozovna opravy a údržbu pro dalších 15 obcí
v okolí, kde se jedná o údržbu cca 3750 sv#telných míst.
b) Slavnostní osv#tlení
Ve m#st# je celkem nasv#tleno 14 r)zných objekt) (kostely, sochy a historické nebo
významné budovy). Nám#stí ve frýdecké %ásti m#sta je osv#tleno historickými lucernami a
dojem je velmi p)sobivý.
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c) Sv#telné signaliza%ní za ízení
-

3 SSZ na k ižovatkách
1 p echod
3 výstražné blika%e

Všechny SSZ jsou osazeny mikroprocesorovým adi%em RS1 firmy CROSS Zlín s.r.o. a byly
vybudovány ve spolupráci s firmou PATRIOT s.r.o. z Brna.
d) Parkovací automaty
Ve m#st# je instalováno 15 kus) typu Parkline od firmy IBCOL s.r.o. Praha.
e) Místní rozhlas
Ve 4 okrajových %ástech integrovaných obcích na p ehrad# Olešná.
f) Rádiová datová sí,
Slouží k ovládání a kontrole VO, SSZ, PA. Rádiovou sí, instalovala firma Advanced Radio
Telemetry s.r.o. Brno.
Radiostanice jsou umíst#ny:
Dispe%ink
VO
PA
SSZ
GPS
mobil. dispe%ink

1 ks
26 ks
16 ks
5 ks
1 ks
1 ks

Využití radiostanic:
Dispe%ink – na tomto stanovišti je centrální za ízení dispe%inku, hlavní radiostanice, jejíž
provoz je jišt#n náhradním zdrojem. VO je ovládáno centráln# z jednoho místa, a to
z dispe%inku TS a.s.. Ovládání provádí fotorelé ASPON firmy Lípa s.r.o., kontrolu zapnutí
provádí dispe%er VO. Impulsy jsou vedeny kaskádou ve dvou okruzích p es v#tšinu
rozvad#%) VO v hlavní zástavb# m#sta. Oba impulsy jsou svedeny zp#t až na dispe%erský
pult, což signalizují p íslušné kontrolky. Nevýhodou kaskády je, že p i výpadku jednoho
rozvad#%e z)stane vše, co je zapojeno za toutu poruchou mimo provoz. Proto byly
zabudovány radiomodemy (RM) do p#ti vybraných rozvad#%) tak, aby v p ípad# výpadku
mohl dispe%er jejich pomocí zapnout další rozvad#%e v kaskád#.
Další etapou rozší ení RM bylo jeho osazení do všech koncových rozvad#%). Na dispe%inku
je pak instalovaná mapa m#sta, kde jsou jednotlivé rozvad#%e ozna%eny a sv#teln#
kontrolovány (svítí, bliká, nesvítí).
Pomocí instalovaného RM je pak možno ode%ítat hodnoty U, I, cos ϕ, P. Zde je též možno
sledovat provoz regulátor) nap#tí, používaných pro dvojstup/ovou regulaci. Všechny tyto
hodnoty je pak možno graficky znázornit, vyhodnocovat úspory elektrické energie apod.
RM dále umož/uje sledovat celoro%ní graf zapínání a vypínání VO, otev ení dví ek
rozvad#%) VO a RM, v sou%asné dob# se testuje napojení %idel pro m# ení teploty vzduchu,
vozovky pro pot eby zimní údržby komunikací.
U parkovacích automat) RM zajiš,uje poruchová hlášení, informace o po%tu mincí, stav
parkovacích lístk), stav pokladny apod.
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U sv#telných signaliza%ních za ízení RM hlásí poruchové stavy, hlídá jednotlivé fáze
programu, kontroluje funkci mikroprocesorového systému. Pro SSZ používají grafiku a
pásový diagram. Dispe%er kontroluje na monitoru nejen výpadek SSZ, ale i výpadek
jednotlivých žárovek, PC mu hlásí i druh poruchy.
Ve Frýdku – Místku p ipravují též výstavbu kamerového dohledového systému. M#l by
sloužit jak k sledování kriminální %innosti, tak k dohledu na provoz na jednotlivých
k ižovatkách ízených SSZ ve m#st#.
2. Organizace údržby
VO m#sta je rozd#leno do %ty tém# stejných %ástí. Za preventivní údržbu každé %ásti
zodpovídá konkrétní dvoj%lenná posádka vybavená zdvihacím za ízením. Tyto posádky
pracují st ídav# v denní, odpolední a no%ní sm#n#. Tím je dána možnost maximálního využití
zvedacích za ízení pro další zakázky. Vým#na zdroj) se provádí v no%ních hodinách, tam kde
je to umožn#no.
Postupn# je každý %tvrtý rok v jedné %ásti provedená GO od pravidelné revize, p es kontrolu a
vým#nu vadných prvk), nát#ry apod. Na %ásti, kde je provád#na GO, se podílejí všechny
posádky. Kontrolu celého za ízení VO provádí pracovník této skupiny vždy první den v týdnu
v no%ní sm#n#. Kontrola ostatních za ízení je provád#na pr)b#žn# dle harmonogramu.
Úspory elektrické energie
Zavád#ní progresivních svítidel a sv#telných zdroj) se projevilo i na poklesu instalovaného
p íkonu VO. Další úspory bylo dosaženo zavedením regula%ních rozvad#%) v kombinaci
s možností odpojení jednoho ze dvou osazených zdroj). Instalovaná svítidla typu Modus LV
jsou toho jasným dokladem. 'ásti úspor bylo též dosaženo centrálním ovládáním celého VO
z jednoho místa, z dispe%inku VO a no%ní vým#nou sv#telných zdroj).
Dispe'ink
provádí již zmín#né ovládání a kontrolu VO a dalších technických za ízení tak, aby byla
zajišt#na informace o jakékoliv závad# a havárii. Tyto informace pak pomocí vysíla%ky
okamžit# oznamuje posádce, která je v terénu.
Dispe%ink vede o pr)b#hu své služby samostatný záznam. Vlastní za ízení dispe%inku je
jišt#no proti výpadku elektrické energie.
Pasportizace
Pasport VO a p ipojených za ízení je veden jako geografický informa%ní systém na bázi
programu Microstation 95 s možností vým#ny dat s vn#jšími partnery na b#žném po%íta%i PC,
vybaveném barevnou tiskárnou.
Vytvo ený systém umož/uje:
• p ímou (okamžitou) editaci dat
• tiskový výstup v libovolném formátu
• tiskový výstup libovolného tématického okruhu, pop . kombinace t#chto okruh)
• tiskový výstup libovolné oblasti (jedna ulice, jeden rozvad#%, jedna parcela apod.)
• vyhledat a vytisknout jednotlivý prvek (stožár, rozvad#% apod.)
• p ímou spolupráci s dalšími pracovišti v podniku (podniková sí,) a partnerských
organizací (prost ednictvím Internetu)
• automatizované vytvá ení tabelární %ásti
• exportovat data grafická i negrafická apod.

38
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Z praktického hlediska je d)ležité, že systém byl vytvo en dle požadavk) pracovník)
provozovny VO na základ# jejich dlouholetých zkušeností a je schopen pružn# reagovat na
nové požadavky. Velmi d)ležitá je rovn#ž skute%nost, že b#žné tiskové operace zvládne i
nekvalifikovaná osoba.
Záv#r
St edisko údržby VO má ve Frýdku – Místku dlouholetou tradici, adu kvalifikovaných a
zodpov#dných pracovník), odpov#dné vedení s d)razem na kvalitu práce s projevem ur%itého
fandovství a mimo ádnými organiza%ními schopnostmi, což potvrzují výborné pracovní
výsledky.

V tomto p%ísp#vku nám p%edstavuje pan Vítek výrobky spole nosti ELVIS Ostrava

ZRT – zpož/ovací relé t ífazové.
M.Vítek, Elvis Ostarava
V tomto p%ísp#vku se ješt# vracíme k frekventovanému tematu regulace. Vznikají stále nové
výrobky a sbírají se další zkušenosti. S novým výrobkem nové firmy vás chceme seznámit
v tomto p%ísp#vku.

Programovatelný regulátor osv#tlení TEM 1200
M.Vítek, Elvis Ostrava

Programovatelný luxmetr byl vyvinut ve spolupráci firmy ELVIS a TEMco na základ# požadavk)
na využití regulátoru osv#tlovacích soustav REGOS, které soub#žn# vyrábíme a dodáváme.
Vzhledem k tomu, že jsme cht#li využít regulátor) REGOS nejen v režimu regulace ve ejného
osv#tlení (tj. dle %asové k ivky) ale i v halách, kde je možné provád#t regulaci dle požadovaného
osv#tlení, narazili jsme na problém vhodného %idla, které by p evád#lo hodnotu osv#tlení na
normalizovaný m# icí signál ( nap . nap#,ový 0-10V, proudová smy%ka 0-20 mA, nebo 4-20mA
apod.). Po delším poptávání se nám na našem trhu poda ilo zjistit jediný výrobek, a to výrobek
švýcarské firmy INTELUX. 'idlo INTELUX je analogové, má 7 m# icích rozsah) (50, 100, 200, 500,
1000, 2000 a 5000 Lux)) a výstupy 0-10V DC, 0-20mA a 4-20mA. 'idlo je napájeno externím
zdrojem 24V DC. Vzhledem k tomu, že po%et m# icích rozsah) byl p ebyte%ný a dále vzhledem
k pom#rn# vysoké cen# rozhodli jsme se vyvinout vlastního regulátor.
Programovatelný regulátor osv#tlení TEM 1200 je p ístroj pro m# ení a regulaci osv#tlení,
s možností programování jednotlivých funkcí. Pro ovládání má vestav#n 2 místný LED display a t i
tla%ítka. Je ízen mikroprocesorem a má následující vlastnosti a funkce:
§
§
§

§

M# ení osvitu v rozsahu 100 – 1200 Lx. P esnost m# ení je +/- 5%.
Jako %idlo je použito externí %idlo typu Z7-LMS
P ístroj je vybaven výstupem nap#tí 0 - 10V a programov# ízeným proudovým výstupem 0–20
mA, nebo 4-20 mA v závislosti na osvitu v rozsahu nastavené spodní a horní meze (viz obr.1).
Výstup lze programov# invertovat.
Programování horní a spodní meze regulace osvitu v celém rozsahu.
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§
§
§
§

Programování spodní a horní meze zapnutí relé, p i %emž lze programov# funkci relé invertovat.
Napájení z externího zdroje 24V DC.
Vestav#né relé s p epínacím kontaktem 230 V AC / 5A
Sk í/ Bopla – EUROMAS II s krytím IP65. Rozm#r sk ín# je 120*80*55 mm.
U regulátoru m)žeme nastavit následující hodnoty a funkce:

SM
spodní mez úrovn# osv#tlení (pro výstup 0V, nebo 0/4 mA)
HM
horní mez úrovn# osv#tlení (pro výstup 10V, nebo 20 mA)
SR
spodní mez sepnutí relé
HR
horní mez sepnutí relé
PO
(power out)
volba proudového výstupu 0-20mA, nebo 4-20mA
PI
(power invert) invertování výstupního proudu, nebo nap#tí
OR
(out relé)
volba sepnutí relé p i p ekro%ení, nebo podkro%ení nastaveného osvitu
T1a T2 test pro nastavení.
Na obrázku 1 je uveden p íklad s nastavenou spodní mezí osv#tlení 300 Lx, horní mezí osv#tlení
800 Lx a s neinvertovaným výstupem. Plná %ára je pro výstup 4-20mA, p erušovaná %ára je pro výstup
0-20mA.
Na obrázku 2 je stejný p íklad jako na obr. 1, s invertovaným výstupem.

Obr. 1

Obr. 2

Bylo vyrobeno a nasazeno zatím asi 40 ks regulátoru TEM 1200, regulátory pracují v provozu více
než rok a jsou s nimi velmi dobré zkušenosti.
V sou%asné dob# pracujeme na inovaci tohoto p ístroje, a to ve form# p ístroje se stejnými
parametry, s možností programov# rozší it citlivost až na 2400 Lx a se zabudovaným zdrojem 230V
AC. Dalším rozší ením bude možnost komunikace RS485, s možností adresování až 255 regulátor).
P ístroj bude vestav#n ve sk íni MODULBOX 68H-3M, s uchycením na DIN lištu.

Jako další p%ístroj v oblasti %ízení osv#tlovacích soustav jsme vyvinuli zpož'ovací relé.
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ZRT – zpož/ovací relé t ífazové.
Zpož6ovací relé je ur%eno k bezpe%nému ovládání postupného kaskádovitého startu osv#tlovacích
soustav ve ejného osv#tlení i p i sníženém nap#tí.
P i startu jednotlivých napájecích bod) ve ejného osv#tlení ve v#tších obcích bývá využito
koncového nap#tí ur%ité v#tve napájecího bodu ke startu napájecího bodu následujícího. Vzhledem k
tomu, že p i startu výbojkového osv#tlení dojde po dobu cca 3-5 minut k pom#rn# vysokému zvýšení
odb#ru proudu (dle našich zkušeností až o 25-30% oproti jmenovitému proudu po ustálení), vyvinuli
jsme zpož6ovací relé, které kompenzuje postupným zapínáním okruh) ve ejného osv#tlení nároky na
pokrytí zvýšeného proudu.
Relé pracuje následujícím zp)sobem:
p i p ipojení nap#tí 170-230 V na kterýkoli vstup L1, L2, L3 je p istroj uveden do provozu a po
dob# 5-60 sec. (nastavené trimrem TIME) sepne relé, které startuje následující osv#tlovací okruh. LED
dioda indikuje zapnutí relé.
Technické údaje :
§
§
§
§

§

Napájecí nap#tí L1, L2 nebo L3: 170-230 V /50-60 Hz
Sk í/ Modulbox H68 2M - montáž na DIN lištu
Rozm#r
š*v*h - 36*90*73 mm
Krytí
IP 20
Kontakt relé
250V AC / 3A

Opravit adresu HELLUX: Okružní 526, 370 21 -eské Bud#jovice
tel fax 038/7411000,7412100 tauber@hellux.cz vojc@hellux .cz
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Pozvánka na Jarní setkání %len' a p íznivc' SRVO
Blíží se as našeho pravidelného jarního setkávání.
Jarní setkání se uskute ní tentokrát pod patronací firmy ELV.S Bohemia Praha, naším
hostitelem a pr#vodcem bude pan Václav Kovanda. Firmu ELV.S Bohemia Praha jist& mnozí
z Vás znají jako p(edního výrobce osv&tlovacích i jiných stožár#.
Setkání se uskute ní ve dnech 13. – 14. dubna roku 2000 v Senci ve Slovenské republice
v sále spole%nosti ELV Produkt Senec.
Program je navržen v již zab&hnutém schématu, což zna í: p(íjezd a prezentace 13.4 ve 12,00
až 13,00 hodin. Následuje spole ný pracovní ob&d a ve 14,00 hodin za ne program vlastního
setkání. V odborném programu nás seznámí výrobci stožár# se svými produkty a
pochopiteln& budou uvítány i Vaše p(ísp&vky.
Po ukon ení jednání pro nás hostitel p(ipravil spole enský ve er s ve e(í.
Dne 14.4.2000 v dopoledních hodinách jsme pozváni ke zhlédnutí výroby stožár#.ve
výrobním závod& ELV Produkt Senec.
Vypln&nou p(iloženou p ihlášku, prosím, odešlete co nejd íve zp#t poštou, faxem, emailem na adresu tajemníka i redakce s po tem ú astník#, s tématem Vašeho p(ísp&vku a
vyzna te Váš zájem o vystavování. Na základ& po tu zú astn&ných je nutno zajistit noclehy a
také prostory pro ve erní popovídání.
Dávno již, dávno jsme se odvážn# pustili do p%edstavování firem, výrobc' sv#telných zdroj'
pro VO s p%edstavou, že se nám poda%í shromáždit lánky od všech , kte%í operují na našem
trhu. Je nám pot#šením, že mezi firmami, výrobci sv#telných zdroj', které se nám p%edstavily
na minulých setkáních a jejichž p%edstavení jsme uvedli p%istupuje i další z výrobc',
respektive smluvní partner dovážející uvedenou zna ku. A práv# proto, že výrobky Sylvania
jsou na náš trh distribuovány cestou smluvních partner' zp'sobilo, že jsme jistou dobu
hledali toho, který by nám byl ochoten a schopen p%edstavit výrobky této zna ky. Firma
Partnerlux je dnes u nás vnímána jako významný distributor výrobk' zna ky Sylvania se
slušným poradenským, obchodním a technickým servisem.

Výbojky

ve ve ejném osv#tlení

Martin Bukovský, PARTNERLUX s.r.o. Brno
Jedním ze základních p(edpoklad# kvality osv&tlovacích soustav ve(ejného osv&tlení je
použití správn& zvolených svítidel a sv&telných zdroj#. Sv&telné zdroje v podstatné mí(e
ovliv*ují sv&teln& technické parametry a hospodárnost provozu osv&tlovacích soustav m&st a
obcí.
Spole nost PARTNERLUX s.r.o. (smluvní partner
LIGHTING
, svítidel
INTERNATIONAL Inc.) je p(ímým dovozcem sv&telných zdroj#
a
. Koncern
je jedním z p(edních sv&tových výrobc# sv&telné
jsou nap(. : Tienen / Belgie
techniky s p#sobností na všech kontinentech. Výrobní závody
(výroba halogenidových, sodíkových a rtu,ových výbojek, halogenových a standardních
žárovek), Erlangen / SRN (výroba zá(ivek), Shipley / Velká Británie (výroba kompaktních
zá(ivek), Lyon / Francie (výroba reflektorových a dekora ních žárovek), Kostarika (výroba
zapalova #), Brazílie (výroba zá(ivek), St. Etienne / Francie (výroba technických svítidel),
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Newhaven / UK a Haarlem / NL (výroba architektonických svítidel), Gosford / Austrálie
(výroba výbojkových svítidel pro pr#mysl a ve(ejné osv&tlení), Chicago / USA (výroba
subminiaturních žárovek a p(ed(adných p(ístroj#) atd.
P(edm&tem p(edloženého p(ísp&vku je bližší seznámení se sortimentem výbojek
,
který je již nedílnou sou ástí souboru osv&tlovacích prost(edk# ve(ejného osv&tlení v -eské
republice.
Vysokotlaké sodíkové výbojky
jsou v sou asnosti, díky svému vysokému m&rnému výkonu, nejrozší(en&jší sv&telné zdroje
ve ve(ejném osv&tlení, i když index barevného podání je relativn& nízký. Sortiment
vysokotlakých sodíkových výbojek
je velmi široký a d&lí se dle provedení ba*ky
a jakostních parametr# (m&rný výkon [lm .W-1], teplota chromati nosti [K], index barevného
podání a st(ední život sv&telného zdroje [h]) na následující typové (ady.
SHP Standard, ba ka eliptická s rozptylnou vrstvou - p(íkonová (ada 50 a 70 W (patice E
27); 100, 150, 250 a 400 W (patice E 40), st(ední doba života (50 až 150 W) 15 000 h, (250 až
400 W) 25 000 h, teplota chromati nosti 2050 K, m&rný výkon až 118 lm .W-1 .
SHP-T Standard, ba ka válcová %irá - p(íkonová (ada 70 W (patice E 27); 100, 150, 250,
400 a 1000 W (patice E 40), st(ední doba života (50 až 150 W) 15 000 h, (250 až 1000 W) 25
000 h, teplota chromati nosti 2050 K, m&rný výkon až 130 lm .W-1.
SHP Standard s interním zapalova%em, ba*ka eliptická s rozptylnou vrstvou - p(íkonová
(ada 50 a 70 W, patice E 27, st(ední doba života 15 000 h, teplota chromati nosti 2050 K,
m&rný výkon až 83 lm .W-1, výbojka je ur ená do svítidel bez zapalova e.
SHP-S Super, ba*ka eliptická s rozptylnou vrstvou - p(íkonová (ada 35, 50, 70 a 100 W
(patice E 27); 100, 150, 250 a 400 W (patice E 40), st(ední doba života (50 až 150 W) 23 000
h, (250 až 400 W) 30 000 h, teplota chromati nosti 2050 K, m&rný výkon až 128 lm .W-1,
výbojka se vyzna uje vysokou hospodárností, má vyšší sv&telný tok p(i podstatn& delší dob&
života ve srovnání s výbojkou SHP Standard.
SHP-TS Super, ba*ka válcová %irá - p(íkonová (ada 35, 50 a 70 W (patice E 27); 100, 150,
250, 400 a 600 W (patice E 40), st(ední doba života (50 až 150 W) 23 000 h, (250 až 600 W)
30 000 h, teplota chromati nosti 2050 K, m&rný výkon až 142 lm .W-1, výbojka se vyzna uje
vysokou hospodárností, má vyšší sv&telný tok p(i podstatn& delší dob& života ve srovnání
s výbojkou SHP-T Standard.
Vysokotlaké sodíkové výbojky s dv#ma ho áky SHP SBY Extra a SHP Twinarc :
SHP SBY Extra (standardní výbojka s dv#ma ho áky), ba*ka eliptická s rozptylnou
vrstvou - p(íkonová (ada 50 a 70 W (patice E 27); 100, 150, 250 a 400 W (patice E 40),
st(ední doba života (50 až 150 W) 26 000 h, (250 a 400 W) 44 000 h, teplota chromati nosti
2050 K, m&rný výkon až 117 lm .W-1.
SHP-T SBY Extra (standardní výbojka s dv#ma ho áky), ba*ka válcová %irá - p(íkonová
(ada 50 a 70 W (patice E 27); 100, 150, 250 a 400 W (patice E 40), st(ední doba života (50 až
150 W) 26 000 h, (250 a 400 W) 44 000 h, teplota chromati nosti 2050 K, m&rný výkon až
120 lm .W-1.
SHP-S Twinarc („super“ výbojka s dv#ma ho áky), ba*ka eliptická s rozptylnou
vrstvou - p(íkonová (ada 50 a 70 W (patice E 27); 100, 150, 250 a 400 W (patice E 40),
st(ední doba života (50 až 150 W) 40 000 h, (250 a 400 W) 55 000 h, teplota chromati nosti
2050 K, m&rný výkon až 131 lm .W-1.
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SHP-TS Twinarc („super“ výbojka s dv#ma ho áky), ba ka válcová %irá - p(íkonová
(ada 50 a 70 W (patice E 27); 100, 150, 250 a 400 W (patice E 40), st(ední doba života (50 až
150 W) 40 000 h, (250 a 400 W) 55 000 h, teplota chromati nosti 2050 K, m&rný výkon až
137 lm .W-1.
Výbojky SHP SBY Extra a SHP Twinarc se dv&ma identickými ho(áky v jedné ba*ce mají ve
srovnání s jinými výbojkami dvojnásobný život. Prodloužení života na dvojnásobek znamená,
že množství opot(ebovaných a nepoužitelných výbojek tvo(ících nebezpe ný odpad se sníží
na polovinu. Pro uživatele výbojek se dv&ma ho(áky je d#ležité, že etnost poruch je snížena
na minimum : doba života do 5 % výpadku je garantována u výbojek SHP Twinarc mezi 16 a
24 tisíci hodinami, což nap(. u ve(ejného osv&tlení p(edstavuje ty(i pop(. šest let provozu.
Tímto se podstatným zp#sobem snižují náklady na provoz a údržbu osv&tlovacích soustav.
Další nezanedbatelnou výhodou výbojek se dv&ma ho(áky je možnost op&tovného startu
bezprost(edn& po p(erušení dodávky el. energie, což zvyšuje celkovou spolehlivost osv&tlení.
Jednou z novinek v oblasti sodíkových výbojek je výbojka SHP MF (Mercury Free), první
vysokotlaká sodíková výbojka neobsahující rtu, :
SHP-S MF, ba*ka eliptická s rozptylnou vrstvou - p(íkonová (ada 70 W (patice E 27); 100,
150, 250 a 400 W (patice E 40), st(ední doba života (70, 100 a 150 W) 23 000 h, (250 a 400
W) 30 000 h, teplota chromati nosti 2200 K, m&rný výkon až 131 lm .W-1.
SHP-TS MF, ba*ka válcová %irá - p(íkonová (ada 70 W (patice E 27); 100, 150, 250, 400
W (patice E 40), st(ední doba života (70, 100 a 150 W) 23 000 h, (250 a 400 W) 30 000 h,
teplota chromati nosti 2200 K, m&rný výkon až 137 lm .W-1.
Výbojky
SHP MF, které jsou stále unikátní, mohou p(ímo nahradit b&žné
vysokotlaké sodíkové výbojky bez úpravy svítidla a el. zapojení. Vylou ení rtuti bylo
dosaženo zcela novým geometrickým uspo(ádáním a chemickým složením nápln& ho(áku.
Výkon bezrtu,ových výbojek SHP MF je stejný jako u výbojek SHP typu Super, navíc mají
lepší index podání barev Ra (dosahují hodnoty 29) a vyšší teplotu chromati nosti 2200 K. Po
uplynutí života bezrtu,ových výbojek po nich nez#stává nebezpe ný odpad, který by bylo
nutné nákladn& skladovat a ekologicky likvidovat.
K p(ímé náhrad& za vysokotlaké rtu,ové výbojky jsou ur eny vysokotlaké sodíkové výbojky
typové (ady SHX :
SHX Elipsoid, ba*ka eliptická s rozptylnou vrstvou - p(íkonová (ada 110 W (patice E 27,
náhrada za HSL-BW 125 W); 210 a 350 W (patice E 40, náhrada za HSL-BW 250 pop(. 400
W), st(ední doba života (110 W) 15 000 h, (210 a 350 W) 25 000 h, teplota chromati nosti
2000 K, m&rný výkon až 99 lm .W-1.
SPX Eco Arc, které rovn&ž
Další novinkou jsou vysokotlaké sodíkové výbojky
nahrazují vysokotlaké rtu,ové výbojky :
SPX Eco Arc, ba*ka eliptická s rozptylnou vrstvou - p(íkonová (ada 98 W (patice E 27,
náhrada za HSL-BW 125 W); 190 a 295 W (patice E 40, náhrada za HSL-BW 250 pop(. 400
W), st(ední doba života 24 000 h, teplota chromati nosti 2000 K, m&rný výkon až 108 lm .W1
.
Nejvýznam&jším efektem výbojek SPX Eco Arc je redukce spot(eby el. energie o 25 %. Ve
ve(ejném osv&tlení p(i ro ní délce provozu 4 tis. hodin uspo(í jedna výbojka SPX Eco Arc
98 W - 100 kWh a výbojka o p(íkonu 295 W - 450 kWh. Navíc tyto výbojky produkují
sv&telný tok o 20 až 45 % vyšší než výbojky rtu,ové. Nový fyzikální a chemický princip
vzniku sv&telného zá(ení znamená snížení obsahu rtuti v ho(áku o 90 %. B&hem prvního roku
provozu se jas výbojek zvyšuje. Uprost(ed doby života, která iní 24 000 h, je sv&telný tok
vyšší než na po átku. V druhém roce života dosahuje p(ibližn& 105 % po áte ní hodnoty. Tím
SPX Eco Arc kompenzuje ztrátu ú innosti svítidla vlivem jeho zne ist&ní.
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Vysokotlaké rtu,ové výbojky
si navzdory stále pest(ejší nabídce nových vysoce ú inných sv&telných zdroj# stále
zachovávají své uplatn&ní v osv&tlovacích soustavách ve(ejného osv&tlení m&st a obcí. Firma
v&nuje t&mto tradi ním sv&telným zdroj#m stálou pozornost a zlepšuje jejich
technické vlastnosti.
HSL-BW standardní, ba ka eliptická s rozptylnou vrstvou - p(íkonová (ada 50, 80, 125
W (patice E 27); 250, 400, 700, 1000 W (patice E 40), st(ední doba života (50 až 400 W) 29
000 h, (700 a 1000W) 21 500 h, teplota chromati nosti 4000 K, m&rný výkon až 58 lm .W-1,
index podání barev Ra 42.
HSL-Super Comfort, ba ka eliptická s rozptylnou vrstvou - p(íkonová (ada 50, 80, 125 W
(patice E 27); 250, 400 W, (patice E 40), st(ední doba života 29 000 h, teplota chromati nosti
3400 K, m&rný výkon až 60 lm .W-1. Výbojky Super Comfort mají p(íznivý index podání
barev (Ra 60) a proto jsou vhodné pro osv&tlování r#zných hal, prodejních prostor#,
supermarket# a ke slavnostnímu osv&tlení budov.
HSB-BW, sm#sová výbojka, ba ka eliptická s rozptylnou vrstvou - p(íkonová (ada 160 a
250 W (patice E 27); 250 a 500 W (patice E 40), st(ední doba života 16 000 h, teplota
chromati nosti 3500 K, m&rný výkon až 28 lm .W-1. Sm&sové výbojky jsou ur eny k p(ímé
náhrad& b&žných žárovek, nebo, jsou provozovány bez p(ed(adných p(ístroj#. Oproti b&žným
žárovkám mají 16x delší st(ední dobu života a více než dvojnásobný m&rný výkon. Jsou
vhodné k použití ve starších žárovkových svítidlech v historických jádrech m&st, p&ších
zónách, parcích apod.
Tento p%ísp#vek máme již v redak ním archivu, musím se p%iznat, že bohužel osam#lý, již delší
dobu s p%edstavou, že jej otiskneme v ísle v#novaném pouze poznatk'm z terénu. Neb se toto
íslo nezrodilo, p%edkládáme vám jej zde. *lánek je navíc pozoruhodný i tím, že zde popisuje
zkušenosti a stav ve%ejného osv#tlení v jednom m#st# lov#k, letitý odborník a praktik, z m#sta
jiného. Pan Lang je z Karlových Var'.
V#%íme, že uve%ejn#ním po roce od napsání p%ísp#vek neztratil nic ze své aktuálnosti a p%inese
vám zajímavé poznatky a nám#ty.

Aby ve m#st# bylo sv#tlo - zkušenosti z TS a.s. Frýdek – Místek
Miloslav Lang, Spole nost pro rozvoj ve(ejného osv&tlení
Na p(íkladu (ešení problematiky ve(ejného osv&tlení v sou innosti s dalšími technickými
sít&mi m&sta ve Frýdku – Místku chceme ukázat, jak lze tuto službu zajiš,ovat efektivn&
s využitím nejmodern&jších poznatk# a technologií.
To, že se rozsvítí s prvním soumrakem v ulicích m&sta ve(ejné osv&tlení (VO), je pro nás
naprostou samoz(ejmostí. Co se rozumí pod pojmem VO, je asi každému jasné: osv&tlení
ve(ejných komunikací a prostranství, komunikací pro p&ší a cyklisty, podchod#, most# a
lávek, park#, p&ších a obytných zón, ale i osv&cování významných budov a architektonických
památek i um&leckých d&l a to ve m&stech i obcích i mimo n&.
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Nesmíme zapomenout také na další sou ásti ,jimiž se zpravidla firmy, mající v pé i správu a
údržbu VO zabývají, jako jsou sv&telné k(ižovatky, parkovací automaty, ve(ejné hodiny apod.
VO pat(í mezi tzv. neplacené služby obyvatelstvu, hrazené z obecního rozpo tu. Je d#ležitou
sou ástí životního prost(edí a podstatn& ovliv*uje bezpe nost dopravy, osob, majetku i
atraktivnost m&st a obcí.
Pro dobré a kvalitní (ízení této služby je pot(eba nejen (ady specifických technických znalostí,
ale i pot(ebné organiza ní schopnosti a zkušenosti. Je samoz(ejmé, že vzájemná setkání a
konzultace s pracovníky správ nebo provozoven VO z jednotlivých m&st naší republiky
každému z nás pomáhá (ešit nejen operativní technická opat(ení, ale p(edevším stanovit a
rozpracovat koncepci naší innosti. Jedná se zvlášt& o požadavky na úsporu elektrické
energie, snížení ekonomické náro nosti vlastní údržby, snížení procenta poruch na za(ízení,
p(ípadn& rychlé a bezpe né odstra*ování havárií. Odborné zkušenosti jsou však konzultovány
i v jiných oblastech, nap(. provoz sv&telných signaliza ních za(ízení, parkovacích automat#,
zimní údržby komunikací, vedení technických pasport# za(ízení apod.
V&tšina našich vzájemných odborných konzultací probíhá na setkáních, po(ádaných bu/
Spole ností pro rozvoj ve(ejného osv&tlení, nebo n&kterým velkým provozovatelem této
innosti, který má zájem se pod&lit se svými zkušenostmi s ostatními.
Zde jsem se také setkal s pracovníky TS a.s. Frýdek – Místek, kte(í mají v této problematice
zna né zkušenosti a výborné výsledky. Po vzájemné dohod& jsem n&kolikrát navštívil jejich
provozovnu VO a osobn& jsem se p(esv&d il, že jejich za(ízení má vysokou úrove* nejen
v technické p(íprav& a dokumentaci, ale p(edevším v provozu VO. Proto bych Vás rád
s n&kterými zkušenostmi a informacemi z t&chto návšt&v seznámil.
1. Rozsah %innosti
Provozovna údržby VO firmy TS a.s. zajiš,uje preventivní údržbu, odstra*ování poruch,
provád&ní rekonstrukcí, výstavbu nových za(ízení v p(ípad&, že tato byla zadána k výstavb&
jiné organizaci, výchozí i pravidelné revize, kontroly za(ízení, nep(etržitou dispe erskou
službu, kompletní pasportizaci, projektovou dokumentaci k výstavb&, kontrolu a platby
elektrické energie pro tato za(ízení v majetku m&sta.
a) Ve%ejné osv#tlení
-

6261 sv&telných míst
135 zapínacích rozvad& #
232 odbo ovacích a smy kových rozvad& #
440 km osv&tlovaných komunikací
1004,5 kW instalovaný p(íkon
4018 MWh ro ní spot(eba elektrické energie.

Celý systém VO je vybudován tak, že v p(ípad& poruchy za(ízení VO lze danou ást rozpojit a
havarijní propojkou zapojit na ást jinou až do odstran&ní poruchy. Vyhýbá se tak r#zným
provizorním propojkám kabelem ze stožáru na stožár.
Vedoucí skupiny zanese tuto opravu jako zm&nu do pasportu VO a po odstran&ní poruchy
uvede vše do p#vodního stavu.
Krom& VO ve Frýdku – Místku provádí provozovna opravy a údržbu pro dalších 15 obcí
v okolí, kde se jedná o údržbu cca 3750 sv&telných míst.
b) Slavnostní osv&tlení
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Ve m&st& je celkem nasv&tleno 14 r#zných objekt# (kostely, sochy a historické nebo
významné budovy). Nám&stí ve frýdecké ásti m&sta je osv&tleno historickými lucernami a
dojem je velmi p#sobivý.
c) Sv&telné signaliza ní za(ízení
-

3 sv&telná signaliza ní za(ízení na k(ižovatkách
1 p(echod
3 výstražné blika e

Všechny SSZ jsou osazeny mikroprocesorovým (adi em RS1 firmy CROSS Zlín s.r.o. a byly
vybudovány ve spolupráci s firmou PATRIOT s.r.o. z Brna.
d) Parkovací automaty
Ve m&st& je instalováno 15 kus# typu Parkline od firmy IBCOL s.r.o. Praha.
e) Místní rozhlas
Ve 4 okrajových ástech integrovaných obcích na p(ehrad& Olešná.
f) Rádiová datová sí,
Slouží k ovládání a kontrole ve(ejného osv&tlení, silni ních signaliza ních za(ízení,
parkovacích automat#. Rádiovou sí, instalovala firma Advanced Radio Telemetry s.r.o. Brno.
Radiostanice jsou umíst&ny:
Dispe ink
ve(ejné osv&tlení
parkovací autonaty
sv&t. signaliza ní za(ízení
GPS
mobil. dispe ink

1 ks
26 ks
16 ks
5 ks
1 ks
1 ks

Využití radiostanic:
Dispe ink – na tomto stanovišti je centrální za(ízení dispe inku, hlavní radiostanice, jejíž
provoz je jišt&n náhradním zdrojem. VO je ovládáno centráln& z jednoho místa, a to
z dispe inku TS a.s.. Ovládání provádí fotorelé ASPON firmy Lípa s.r.o., kontrolu zapnutí
provádí dispe er VO. Impulsy jsou vedeny kaskádou ve dvou okruzích p(es v&tšinu
rozvad& # VO v hlavní zástavb& m&sta. Oba impulsy jsou svedeny zp&t až na dispe erský
pult, což signalizují p(íslušné kontrolky. Nevýhodou kaskády je, že p(i výpadku jednoho
rozvad& e z#stane vše, co je zapojeno za touto poruchou mimo provoz. Proto byly
zabudovány radiomodemy (RM) do p&ti vybraných rozvad& # tak, aby v p(ípad& výpadku
mohl dispe er jejich pomocí zapnout další rozvad& e v kaskád&.
Další etapou rozší(ení RM bylo jeho osazení do všech koncových rozvad& #. Na dispe inku
je pak instalovaná mapa m&sta, kde jsou jednotlivé rozvad& e ozna eny a sv&teln&
kontrolovány (svítí, bliká, nesvítí).
Pomocí instalovaného RM je pak možno ode ítat hodnoty U, I, cos ϕ, P. Zde je též možno
sledovat provoz regulátor# nap&tí, používaných pro dvojstup*ovou regulaci. Všechny tyto
hodnoty je pak možno graficky znázornit, vyhodnocovat úspory elektrické energie apod.
RM dále umož*uje sledovat celoro ní graf zapínání a vypínání VO, otev(ení dví(ek
rozvad& # VO a RM, v sou asné dob& se testuje napojení idel pro m&(ení teploty vzduchu,
vozovky pro pot(eby zimní údržby komunikací.
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U parkovacích automat# RM zajiš,uje poruchová hlášení, informace o po tu mincí, stav
parkovacích lístk#, stav pokladny apod.
U sv&telných signaliza ních za(ízení (SSZ) radiomodem hlásí poruchové stavy, hlídá
jednotlivé fáze programu, kontroluje funkci mikroprocesorového systému. Pro SSZ používají
grafiku a pásový diagram. Dispe er kontroluje na monitoru nejen výpadek SSZ, ale i výpadek
jednotlivých žárovek, PC mu hlásí i druh poruchy.
Ve Frýdku – Místku p(ipravují též výstavbu kamerového dohledového systému. M&l by
sloužit jak k sledování kriminální innosti, tak k dohledu na provoz na jednotlivých
k(ižovatkách (ízených SSZ ve m&st&.
2. Organizace údržby
VO m&sta je rozd&leno do ty( tém&( stejných ástí. Za preventivní údržbu každé ásti
zodpovídá konkrétní dvoj lenná posádka vybavená zdvihacím za(ízením. Tyto posádky
pracují st(ídav& v denní, odpolední a no ní sm&n&. Tím je dána možnost maximálního využití
zvedacích za(ízení pro další zakázky. Vým&na zdroj# se provádí v no ních hodinách, tam kde
je to umožn&no.
Postupn& je každý tvrtý rok v jedné ásti provedená generální oprava (GO) zahrnující
pravidelnou revizi, p(es kontrolu a vým&nu vadných prvk#, nát&ry atd. Na ásti, kde je
provád&na GO se podílejí všechny posádky.
Kontrolu celého za(ízení VO provádí pracovník skupiny vždy první den v týdnu v no ní
sm&n&. Kontrola ostatních za(ízení je provád&na pr#b&žn& dle harmonogramu.
Úspory elektrické energie
Zavád&ní progresivních svítidel a sv&telných zdroj# se projevilo i na poklesu instalovaného
p(íkonu VO. Další úspory bylo dosaženo zavedením regula ních rozvad& # v kombinaci
s možností odpojení jednoho ze dvou osazených zdroj#. Instalovaná svítidla typu Modus LV
jsou toho jasným dokladem. -ásti úspor bylo též dosaženo centrálním ovládáním celého VO
z jednoho místa, z dispe inku VO a no ní vým&nou sv&telných zdroj#.
Dispe%ink
provádí již zmín&né ovládání a kontrolu VO a dalších technických za(ízení tak, aby byla
zajišt&na informace o jakékoliv závad& a havárii. Tyto informace pak pomocí vysíla ky
okamžit& oznamuje posádce, která je v terénu.
Dispe ink vede o pr#b&hu své služby samostatný záznam. Vlastní za(ízení dispe inku je
jišt&no proti výpadku elektrické energie.
Pasportizace
Pasport VO a p(ipojených za(ízení je veden jako geografický informa ní systém na bázi
programu Microstation 95 s možností vým&ny dat s vn&jšími partnery na b&žném po íta i PC,
vybaveném barevnou tiskárnou.
Vytvo(ený systém umož*uje:
• p(ímou (okamžitou) editaci dat
• tiskový výstup v libovolném formátu
• tiskový výstup libovolného tématického okruhu, pop(. kombinace t&chto okruh#
• tiskový výstup libovolné oblasti (jedna ulice, jeden rozvad& , jedna parcela apod.)
• vyhledat a vytisknout jednotlivý prvek (stožár, rozvad& apod.)
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•

p(ímou spolupráci s dalšími pracovišti v podniku (podniková sí,) a partnerských
organizací (prost(ednictvím Internetu)
• automatizované vytvá(ení tabelární ásti
• exportovat data grafická i negrafická apod.
Z praktického hlediska je d#ležité, že systém byl vytvo(en dle požadavk# pracovník#
provozovny VO na základ& jejich dlouholetých zkušeností a je schopen pružn& reagovat na
nové požadavky. Velmi d#ležitá je rovn&ž skute nost, že b&žné tiskové operace zvládne i
nekvalifikovaná osoba.
Záv#r

St(edisko údržby VO má ve Frýdku – Místku dlouholetou tradici, (adu kvalifikovaných a
zodpov&dných pracovník#, odpov&dné vedení s d#razem na kvalitu práce s projevem ur itého
fandovství a mimo(ádnými organiza ními schopnostmi, což potvrzují výborné pracovní
výsledky.

V tomto p%ísp#vku se ješt# vracíme k frekventovanému tématu regulace. Vznikají stále nové
výrobky a sbírají se další zkušenosti. S novým výrobkem nové firmy vás chceme seznámit
v tomto p%ísp#vku.

Programovatelný regulátor osv#tlení TEM 1200
M.Vítek, Elvis Ostrava
Programovatelný regulátor osv&tlení byl vyvinut ve spolupráci firmy ELVIS a TEMco.
Vzhledem k tomu, že jsme cht&li využít regulátor# REGOS nejen v režimu regulace ve(ejného
osv&tlení (tj. dle asové k(ivky) ale i v halách, kde je možné provád&t regulaci dle požadovaného
osv&tlení. Problém bylo nalezení vhodného idla, které by p(evád&lo hodnotu osv&tlení na
normalizovaný m&(icí signál ( nap(. nap&,ový 0-10 V, proudová smy ka 0-20 mA, nebo 4-20 mA
apod.). Bylo použito idlo firmy Intelux. Toto idlo je analogové, má 7 m&(icích rozsah# (50, 100,
200, 500, 1000, 2000 a 5000 lux#) a výstupy 0-10V ss, 0-20mA a 4-20mA. -idlo je napájeno externím
zdrojem 24V ss.
Programovatelný regulátor osv&tlení TEM 1200 je p(ístroj pro m&(ení a regulaci osv&tlení, s možností
programování jednotlivých funkcí. Pro ovládání má vestav&n 2 místný LED display a t(i tla ítka. Je
(ízen mikroprocesorem a má následující vlastnosti a funkce:
§
§
§

§
§
§

M&(ení osv&tlenosti v rozsahu 100 – 1200 lx. P(esnost m&(ení je +/- 5%.
Externí idlo typu Z7-LMS
Výstupem : nap&tí 0 – 10 V a programov& (ízeným proudovým výstupem 0–20 mA, nebo 4-20
mA v závislosti na osv&tlenosti v rozsahu nastavené spodní a horní meze (viz obr.1). Výstup lze
programov& invertovat.
Programování horní a spodní meze regulace osv&tlenosti v celém rozsahu.
Napájení z externího zdroje 24V ss
Vestav&né relé s p(epínacím kontaktem 230 V st( / 5A

Za(ízení je vestav&no ve sk(íni Bopla – EUROMAS II s krytím IP65. Rozm&r 120x80x55 mm.
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Vlastní funkci zažízení nejlépe objasní obrázky. Na obr. 1 je uveden p(íklad s nastavenou spodní mezí
osv&tlení 300 Lx, horní mezí osv&tlení 800 Lx a s neinvertovaným výstupem. Plná ára je pro výstup
4-20mA, p(erušovaná ára je pro výstup 0-20mA.
Na obrázku 2 je stejný p(íklad jako na obr. 1, ale s invertovaným výstupem.

Obr. 1

Obr.2

Pozn. redakce: V popiskám k obr. 1,2: Namísto Osvit m#l autor jist# na mysli osv#tlenost

Bylo vyrobeno a v provozu je ov&(eno zatím 40 ks regulátoru TEM 1200, regulátory pracují v provozu
více než rok a jsou s nimi velmi dobré zkušenosti.
V sou asné dob& pracujeme na inovaci tohoto p(ístroje, a to ve form& p(ístroje se stejnými parametry,
s možností programov& rozší(it citlivost až na 2400 lx a se zabudovaným zdrojem 230V st(. Dalším
rozší(ením bude možnost komunikace RS485, s možností adresování až 255 regulátor#. P(ístroj bude
vestav&n ve sk(íni MODULBOX 68H-3M, s uchycením na DIN lištu.

Dalším výrobkem firmy Elvis Ostrava je zpož-ovací relé t ífazové ZRT.
Zpož/ovací relé je ur eno k bezpe nému ovládání postupného kaskádovitého startu osv&tlovacích
soustav ve(ejného osv&tlení i p(i sníženém nap&tí.
P(i startu jednotlivých napájecích bod# ve(ejného osv&tlení ve v&tších obcích bývá využito koncového
nap&tí ur ité v&tve napájecího bodu ke startu napájecího bodu následujícího. Je známo, že p(i startu
výbojkového osv&tlení dojde na dobu cca 3-5 minut k pom&rn& vysokému zvýšení proudu, náb&hový
proud (dle našich zkušeností až o 25-30% vyšší oproti jmenovitému proudu). Zpož/ovací relé
kompenzuje postupným zapínáním okruh# ve(ejného osv&tlení nároky na pokrytí zvýšeného odb&ru
proudu.
Relé pracuje následujícím zp#sobem:
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p(i p(ipojení nap&tí 170-230 V na kterýkoli ze t(í vstup# (L) je p(istroj uveden do provozu a po dob&
5-60 sec. (nastavené trimrem TIME) se sepne relé, které startuje další osv&tlovací okruh. LED dioda
indikuje zapnutí relé.
Technické údaje :
§
§
§
§

Napájecí nap&tí L1, L2 nebo L3: 170-230 V /50-60 Hz
Sk(í* Modulbox H68 2M - montáž na DIN lištu
Rozm&ry
š x v x h - 36x90x73 mm
Krytí
IP 20

§ Kontakt relé

250V st(

11
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Seznam %len' SRVO k 31.12.1999
Advanced Radio Telemetry s.r.o.
Miroslav Odstr ilík
Moravské nám. 15
602 00 Brno
tel.:05/45211403
fax:05/45210506

Dopravoprojekt Brno a.s
dpt. Alois Mantl
Kounicova 13
658 30 Brno
tel.:05/41321254
fax:05/41211247

AKTÉ, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Polínek
t(. T. Bati 202
760 01 Zlín
tel.:067/7211633,33930, 0602/730351
fax:067/7211633,33930

Ecimex Group a.s.
Ing. Josef Horek
Pod plynojemem 17
180 77 Praha 8
tel.:02/66311519
fax:02/66311546

ARTECHNIC-SCHRÉDER a.s.
Ing. Ji(í -erný
1.pluku 12A
186 00 Praha 8
tel.:02/2314794, 2314997
fax:02/2314794

EKOPOLIS s.r.o.
Jozef Kudja
Tehelná 1
036 01 Martin - SR
tel.:00421 842 220032
fax:00421 842 32628

AXIMA, spol.s r.o.
Ing. Tomáš Kožnárek
Cejl 20
602 00 Brno
tel.:05/5147333
fax:05/45213039

EKO-VUK, s.r.o.
Ing. Bohumil Hrn í(
Panenské B(ežany
250 70 Odolena Voda
tel.:02/6857410
fax:02/6857848

BELUX s.r.o.
Ing. Bernard Hollý
Ílová 10
841 07 Bratislava - SR
tel.:00421-7-62249072
fax:00421-7-62249044

ELECTROSUN - Ji(í Šuk
Ji(í Šuk
17.listopadu 53
350 02 Cheb
tel.:0166/433589
fax:0166/433589

Blahuta - Elektro
Ing. Jaroslav Blahuta
Lešetínská 47
719 00 Ostrava - Kun ice
tel.:069/5682236, 0602/785370
fax:069/5682236

ELEKTRAM - elektrotechnický velkoobchod
Ing. Ji(í Št&pánek
Brat(í Štefan# 902
500 03 Hradec Králové
tel.:049/45327
fax:049/41363

CITELUM a.s.
Ing. Petr Št&rba
Areál výzkumných ústav#
190 00 Praha 9 - B&chovice
tel.:02/24253588
fax:02/24234393

ELEKTRO - Ing. Klíma
Ing. Josef Klíma
Hrotovická 177
674 01 T(ebí
tel.:0618/6705
fax:0618/6705

DAKOF Elektric s.r.o.
Antonín Podveský
696 04 Svatobo(ice-Mist(ín 387
tel.:0629/71266
fax:0629/71266

Elektromontáže - Št&pánský a Fišer
p. Fišer
Spojenecká 68/34
541 01 Trutnov
tel.:0603/807217
fax:0439/813285
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ELEKTROSLUŽBY-Bílek
Milan Bílek
Družstevní 14
789 85 Mohelnice
tel.:0648/51444
fax:0648/51444

ERAM Št&tí s.r.o.
Jaroslav Foglar
Školní 562
411 08 Št&tí
tel.:0411/500672
fax:0411/503223

ELEKTROSV0TLENOST SVATOBO2ICE a.s.
Ing. Miroslav Štilárek
696 04 Svatobo(ice - Mist(ín
tel.:0629/620027
fax:0629/620026

ERMO s.r.o.
Milan Kasen ák
Na St(ezin& 694
500 03 Hradec Králové
tel.:049/45889, 45998
fax:049/46198

ELMOS Nový Ji ín s.r.o.
Ing. Jan Heralt
H(bitovní 22
741 01 Nový Ji ín
tel.:0656/702022
fax:0656/702022

ETNA s.r.o.
Ing. Petr Žák
Újezd 19
118 00 Praha 1
tel.:02/24510693, 94
fax:02/530589

ELOS -eská Lípa SVO
Otto Žítek
Dubice 42
470 01 -eská Lípa
tel.:0425/23604
fax:0425/26565

EUROSTROJ SCHLAGER s.r.o.
Ivo Hosp#dka
Vilémovice 19
679 06 Jedovnice
tel.:0506/442556-7, 0602/710267
fax:0506/442558

ELSTAV
Vladimír Pavlík
Provozní 3236
723 00 Ostrava-Martinov
tel.:069/6967231,434162
fax:069/434162

GE Lighting s.r.o.
Ing. Martin Humpola
Jihlavská 2
664 41 Brno - Troubsko
tel.:05/47227951-4
fax:05/47227955

ELTODO a.s.
Ing.František Luxa
Novodvorská 14
142 01 Praha 4
tel.:02/61343711, 61343712
fax:02/61343711

HELLUX Elektra s.r.o.
Ing. Jan Tauber
Okružní 526
370 21 -eské Bud&jovice
tel.:038/7411000,7412100
fax:038/7411883

ELTODO Brno s.r.o.
Ing. Antonín Havlí ek
Biebelova 27
613 00 Brno
tel.:05/521897, 525781
fax:05/521897

JASNO
Ing. Alena Muchová
Bieblova 8
702 00 Ostrava
tel.:069/6115298
fax:069/6115298

EN-CENTRUM, s.r.o.
Ing. Petr Vitner
Radlická 2 / schránka 69
150 23 Praha 5
tel.:02/57322538, 0602/238752
fax:02/534029

JKV Opava s.r.o.
Ji(í Kolarczyk
Vrchní 30
747 05 Opava
tel.:0653/624027, 0602/720787
fax:0653/624019
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KANDELA
Jarmil Brož
Masarykovo nám. 9
281 26 Týnec nad Labem
tel.:0321/81655
fax:0321/81655

MP - Servis
František Kyllar
Na Polá ku 474
278 01 Kralupy nad Vltavou III
tel.:0205/22053
fax:

Kooperativa V.O.D.
Ing. Zden&k Kunta
Sázavská 786
285 04 Uhlí(ské Janovice
tel.:0328/432551
fax:0328/432248

O.K. SERVIS PLUS s.r.o.
Pavel Kraus
Odlehlá 37
190 00 Praha 9
tel.:02/66034554,66034575,0602/347360
fax:02/66034686

KTH, v.o.s.
JUDr. Vladimír Hrdina
Dvorská 129
503 11 Hradec Králové
tel.:049/38117,38285,31034,35104
fax:049/35104

Obchodní firma Mucha
Vladimír Mucha
Brn&nská 7
695 01 Hodonín
tel.:0628/21959
fax:0628/321223

LARGOS, s.r.o.
Miloslav Lang
Dr. D. Bechera 151/24
360 01 Karlovy Vary
tel 017/3221454

OREM
Zden&k Keller
Erbenova 83
703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.:069/6615059,6614064
fax:069/6614064

Magistrát m&sta Pardubic
odb.správy obec.majetku
Ing. Alfréd Mede
Pernštejnské nám. 1
530 21 Pardubice
tel.:040/6859523
fax:040/6859436

OSRAM spol. s r.o.
Ing. Martin Voz*ák
Tylovo nám. 3/15
120 00 Praha 2
tel.:02/21987100
fax:02/21987120

Magistrát m&sta Brna
Antonín Horá ek
Kounicova 67
601 67 Brno
tel.:05/42174513
fax:05/42174508

OSSTO-PLUS s.r.o.
Ing. Ivo Jasinský
Dr. Malého 43
702 00 Ostrava
tel.:0602/514020
fax:069/6625373

METASPORT a.s.
Ing. Ivan Chalupa
Lešetínská 47
719 00 Ostrava - Kun ice
tel.:069/6237700
fax:069/6237701

Ostravské komunikace a.s.
Bína Antonín
Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava - Mar.Hory
tel.:069/6611584,0603/235923
fax:069/6634087

MODUS s.r.o.
Lubomír Kalina
U Kuchy*ky 966
674 01 T(ebí
tel.:0618/22534
fax:0618/22534

OSV0TLENÍ s.r.o.
Miroslav Tichý
Boettingerova 2
320 15 Plze*
tel.:019/275984, 274207
fax:019/275984
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OSVIT-Servis, Ing. B. Ottomanský
Ing. Bohuslav Ottomanský
Štúrova 569
293 01 Mladá Boleslav
tel.:0326/24876
fax:0326/28962

Služby m&sta -.Krumlov s.r.o.
Josef Veselý
Domoradice 1
381 01 -eský Krumlov
tel.:0337/711285, 711281
fax:0337/4392

PARTNERLUX s.r.o.
Ivan Ducho*
Drážní 9
627 00 Brno - Slatina
tel.:05/45231345, 0602/717898
fax:05/45231346

Správa ve(ejného statku Plze*
Josef Hromádko
Škroupova 5
301 36 Plze*
tel.:019/2163-519
fax:

Philips -R s.r.o., AEG Lichttechnik
Tomáš Krat&na
Nad Kazankou 172/57
171 00 Praha 7 - Troja
tel.:02/8544493
fax:02/8544495

Štefl a spol.
Ing. Ji(í Štefl
Vide ská 436
756 61 Rožnov pod Radhošt&m
tel.:0651/654788
fax:0651/654788

PROMOR E.Kajfosz
Edward Kajfosz
Na horkách
737 01 -eský T&šín
tel.:0659/711634,746302
fax:0659/711634

Technické sít& Brno, akciová spole nost
Ing. Miroslav Jelínek
Barví(ská 5
602 00 Brno
tel.:05/45213458
fax:05/45211052

RESOLUX s.r.o.
Muro* Ladislav
Jablunkovská 241
739 61 T(inec
tel.:0659/324364, 0602/794870
fax:0659/21843

Technické služby D& ín a.s.
František Pr#cha
B(ezová 402
405 55 D& ín 3
tel.:0412/517757,0602/226194
fax:0412/513143

S PoweR product s.r.o.
Ing. František Zúbek
Odborárska 52
830 03 Bratislava
tel.:07/5258319
fax:07/5257882

TS a.s. Frýdek-Místek
Vladimír Závada
t(. 17. listopadu 910
738 02 Frýdek-Místek
tel.:0658/34384
fax:0658/31195

Schäfer a Sýkora
Ing. Karel Fiala
t(. 9. kv&tna 393
408 01 Rumburk
tel.:0413/333181-2
fax:0413/33690

Technické služby Hradec Králové
František Klicpera
Na Brn& 362
500 08 Hradec Králové
tel.:049/618595,0602/405796,0602/219663
fax:049/618502

SIKU s.r.o.
Ing. Libor Polanský
Velkomoravská 3916
695 01 Hodonín
tel.:0628/341549
fax:0628/341549

Technické služby Karviná a.s.
Václav Waidlich
Bohumínská 1878
735 06 Karviná - Nové M&sto
tel.:06993/6312259-62
fax:06993/6311170
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Technické služby Krnov s.r.o.
Ing. Štefan Ledvo*
Stará 11
794 01 Krnov
tel.:0652/714388-389
fax:0652/714339

Technické služby m&sta Litvínova
Libor Remuta
Žižkova 658
436 23 Litvínov
tel.:035/52745/38
fax:035/53220

Technické služby m. Kolína, s.r.o.
Petr Fomín
Kmochova 2
280 00 Kolín III
tel.:0321/24011
fax:0321/25397

Technické služby m&sta Mostu a.s.
Ji(í Brusch
D&lnická 164
434 62 Most-Velebudice
tel.:035/363261
fax:035/363223

Technické služby m&sta
Ludvík Morkes
Královéhradecká 687
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.:0465/2579
fax:

Technické služby m&sta Písku
Petr Šejnoha
Pražská 372
397 11 Písek
tel.:0362/271105
fax:0362/2848

Technické služby m&sta Bíliny
Pavel Lupták
Zámecká 32/2
418 28 Bílina
tel.:0417/926283
fax:

Technické služby m&sta Olomouce a.s.
Josef Nikl
U botanické zahrady 6
777 00 Olomouc
tel.:068/412548, 412322
fax:068/412442

Technické služby m&sta Domažlice
Old(ich Kade ka
Zahradní 513
344 20 Domažlice
tel.:0189/2394
fax:0189/2394

Technické služby Opava s.r.o.
Pavel Stuchlík
T&šínská 71
746 21 Opava
tel.:0653/759118
fax:0653/627844

Technické služby m&sta Jablonce
Antonín Wiener
Dlouhá 25a
466 87 Jablonec nad Nisou
tel.:0428/311741
fax:0428/311946

Technické služby Trutnov
Jaromír T#ma
Polská 92
541 50 Trutnov
tel.:0439/841159
fax:0439/811292

Technické služby m&sta Klatov
Jan Lidmila
Sadová 362
339 11 Klatovy
tel.:0186/22021, 20377
fax:0186/22071

Technické služby T(ebo*
Václav Suchý
Novohradská 225
379 01 T(ebo*
tel.:0333/2322
fax:0333/3093

Technické služby m&sta Liberce a.s.
Milan Benda
Erbenova 376
460 08 Liberec 8
tel.:048/485808
fax:048/485159

Technické služby Zlín
Ing. Josef Kochá*
Louky 321
760 31 Zlín
tel.:067/7103407
fax:067/7105576
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Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Milan Lánský
-s. armády 20
710 00 Slezská Ostrava
tel.:069/6242544
fax:069/222466

Ve(ejné osv&tlení - J.Pochman
Jaroslav Pochman
Husova 2646
438 01 Žatec
tel.:0397/749856,0603/503206

TESLAMP HOLEŠOVICE a.s.
Ing. Jaroslav Hada
Jankovcova 15
170 04 Praha 7
tel.:02/33001201
fax:02/33001444

VOS Rostislav Horský
Rostislav Horský
Cyrila a Metod&je 870
441 01 Podbo(any
tel.:0399/214768,0602/971495
fax:0399/214768

THORN Lighting CS s.r.o.
Ing. Jaroslav Kotek
Lužná 591
160 00 Praha 6
tel.:02/20121205
fax:02/20121210

VYSTO Kobylí, s.r.o.
Karel Müller
691 10 Kobylí 642
tel.:0626/924500,924654, 0602/767901
fax:0626/924500

TOPIL s.r.o.
Zden&k Topil
Páte(ní 5
635 00 Brno
tel.:05/46210047
fax:05/46210047
Útvar hl. architekta ÚM Hradec Králové
dpt. Jaroslav Kott
Urlichovo nám. 810
502 10 Hradec Králové
tel.:049/42944
fax:049/42944

ZADO Energetic s.r.o.
Vlastimil Šabatka
Bezd&kov 186
339 01 Klatovy
tel.:0186/20155,26991
fax:0186/20155
ZPA CZ s.r.o. Trutnov
Josef Pauzar
Komenského 821
541 35 Trutnov
tel.:0436/807369, 807367
fax:0439/811386

Prosíme:
Zkontrolujte a p(ípadn& dopl*te a
aktualizujte u tajemníka nebo
v redakci své adresy, telefony a
kontaktní osoby.
Seznam slouží p(edevším nám všem
ke vzájemné komunikaci.
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