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I v tomto ísle Zpravodaje se budeme zabývat otázkami sv#telného zne išt#ní, které rozví%ila Sekce pro temné
nebe, jejíhož p%edstavitele jsme m#li možnost vyslechnou v D# ín#. Tyto otázky jsou, zejména v souvislosti se
Zákonem o ochran# ovzduší, který byl projednáván parlamentem 'R, stále více aktuální. Jménem Spole nosti pro
rozvoj ve%ejného osv#tlení a celé eské sv#teln# technické odborné ve%ejnosti se v této záležitosti velmi angažuje
Ing. Kotek.
Pravidelná Setkání len) SRVO nejsou jedinými odbornými seminá%i k tématu sv#tlo a osv#tlení. V roce 2001 se
konala ve Vysokých Tatrách mezinárodní konference Svetlo, které se n#kte%í naší lenové zú astnili.
Další významným setkáním odborník) byl XX. Kurz osv#tlovací techniky na TU VŠB v Ostrav# a v Malé Morávce.
O t#chto akcích vás informuje náš Zpravodaj a ze sborník) p%etiskujeme zajímavé p%ísp#vky, které se zabývají
otázkami souvisejícími s ve%ejným osv#tlením.

Snaha o legislativní úpravu sv telného zne#išt ní v %eské republice
(úprava stejnojmenného #lánku pro #asopis Sv tlo 1/2002)
Ing. Jaroslav Kotek, p'edseda Spole#nosti pro rozvoj ve'ejného osv tlení
Sv telné zne#išt ní za#alo být poslední dobou velmi frekventovaným pojmem. Zasloužili se o to p%edevším
#lenové Sekce pro temné nebe 'eské astronomické spole#nosti. Usoudil jsem, že by širší odborná ve%ejnost m la být
informována o cestách, kterými se ubírala jejich snaha o prosazení sv telného zne#išt ní do zákona o ochran ovzduší a o zm n n kterých zákon), zkrácen zákona o ovzduší.
První #ást tohoto #lánku je v nována p'edevším nedávné historii projednávání zákona o ovzduší a o
souvisejících aktivitách Spole#nosti pro rozvoj ve'ejného osv tlení (SRVO). Aby #tená' mohl posoudit argumenty SRVO proti v#len ní navržené úpravy sv telného zne#išt ní do projednávaného zákona o ovzduší, je
následn uveden dopis rozeslaný jménem SRVO poslanc)m Poslanecké sn movny Parlamentu. Jeho sou#ástí
je i p'íloha, zabývající se sv telným zne#išt ním z pohledu mezinárodních doporu#ení.
Nejprve tedy ke zmín né historii: Dne 25.4.2001 p%edložila vláda Poslanecké sn movn Parlamentu návrh
zákona o ovzduší. Zástupcem navrhovatele byl ministr životního prost%edí Miloš Kužvart. Návrh zákona byl poslanc)m rozeslán dne 30.4.2001. V té dob v n m ješt sv telné zne#išt ní nefigurovalo. Pak p%išlo zasedání Výboru pro
ve%ejnou správu, regionální rozvoj a životní prost%edí. Ten na své 52. sch)zi, dne 7.11.2001, po od)vodn ní Ing.
Evy Tylové, nám stkyn ministra životního prost%edí, po zpravodajské zpráv poslance Ing. Ji%ího Drdy a po rozprav doporu#ila Poslanecké sn movn Parlamentu p%íslušný sn movní tisk projednat a schválit ve zn ní komplexního
pozm ,ovacího návrhu, který už obsahoval ustanovení, týkající se sv telného zne#išt ní. S obsahem t chto ustanovení jste se již m li možnost seznámit ve Zpravodaji SRVO #íslo 4/2001 strana 19 až 22 v #lánku „Nastane doba
temna?“.
Dne 14.12.2001 byl jménem SRVO odeslán ministru Kužvartovi dopis (v papírové i elektronické podob )
s žádostí o vytvo%ení odborné komise pro problematiku sv telného zne#išt ní. Dne 17.12.2001 byli poslanci informováni o p%ipomínkách SRVO k navržené úprav sv telného zne#išt ní v projednávaném zákon o ovzduší. Odpov . na výzvu ze 14.12.2001 byla datována 3.1.2002 a doru#ena 8.1.2002. Ing. Tylová, nám stkyn ministra – %editelka sekce technické ochrany životního prost%edí, v ní informuje o tom, že souhlasí s pot%ebou vytvo%ení odborné
komise, která bude %ešit problematiku sv telného zne#išt ní, bude se podílet na zohled,ování problému sv telného
zne#išt ní v legislativních p%edpisech i na vytvá%ení nových provád cích p%edpis). V dopise bylo dále uvedeno, že
vytvo%ení komise bude iniciovat odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prost%edí, jehož %editelkou je MUDr.
Eva Rychlíková, a že odborným garantem pro tuto oblast byla jmenována Ing. Jana Kotlíková. Od ní byl dne
18.1.2002 obdržen návrh vyžádaného návrhu p%íslušného provád cího p%edpisu (je uveden jako druhá p%íloha dopisu
poslanc)m) a tzv. v cný podklad k zahrnutí prevence sv telného zne#išt ní ovzduší do zákona o ovzduší a navazující
vyhlášky Ministerstva životního prost%edí.
Návrh zákona o ovzduší byl Poslaneckou sn movnou Parlamentu schválen na 43. sch)zi dne 19.12.2001, a
to v#etn výše uvedených ustanovení, upravujících sv telné zne#išt ní.
Senátu byl zákon doru#en 7.1.2002. Dne 15.1.2002 byli senáto%i prost%ednictvím elektronické pošty informováni o
výhradách SRVO k p%ijetí zákona o ovzduší v podob p%edané Poslaneckou sn movnou a bylo navrženo vypušt ní
úpravy sv telného zne#išt ní ze zákona. V Senátu byl zákon projednán Výborem pro územní rozvoj, ve%ejnou správu
a životní prost%edí dne 25.1.2002 a Výborem pro evropskou integraci dne 30.1.2002. Oba doporu#ily Senátu, aby
vrátil návrh zákona Poslanecké sn movn Parlamentu 'eské republiky ve zn ní p%ijatých pozm ,ovacích návrh),
mezi nimiž byl i návrh na úplné vypušt ní sv telného zne#išt ní ze zákona. Dne 31.1.2002 Senát tento návrh schválil
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a 1.2.2002 byl návrh zákona vrácen Poslanecké sn movn . Jeho projednání bylo za%azeno na po%ad 46. sch)ze s tím,
že by m l p%ijít na %adu dne 14.2.2002. Následující dopis byl v elektronické podob rozeslán poslanc)m Parlamentu
ve dnech 5. a 6.2.2002 s tím rozdílem, že rozeslaný dopis ale ješt navíc obsahoval druhou p%ílohu s návrhem provád cího p%edpisu, jenž jsem obdržel z Ministerstva životního prost%edí a s nímž jste se již m li možnost seznámit ve
Zpravodaji SRVO #íslo 1/2001na stran 22 až 25.
Vážený pane poslan#e,
dovolte mi, abych Vás jménem Spole#nosti pro rozvoj ve%ejného osv tlení, jejíž aktivity, související se sv telným zne#išt ním, podporují i další odborníci na techniku osv tlování, sdružení v 'eské spole#nosti pro osv tlování a
vyu#ující na našich vysokých školách (nap%. prof. Ing. Ji%í Habel, DrSc. z 'VUT Praha, prof. Ing. Karel Sokanský,
CSc. z VŠB Ostrava a doc. Ing. Ji%í Plch, CSc. z VUT Brno), informoval o základních d)vodech pro vypušt ní sv telného zne#išt ní z návrhu zákona o ovzduší:
Návrh p'íslušných statí zákona a provád cího p'edpisu vzešel z jednostranné iniciativy astronom), bez ohledu na d)sledky pro dot#ené strany, p'edevším na ekonomické a pracovní zatížení obcí.
P'edložené dokumenty jsou zpracovány na velmi nízké odborné úrovni, což mimo jiné souvisí s absencí ve'ejné odborné diskuse.
Návrh zákona a provád cího p'edpisu nerespektují existující mezinárodní doporu#ení.
Jedná se p#edevším o publikaci Mezinárodní komise pro osv%tlování CIE 126 - 1997 „Guidelines for minimizing sky
glow“ (Sm%rnice pro minimalizaci zá#e oblohy), jež byla vytvo#ena ve spolupráci s International astronomical union
(Mezinárodní astronomickou spole ností, IAU) a za spoluú asti International dark-sky association (Mezinárodní
spole nosti pro temné nebe, IDA).
Navíc chceme vstoupit do Evropské unie, ale tam, pokud vím, pravidla upravující sv%telné zne išt%ní zatím ani nechystají. Náš národní dokument by proto m%l mí charakter doporu ení.
Výchozím podkladem pro jeho zpracování by m%la být výše zmín%ná publikace CIE.
I tento dokument je ovšem t#eba aplikovat na konkrétní místní podmínky, což p#edstavuje provedení analýzy stávající
situace a spoustu další práce pro tým odborník'.
Stru né seznámení s obsahem uvedeného dokumentu CIE uvádím v p#íloze, kde je provedeno i porovnání s požadavky uvedenými v návrhu provád%cího p#edpisu.
V d)vodové zpráv chybí rozbor ekonomických d)sledk) navrhovaných opat'ení ke snížení sv telného zne#išt ní.
To je op%t práce pro odbornou komisi.
Poslaneckou sn movnou byl návrh zákona schválen bez znalosti konkrétních navrhovaných opat'ení (zákon
byl p'edložen bez návrhu provád cího p'edpisu, p'estože už existoval) a zmín ných ekonomických d)sledk),
jež je možno odhadnout na miliardy korun.
My, sv telní technici, všichni souhlasíme s pot%ebou omezovat sv telné zne#išt ní. K tomu se v každodenní
praxi snažíme p%isp t nejen navrhováním efektivních soustav venkovního osv tlení, ale i jejich výstavbou, provozem, správou a údržbou. Souvislost sv telného zne#išt ní s efektivností osv tlení je zd)razn na i ve výše probírané
publikaci CIE 126 - 1997. Jist ne všechny osv tlovací soustavy v 'R jsou dokonalé, ale v %ad p%ípad) už mnoho
rezerv ve smyslu omezení sv telného zne#išt ní a energetické spot%eby nemáme. Každopádn je v 'R ješt prostor
pro zlepšování. A/ tedy odborná komise zpracuje analýzu využitelných dokument), a/ zmapuje situaci v 'R a vypracuje kvalitní návod k omezování sv telných emisí v naší republice. V n m je také nutno rozlišovat, jedná-li se o
ve%ejné osv tlení, tedy ve%ejn prosp šnou službu obyvatelstvu, nebo o osv tlení z komer#ních d)vod).
Odpov dn mohu prohlásit, že nesoudnými a dogmatickými bojovníky za temné nebe propagovaný tzv.
„faktor 4“, tedy potenciální možnost snížení energetické náro#nosti venkovního osv tlení na #tvrtinu, je v celostátním m %ítku 'R absolutn nereálné. Ti, co o tom mluví, možná ani nev dí, že nap%. v uli#ním osv tlení se v naší
republice provozují v naprosté v tšin vysokotlaké sodíkové výbojky, tedy prakticky nejefektivn jší dostupné sv telné zdroje. P%i rekonstrukcích používaná svítidla jsou obvykle ú#inn jší než ta s plochým sklem, jejichž použití
zákon p%edpokládá.

3

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

V záv ru bych ješt rád uvedl to, co jsem už vyslovil i v televizi, kde jsem m l možnost ke sv telnému
zne#išt ní v souvislosti s návrhem zákona o ovzduší %íci n kolik v t. V %ím, že poslanci neodsoudí pozm ,ovací
návrh na vypušt ní statí o sv telném zne#išt ní jen proto, že vznikl v Senátu. Poslanecká sn movna nem la v dostate#ném p%edstihu odborné argumenty proti za#len ní sv telného zne#išt ní do zákona (p)vodní vládní návrh sv telné
zne#išt ní nezahrnoval), jež bude mít nyní. Je to p%edevším chyba moje, tedy p%edsedy Spole#nosti pro rozvoj ve%ejného osv tlení, protože jsem v#as nereagoval. Moc se za to všem omlouvám. Nyní jsem p%ipraven poskytnout dopl,ující informace písemnou formou i p%i osobních setkáních.
Se srde#ným pozdravem

Ing. Jaroslav Kotek
p%edseda Spole#nosti pro rozvoj ve%ejného osv tlení

P'íloha:

Sv telné zne#išt ní z pohledu mezinárodních doporu#ení
Ing. Jaroslav Kotek, p'edseda Spole#nosti pro rozvoj ve'ejného osv tlení, místop'edseda %eského národního
komitétu CIE , #len 4. divize CIE
Nejnov jším mezinárodním dokumentem, zabývajícím se sv telným zne#išt ním je, pokud je mi známo,
publikace Mezinárodní komise pro osv tlování s ozna#ením CIE 126 – 1997. 'íslo 126 je po%adovým #íslem publikace, #íslo 1997 je rokem vydání. CIE ji vydala pod názvem „Guidelines for minimizing sky glow“ (Sm rnice pro
minimalizaci zá%e oblohy).
Tato publikace byla vytvo%ena technickou komisí CIE TC 4-21 Interference by light of astronomical observations
(P)sobení sv tla na astronomická pozorování) ve spolupráci s International astronomical union (Mezinárodní astronomickou spole#ností, IAU). Pro zajímavost, #lenem TC 4-21 byl, a je dosud, i pan Dr. D. L. Crawford (USA),
dlouholetý aktivista, výkonný %editel International dark-sky association (Mezinárodní spole#nosti pro temné nebe,
IDA).
Publikace CIE 126 – 1997 je technickou zprávou, jež se zabývá teoretickými aspekty zá%e oblohy (dále jen
ZO) a v níž jsou zformulovány všeobecné zásady pro omezení ZO. Jsou v ní uvedeny i limitní hodnoty podílu sv telného toku svítidel do horního poloprostoru pro jednotlivé kategorie zón prost%edí z hlediska pot%eb astronomických pozorování (E1 až E4), uvedené v následující tabulce:
Zóna
E1
E2
E3
E4

Podíl sv telného toku svítidel do horního poloprostoru v %
0
≤ 5
≤ 15
≤ 25

Co si pod jednotlivými zónami p%edstavit?
E1 oblasti se skute#n tmavým prost%edím, nap%. národní parky apod., kde se komunikace
obvykle neosv tlují
E2 oblasti s nízkými jasy, obecn venkovské obytné oblasti s nízkými stupni osv tlení
komunikací
E3 oblasti se st%edn nízkými jasy, obecn m stské obytné oblasti
E4 oblasti s vysokými jasy, obecn m stské #tvrti s pozemky k bydlení i ke komer#nímu
využití se zna#nými aktivitami v noci
Technická zpráva zd)raz,uje, že sv telné zne#išt ní v ur#ité zón nezávisí pouze na množství zne#is/ujícího sv telného toku vyprodukovaném ve vlastní zón , ale je také t%eba uvažovat sv telné zne#išt ní v sousedních
zónách. Proto jsou navrženy vzájemné vzdálenosti zón r)zných kategorií. Nap%. v p%ípad zóny E1 by hranice zóny
E2 m la být vzdálena nejmén 1 km, zóna E2 od hranice zóny E3 nejmén 10 km a zóna E3 od hranice zóny E4
nejmén 100 km. Uvedené hodnoty byly získány z praktických zkušeností a odpovídají práv p%ijatelným úrovním
zá%e oblohy. K dosažení p%íznivých pozorovacích podmínek je doporu#eno zdvojnásobení uvedených vzdáleností.
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I kdybychom kategorii E4 p%ipustili pouze v centru Prahy a Brna, znamená to, že v 'R podle tohoto kritéria nemohou být spln ny podmínky pro existenci kategorie E1 s dobrými pozorovacími podmínkami. Taková je realita. Nelze
asi o#ekávat, že špi#ková astronomická pozorování bude možno provád t kdekoliv na sv t .
Aktivisté Sekce pro temné nebe 'eské astronomické spole#nosti podle návrhu provád cího p%edpisu
k zákonu o ovzduší naopak cht jí za%adit celou naši republiku do zóny E1! V 5. odstavci §1 totiž uvád jí: „Osv tlovací svazky a reflektory používané k osv tlení parkoviš/, železnic a ulic, velkých nám stí, dvor), pr)myslových
závod), sportovních arén a území všech typ) musí mít takový náklon, vzhledem k danému terénu, aby nevyza%ovaly
více než 0 cd na 1000 lumen) do sm ru 90° od terénu a dále, nebo takový náklon, aby nevyza%ovaly více než 0 cd na
1000 lumen) do sm r) vodorovných a výše.“ K tomu už snad není t%eba nic dodat.
Máme-li z n #eho vycházet p%i tvorb národního dokumentu pro omezování sv telného zne#išt ní, pak jsou
to jist p%edevším dokumenty CIE. Ty stávající jsou dobrým podkladem pro práci tuzemské odborné komise pro
sv telné zne#išt ní. Uvedené požadavky jsou pojaty obecn a musejí být p%izp)sobeny místním podmínkám.
V zákonodárné ani normotvorné #innosti EU se zatím, pokud vím, na žádném takovém dokumentu nepracuje. Bylo
by proto vhodné, aby toto bylo p%i tvorb uvedeného #eského dokumentu respektováno. Vytvo%ený dokument by
m l mít formu doporu#ení.
Vra/me se ale ješt k publikaci CIE 126 – 1997. V záležitostech týkajících se návrhu osv tlení se odvolává
na následující dokumenty:
1.
Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installations (Návod
k omezení vliv) rušivého sv tla vyvolaného venkovním osv tlením), t%etí návrh publikace ze srpna 1995,
CIE TC 5-12: Obtrusive light.
2.
Guidance notes for the reduction of light pollution (Návod k omezování sv telného zne#išt ní), the Institution of lighting engineers – ILE (britská Sv teln technická spole#nost). Rugby. 1994.
3.
Road lighting and the environment (Silni#ní osv tlení a životní prost%edí). Londýn. Ministerstvo dopravy.
1993.
První z uvedených dokument) je rozsáhlý a obsahuje zásady správné techniky osv tlování. Vychází
ze stejné kategorizace prost%edí jako publikace CIE 126 – 1997. V budoucnu se o#ekává slou#ení obou uvedených
publikací CIE.
Druhý dokument je velmi stru#ný. Rovn ž vychází ze #ty%stup,ové kategorizace E1 až E4, ale uvádí p%ísn jší limitní hodnoty podílu sv telného toku svítidel do horního poloprostoru:
Zóna
E1
E2
E3
E4

Podíl sv telného toku svítidel do horního poloprostoru v %
0
≤ 2,5
≤ 5
≤ 15

Navíc uvádí nap%. požadavky na omezení vnikání sv tla do oken, mezní svítivosti zdroj) sv tla a limity povolených pr)m rných a maximálních hodnot jas) na fasádách budov. Jedná se op t o nezávazná doporu#ení.
S obsahem t%etího dokumentu jsem zatím nem l možnost se seznámit.
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Konferencia Svetlo – Light 2001, Vysoké Tatry, hotel Patria
V kongresovej sále hotela Patria vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v d,och 10. až 12. októbra 2001
sa uskuto#nil ve0ký sviatok svetelnej techniky. Slovenská svetelnotechnická spolo#nos/ v spolupráci s 'eskou spolo#nos/ou osv tlování tu usporiadali dvanástu medzinárodnú konferenciu SVETLO – LIGHT 2001. Na organizácii
konferencie významnou mierou participovala aj Sekcia výrobcov a dodávate0ov svetelnej techniky pri SOPK. Organiza#ne konferenciu zabezpe#il Dom techniky ZSVTS Bratislava s. r. o. Konferencia sa konala pod záštitou ministra
hospodárstva SR a rektora Slovenskej technickej univerzity.
Na konferencii sa zú#astnilo takmer 200 ú#astníkov, prevažne z firiem zaoberajúcich sa svetelnou technikou. Na škodu veci bola pomerne nízka ú#as/ projektantov a architektov. S troškou nadsadenia však možno konštatova/, že na konferencii sa zú#astnil každý, kto vo svetelnej technike v SR nie#o znamená.
Cie0om konferencie bolo prezentova/ najnovšie trendy vývoja a výroby svetelnotechnických výrobkov u
nás a v zahrani#í. Na základe objektívnych analýz stavu navrhovania a využívania svetelnej techniky vo všetkých
oblastiach spolo#enského života konferencia ukázala nové možnosti využitia perspektívnych a racionálnych svetelných zdrojov, svietidiel a osvet0ovacích sústav s akcentom na znižovanie spotreby elektrickej energie, tvorbu, ochranu a udržiavanie životného prostredia v krajine, estetické a .alšie aspekty aplikácií.
Na konferencii vystúpilo 48 prednášate0ov zo SR, 'R, Ma.arska, Nemecka, Talianska, Fínska, Francúzska,
Slovinska a Holandska s najnovšími poznatkami zo svetelnej techniky v 37 prednáškach. Sú#as/ou konferencie bola
aj posterová sekcia s pätnástimi odbornými postermi.
Je ve0mi /ažké vyzdvihnú/ niektoré z prednášok. Dovo0te iba z úcty k širokej medzinárodnej ú#asti spomenú/ príspevky prednášate0ov mimo SR a 'R.
Pán Di Fraia rozobral problematiku verejného osvetlenia z h0adiska ekonomických a energetických aspektov. Pán Müller z Nemecka zaujal publikum problematikou inovatívnych svetelných zdrojov a osvet0ovacích sústav.
Pán Medda z Francúzska sa venoval tiež problematike ekonomických aspektov verejného osvetlenia. Na#rtol možnosti financovania rekonštrukcie osvet0ovacích sústav v SR. Pán Sommer z Fínska informoval odborné publikum o
problematike implementácie inteligencie v osvetlení so zameraním na elektronické predradníky a protokol DALI.
Pán Schwarz z Ma.arska sa venoval problematike verejného osvetlenia z poh0adu kritérií moderných svietidiel pre
tento ú#el. Pritom poukázal na význam medzinárodnej spolupráce pri racionalizácii spotreby elektrickej energie vo
verejnom osvetlení. Pán Horváth z Ma.arska sa zaoberal svojou typickou problematikou iluminácií miest. Predniesol poznatky získané pri osvet0ovaní Krá0ovského paláca v Budapešti. Pán Pages z Holandska zaujal publikum prednáškou na tému osvet0ovania športovísk. Zaoberal sa dôsledkami zavedenia novej európskej normy pre tieto svetelnotechnické aplikácie. Pán Lo Verso z Talianska na konferencii uviedol ve0mi akcentovanú problematiku denného
osvetlenia témou zameranou na realizáciu a skúšanie umelej oblohy s delenou polgu0ou.
Ve0mi zaujímavé boli aj prednášky kolegov z 'eskej republiky, ale aj našich prednášate0ov zo SR.
Odborný program konferencie umocnilo najmä pekné tatranské prostredie, dobré po#asie, ako aj zaujímavý
spolo#enský ve#er, na ktorom boli prítomný pravdepodobne všetci ú#astníci konferencie.
O úrovni konferencie sved#ia mnohé pozitívne vyjadrenia ú#astníkov už po#as konania konferencie, ale aj
písomné ohlasy najmä zahrani#ných ú#astníkov, v ktorých oce,ujú jej úrove, a zárove, sa tešia na stretnutie na
.alšej konferencii.
Záverom možno konštatova/, že konferencia SVETLO – LIGHT 2001 bola skuto#ným vyvrcholením snahy
nového vedenia Slovenskej svetelnotechnickej spolo#nosti v oblasti tvorby odborného svetelnotechnického programu. Treba vyzdvihnú/ aj význam konferencie z h0adiska zjednotenia záujmov slovenskej svetelnotechnickej odbornej komunity. Tak ako bolo konštatované v úvodnom prejave, bola konferencia aj bratislavská, aj novozámocká,
banskobystrická #i košická, slovensko-#eská #i #esko-slovenská, no v každom prípade medzinárodná so všetkými
atribútmi, #o ktakejto konferencii náležia.
Odovzdávame štafetu 'eské spole#nosti pro osv tlování, ktorá v budúcom roku zorganizuje medzinárodnú
konferenciu na pôde 'eskej republiky, a želáme jej mnoho úspechov. Budeme radi, ak sa na organizácii konferencie
budeme môc/ spolupodie0a/. Úprimne sa tešíme na našu .alšiu vzájomnú spoluprácu.
doc. Ing. Alfonz Smola, PhD., predseda Slovenskej svetelnotechnickej spolo nosti

6

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Sv telná technika pre nové storo#ie
Doc. Ing. Alfonz Smola, PhD, FEI STU Bratislava, SR
Pojednanie o stave svetelnej techniky v sú#asnosti by iste naplnilo program celej konferencie. Preto prísp vok sa iba stru#né dotkne najdôležitejších oblastí svetelnej techniky. Je si potrebné uv domit', že práve naša svetelná
technika je jedno z najbúrlivejšie sa rozvíjajúcich odvetví hospodárstva. Akým smerom sa uberá a #o prináša spot%ebitelom na za#iatku nového storo#ia?
Harmoniza#ný proces noriem (nielen technických) v Európe sa bezprostredné dotyka aj svetelnej techniky
(vi. CEN TC 169). O tejto oblasti bude pojednáva/' nieko0ko .alších príspevkov. Ve0a dôležitého prinesie najmä
EN 12 464 Osvetlenie pracovných miest. Budeme si musie/ zvyknú/' na nové pojmy a postupy. Zmeny sa budú
týka/' hodnôt osv tlenosti, jasov, udržiavacieho #inite0a, ale aj pracovných postupov pre návrh osvetlenia.
V .alšom sa zameriame na technickú problematiku jednotlivých oblastí svetelnej techniky.
Z h0adiska osvet0ovacích zariadení možno sú#asné obdobie charakterizova/' rozvíjaním myšlienky ponúka/
nie svetelné zdroje, nie svietidlá, ale svetlo pre dánu #innos/'. V tejto súvislosti existujú dve na prvý poh0ad rozdielne modeme koncepcie. V prvom prípade je to využitie výkonného ú#inného centrálneho zdroja svetla (s možnos/ou
využitia aj denného svetla) a následná distribúcia svetla pomocou odrazných #i vodivých svetlovodov. Druhá koncepcia predpokladá umiestnenie malých decentralizovaných svetelných zdrojov v bezprostredné blízkosti osv tlovaných objektov #i priamo v nich. Obe koncepcie máju svoje výhody i nedostatky.
Problematika osvetlenia jednotlivých priestorov podlieha v sú#asnosti zna#nej diverzifikaci. Osvetlenie projektujeme na špecifickú #innos/', ktorá sa v danom priestore vykonáva. Pre ur#ité #innosti sa navrhujú speciáln
osvet0ovacie zariadenia, vyrábajú sa speciáln svetelné zdroje a svietidlá.
Moderné osvet0ovacie systémy využívajú #o v najvä#šej miere denné svetlo. Jeho význam pre pracov,u
#innos/' a duševné zdravie 0udí #oraz viac sústre.uje pozornos/' projektantov a architektov na projektovanie dostato#nej úrovne denného osvetlenia v budovách.
V oblasti osvet0ovacích zariadení je mimoriadne významná aj úloha riadenia osvetlenia. Moderné riadiace
systémy zvyšujú komfort pôsobenia osvet0ovacej sústavy a prinášajú významné úspory v spotrebe elektrickej energie. Sú#asné obdobie je v tejto oblasti charakterizované digitalizáciou riadiacich procesov. Za významný krok pri
zavádzaní riadenia možno považova/' systém DALI, digitálny riadiaci protokol, ktorý už v sú#asnosti využívajú
všetci dôležití európski výrobcovia elektronických predradníkov a .alších prvkov riadiacej techniky. Mimoriadne
dôležitá je možnos/' spolupráce riadiacich systémov umelého osvetlenia so systémami denného osvetlenia a s riadiacimi systémami .alších funkci prostredia v budove.
V exteriérovom osvetlení bude z h0adiska osv tlovacích systémov potrebné pamäta/ na prebudovanie systémov spojenia jednotlivých estakád. V modernom m st pribúdajú mosty a tunely, ako sú#as/ estakád no aj vnútromestskej dopravy. Nové možnosti sa ukazujú najmä v osvet0ovaní športovísk (štadiónov). Rozvoj leteckej dopravy
prinesie iste nové osvet0ovacie systémy ur#ené pre osvetlenie letísk. Do popredia vystupuje farebnos/ osvetlenia
najmä v oblasti iluminácií. Návestidla sa #oraz viac konštruujú pomocou LED technológie. Boli vyvinuté nové kvalitné retroreflexívne materiály, zvyšujúce bezpe#nos/ cestnej dopravy.
Z oblasti technických prostriedkov svetelnej techniky zaznamenali ve0mi búrlivý rozvoj zaznamenali svetelné zdroje.
Svetelný zdroj je v prevažnej miere rozhodujúci prvok osvet0ovacích sústav. Napr. pri energetických auditoch sa ukazuje, že rozhodujúce a naj0ahšie realizovate0né racionaliza#né opatrenia súvisia s používaním moderných
svetelných zdrojov. Aj pri návrhu osvet0ovacej sústavy za#íname s výberom svetelného zdroja, #o má rozhodujúci
podiel na charaktere celého svetelnotechnického projektu.
Zo sortimentu oby#ajných žiaroviek je potrebné spomenú/ vývoj žiaroviek s tónovaným svetlom. 'oraz
viac sú používané kryptónové žiarovky. Je potrebné tiež spomenú/ PAR žiarovky, ktoré sa vyzna#ujú presne definovaným rozdelením svetelného toku. Predpokladá sa širšie využitie lineárnych žiaroviek v interiéroch, najmä pre
osvet0ovanie zrkadiel, obrazov a pod. Je potrebné uvies/, že parametre svetelných zdrojov podliehajú rýchlym zmenám najmä #o sa týka životnosti a merného výkonu.
V oblasti halogénových žiaroviek sa v poslednom období vývoj orientoval najmä na konštrukciu banky žiaroviek, ktoré sa pokrývajú reflexnými vrstvami pre infra#ervené žiarenie, #o znižuje tepelné straty z banky a zvyšuje
merný výkon žiaroviek. Týmito vrstvami sa pokrývajú banky všetkých typov, žiaroviek na nn aj žiaroviek na mn.
Osobitne je tento fakt dôležitý pri žiarovkách s dichroickým zrkadlom. Tu sa vývoj orientuje najmä na zlepšenie
selektívnych vlastností odrazovej vrstvy ako aj na optimalizáciu geometrie vlákno - reflektor.
Uvedené opatrenia dovolili zvýši/ deklarovanú životnos/ vä#šine výrobcov halogénových žiaroviek na 5000 hodín,
pri zachovaní teploty chromatickosti tohto zdroja. Selektívne pokrytie banky halogénových žiaroviek zvýšilo merný
výkon až o 25 %.
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Predpokladá sa však #oraz vä#šie uplatnenie halogénových žiaroviek na sie/ové napätie v domácnostiach a
halogénových PAR žiaroviek v interiéroch všeobecne.
Banky halogénových žiaroviek výrobcovia vybavujú filtrom na zabránenie priestupu ÚV žiarenia.
Žiarivky sú v sú#asnosti jedným z najpoužívanejších svetelných zdrojov. Toto dominantné postavenie si
vydobyli svojimi vlastnos/ami, ktoré najmä v súvislosti s posledným vývojom sa neustále a výrazne zlepšujú. Majú
vysoký merný výkon, oby#ajne dobré farebné podanie a široké rozmedzie farby svetla. V moderných svietidlách s
elektronickým predradníkom dosahujú vysokú životnos/. Uvedené neplatí však pre všetky žiarivky. Prevažnú #as/ u
nás predávaných žiariviek predstavujú žiarivky s orgánofosfátovým luminoforom. Predpokladáme, že prijatie novokoncipovanej európskej normy pre osvet0ovanie pracovných priestorov zredukuje používanie nekvalitných žiariviek
na minimum. 'oraz vä#šie uplatnenie budú ma/ žiarivky s priemerom 16 mm. Program T5 bude dominantný v interiérovom osvetlení prvých rokov nového storo#ia. Oproti programu T8 prináša úsporu prevádzkových nákladov
(žiarivky majú vyšší merný výkon a životnos/), ale aj úsporu investi#ných nákladov. Tieto žiarivky majú merný
výkon až 110 lm/W.
Predpokladáme, že najmä vývoj nových typov luminoforov dovolí ešte viac zmenši/ rozmery žiarivky a
tým zníži/ náklady na inštaláciu a prevádzku osvet0ovacích sústav.
Kompaktné žiarivky s integrovaným elektronickým predradníkom, používané ako náhrada za žiarovky sa
vyvíjajú smerom k miniaturizácii banky, ako aj celého zdroja. Ako rúrky dominujú predovšetkým trojité #lánky, v
poslednom období sa #oraz viac používajú rôzne tvary špirál, ktoré lepšie modelujú tvar banky žiarovky. Predpokladá sa vývoj žiariviek tohto typu aj v širšom sortimente prídavných reflektorov a difúzorov, aby mohli by/ nasadené v
#oraz jednoduchších svietidlách.
Kompaktné žiarivky vo vyhotovení bez predradníka (i s predradníkom) konvergujú smerom k #oraz vyšším
príkonom. Týmto spôsobom je možné nahradi/ viaczdrojové žiarivkové svietidlá ove0a kompaktnejším jednozdrojovým svietidlom osadeným výkonnou kompaktnou žiarivkou. Použitie #oraz výkonnejších luminoforov dovo0uje
zmenšova/ ich rozmery. Preto sa dá o#akáva/ rast príkonov kompaktných žiariviek prevyšujúci 100W.
Halogenidové výbojky sú jedným z najperspektívnejších svetelných zdrojov. Ich vývoj nie je z.aleka ukon#ený. Dokazuje to aj ich uplatnenie napr. v automobilovom priemysle. Svojimi vlastnos/ami sú podobné žiarivkám,
na rozdiel od nich majú ve0mi kompaktný tvar, ktorý umož,uje ich aplikáciu prakticky všade - na exteriérové osvetlenie, na osvetlenie administratívnych budov, obchodov, ale v poslednom období aj bytov a spolo#enských priestorov. Je ve0mi 0ahké si predstavi/ (dokonca i kúpi/) bytové svietidlo s halogenidovou výbojkou 35 W.
Vývoj v oblasti halogenidových výbojok sa uberá nieko0kými smermi. Ide napr. o zmenšovanie príkonov,
tak, aby sa rozšírila oblas/ ich aplikácií. H0adajú sa tiež cesty, ako ešte zvýši/ ich merný výkon. Pôjde zrejme o nové
typy prvkov používaných v horáku výbojok. Nádejné sú tiež cesty zvýšenia životnosti týchto svetelných zdrojov.
Najzaujímavejšie sú aplikácie nových materiálov pre horáky halogenidových výbojok.
Sodíkové výbojky sú naj#astejšie používaný svetelný zdroj pre exteriérové osvetlenie. Najmä vo vysokotlakovom prevedení sú našim nepostrádate0ným spolo#níkom pri osvet0ovaní komunikácií. Majú vysoký merný výkon,
a v sú#asnosti aj vysokú životnos/.
V poslednom období sa podarilo zlepši/ farebné podanie týchto svetelných zdrojov, že ich je možné použi/
aj na osvetlenie interiérov. Známe sú sodíkovo- xenónové výbojky s možnos/ou prepínania svetelného toku, #i farby
svetla. Dvojhorákové sodíkové výbojky sa vyzna#ujú najmä ve0mi dlhou životnos/ou. Moderné sodíkové výbojky
majú postupné dávkovanie sodíka zo zásobníka, #o umož,uje optimalizáciu ich prevádzkových vlastností po#as
dlhého obdobia.
O#akáva sa, že vývoj sodíkových výbojok bude v ur#itom zmysle konvergova/ s vývojom halogenidových
výbojok tak, aby bolo možné spoji/ vysoký merný výkon jedných s vynikajúcimi kolorimetrickými vlastnos/ami
druhých. V každom prípade 21. storo#ie si je nie možné predstavi/ bez sodíkových výbojok.
Induktívne výbojky majú už dávno známy princíp, ale iba miniaturizácia elektronických prvkov v poslednom období umožnila zostroji/ tento svetelný zdroj, ktorý sa od ostatných líši principiálne, a to v použití elektromagnetického po0a na budenie výboja. Toto umož,uje postavi/ svetelný zdroj s mimoriadne dlhou životnos/ou. Už
v sú#asnosti induktívne výbojky môžu pracova/ 60 000 hodín. S vývojom nových typov luminoforov bude možné
túto hodnotu znieko0konásobi/. Nevidí sa to však ú#elné a preto vývoj induktívnych výbojok bude smerova/ k ich
miniaturizácii.
Elektroluminiscen#né zdroje svetla sú známe už nieko0ko desa/ro#í. V poslednom období sa podarilo zvýši/ merný výkon týchto svetelných zdrojov na prijate0nú hodnotu a znovu sa uvažuje o ich nasadení pre špeciálne
druhy osvetlenia (najmä pre poruchové, orienta#né, náhradné a núdzové osvetlenie).
Luminiscen#né diódy predstavujú v sú#asnosti možno najperspektívnejšiu oblas/ svetelných zdrojov. Enormný nárast merného výkonu v poslednom období pri zachovaní mimoriadne vysokej životnosti, ako aj ve0ké
výskumnovývojové pracoviská svetových výrobcov orientovaných na LED technológie dávajú tuši/, že práve tento
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svetelný zdroj sa stane dominantným pre systémy núdzového, orienta#ného #i automobilového osvetlenia, ale zárove, aj umožní aj aplikácie v exteriérovom ale aj interiérovom osvetlení. Nové aplika#né možnosti pre uplatnenie v
svetelnej technike poskytujú LED diódy najmä kvôli už spomínanému mernému výkonu (dá sa predpoklada/ že
merný výkon týchto zdrojov už v blízkej budúcnosti dosiahne hodnotu 50 lm/W), ako aj spektrálnemu zloženiu ich
žiarenia, ktoré môže ma/ prakticky 0ubovolný priebeh. Tak dokážeme vyrobi/ pomocou LED diód svetlo takého
farebného tónu, aký potrebujeme. Nezanedbate0nou výhodou LED diód je ich dlhá životnos/, presahujúca nieko0ko
desa/tisíc hodín.
Predpokladáme, že #oraz vä#ší význam dostanú svetelné zdroje na iných než spomenutých princípoch, napr.
výboj v parách síry a pod. Predpokladáme, že výskum odhalí možnosti využitia fotobiologických javov aj na osvet0ovanie. Je nádej, že práve tieto svetelné zdroje bude možné nazva/ svetelnými zdrojmi 21. storo#ia.
V oblasti svietidiel je pokrok ešte o#ividnejší. Je to zrejme dané aj tým, že pokia0 v oblasti svetelných zdrojov pracuje iba nieko0ko významných výrobcov, z ktorých iba ve0mi malá #as/ pestuje vlastný výskum a ostatní sa
venujú iba vývoju, v oblasti svietidiel je po#et špi#kových výrobcov ove0a širší. O nesmiernych možnostiach sa
možno presved#i/ na svetelnotechnických výstavách. Nové materiály, nové koncepcie vedenia svetelného toku a
jeho rozde0ovania, elektronická výzbroj, #oraz vyššie krytie svietidiel dominujú vo vývoji.
Moderné svietidlá pracujú #asto na hranici možnosti prerozdelenia svetelného toku. Požiadavky architektov
na #oraz menšie svietidlá, ktoré by nezasahovali svojimi rozmermi do vzh0adu priestoru prinášajú aj nevyhnutné
problémy. Túto myšlienku podporujú #oraz menšie svetelné zdroje u ktorých svetlo vychádza z #oraz menšieho
priestoru. Svietidlá sú potom konštruované #asto na hranici možných teplotných režimov. Sú#asné moderné kompaktné zdroje dovo0ujú konštruova/ svietidlá s ve0mi malými rozmermi. Napr. výrobcovia ponúkajú žiarivkové
svietidlo s príkonom 72 W s priemerom iba málo nad 20 cm. To však prináša riziká spojené s odvedením tepla z
priestoru svietidla. Rieši/ tento problém je možné klimatizovaným svietidlom.
Je potrebné uvies/, že konštrukcia svietidiel je determinovaná novými svetelnými zdrojmi. V tejto súvislosti
možno dnešný stav charakterizova/ dominanciou svietidiel so žiarivkami T5. Žiarivkové svietidlá pre program T8
(T12) sa už prakticky na výstavách neobjavujú a ak tak iba u menších firiem, #i v svietidlách pre špeciálne ú#ely. V
tejto súvislosti pôsobí ako paradox, že v našich novostavbách a rekonštruovaných budovách možno realizácie svietidiel so žiarivkami T5 spo#íta/ na prstoch jednej ruky. To ani tak nesved#í o kvalitách a vedomostiach našich projektantov, ani o finan#ných možnostiach investorov, ako o finan#ných podmienkach (zákonoch, vyhláškach a pod.) na
jednej strane a všeobecnej informovanosti technickej verejnosti o technickom pokroku.
Mimoriadne zaujímavé sú moderné konštrukcie svietidiel pre celý sortiment moderných zdrojov. Napr. výrazne dizajnovo riešené svietidlá pre bytové a spolo#enské priestory s nízkopríkonovou halogenidovou výbojkou,
špeciálne svietidlá pre halogenidové výbojky s keramickým horákom a pod.
Za#ínajú sa uplat,ova/ prvé svietidlá pre LED diódy. Pokia0 pred nieko0kými rokmi sa používali tieto svetelné zdroje iba pre prídavné brzdové svietidlá automobilov možno v sú#asnosti vidie/ uplatnenie týchto svetelných
zdrojov pre celý sortiment automobilových svietidiel, od obrysových svetiel, cez interiérové osvetlenie až po združené svietidlo. Objavujú sa však prvé aplikácie bytových svietidiel na báze LED diód a #oskoro sa iste zjavia svietidlá tohto typu aj pre iné aplikácie.
Pokrok v oblasti svietidiel by nebol možný bez uplatnenia nových materiálov (nové umelé hmoty, tenké
vrstvy, selektívne vrstvy a pod.). Pritom ale zaznamenávame aj návrat k tradi#ným materiálom (sklo, oce0ový plech),
ktoré práve v spojení s novými technológiami na báze tenkých vrstiev umož,ujú konštruova/ finan#ne nenáro#né
komponenty s dobrými mechanickými vlastnos/ami a vynikajúcimi svetelnotechnickými parametrami.
Sklo sa používa najmä ako nosný prvok pre reflektory získané naparovaním tenkých vrstiev. Lisované oce0ové reflektory s dobrým odvodom tepla sa vybavujú tiež odraznou plochou vytvorenou technológiou tenkých vrstiev. Táto technológia umož,uje rozdeli/ žiarenie svetelného zdroja na svetelnú a infra#ervenú zložku a túto konštrukciou odvies/ z priestoru svietidla. Takéto svietidlá je možné vidie/ aj u nás najmä pri inštalácii v supermarketoch, predajniach áut a pod.
Hliník a jeho zliatiny sa používajú najmä ako materiál nielen pre reflektory svietidiel, ale aj konštruk#ný
nosný materiál. Z tohto h0adiska majú hliníkové zliatiny vynikajúce parametre, najmä nízku hmotnos/ a vysokú
pevnos/.
V oblasti interiérových svietidiel sa konštruujú špeciálne svietidlá pre ur#ité použitie. Špecializácia použitia
postupuje v sú#asnosti ve0mi výrazne (napr. svietidlá iba pre osvetlenie obrazov, iba pre osvetlenie zrkadiel. Obsahujú špeciálne komponenty, ktoré determinujú oblas/ ich použitia.
Pre miestne osvetlenie sa používajú #oraz #astejšie stojanové, alebo závesné systémy zabezpe#ujúce aj
priame osvetlenie. Vytlá#ajú stolové svietidlá, ktoré nezabezpe#ujú dostato#ne rovnomernú osvetlenos/ pracovnej
plochy.
Sú#asnos/ je charakterizovaná aj modulárnos/ou osvet0ovacích systémov, najmä svietidiel. Modulárnos/
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umož,uje kombináciu rôznych prvkov osvet0ovacej sústavy s možnos/ou vytvárania rôznorodých modulov.
V oblasti exteriérových svietidiel je tendencia smerujúca k vyššiemu krytiu. Na bežné exteriérové osvetlenie
sa používa krytie aspo, IP54, pre náro#nejšie aplikácie je úplná prachotesnos/ samozrejmos/ou. Svietidlá oby#ajne
obsahujú zariadenia na kompenzáciu objemovej roz/ažnosti vzduchu v svietidle a pod. Vývoj svietidiel smeruje k
oddeleného priestoru pre predradník a optickú #as/.

Vývoj ve'ejného osv tlení v %eské republice
Ing. Jaroslav Kotek, Eltodo a.s.
Listopad 1989 se stal po#átkem zásadních zm n ve všech sférách našeho života. Tento p%ísp vek se zabývá
zm nami v oboru ve%ejné osv tlení (VO) v 'eské republice v období od uvedeného data.
I.Pokrok v jednotlivých oblastech VO
1. Správa, provoz, údržba a modernizace VO
Do roku 1989 se o ve%ejné osv tlení ve m stech staraly v tšinou Technické služby ve form rozpo#tových
nebo p%ísp vkových organizací. Dnes je správa, provoz a údržba ve%ejného osv tlení zajiš/ována nejr)zn jšími zp)soby, jimiž se tento #lánek podrobn ji nezabývá.
Vzhledem k tomu, že v tšina nových osv tlovacích soustav ve%ejného osv tlení vybudovaných p%ed rokem
1990 byla p%edimenzována (podle výsledk) pr)zkumu provedeného pracovišt m Výzkumu ve%ejného osv tlení
v letech 1986 a 1987 bylo toto p%edimenzování zhruba 2,5 násobné), bylo v pr)b hu uplynulého desetiletí, a je
dodnes, realizováno snižování instalovaného p%íkonu stávajícího uli#ního osv tlení.
Za negativní jev sou#asnosti je možno považovat silné omezení ú#asti státu (jeho úst%edních orgán)) na %ízení sídel. Prakticky veškerá odpov dnost za ve%ejné osv tlení byla p%enesena na m sta a obce, p%i#emž povinnost
osv tlovat ve%ejná prostranství se v aktuální verzi zákona o obcích v)bec nevyskytuje. Z kompetence Ministerstva
vnitra, pod které p%ed rokem 1990 ve%ejné osv tlení p%íslušelo, bylo vy,ato a dnes se k n mu nehlásí ministerstvo
žádné. D%íve republikové Ministerstvo vnitra metodicky %ídilo ve%ejné osv tlení a využívalo k tomu tzv. Gescí ve%ejného osv tlení a kapacit pracovišt Výzkumu ve%ejného osv tlení v Tesle Holešovice. Dnes již neexistuje ani jedno
z t chto pracoviš/, která zpracovávala metodické p%íru#ky, sledovala pokrok v oboru ve sv t , zpracovávala rozbory
stavu ve%ejného osv tlení u nás a díky podrobnému p%ehledu o jeho stavu mohla zpracovávat i fundované návrhy
opat%ení. Z výše uvedených d)vod) je dnes velmi obtížné získat p%esn jší údaje o ve%ejném osv tlení v republice.
Kladem jist je, že se již nem)že opakovat situace z let 1976 a 1981, kdy bylo formou centrálních byrokratických
opat%eních ve%ejné osv tlení postiženo drastickým omezením p%id lené elektrické práce o 50%. Dnes už se zdá neuv %itelné, že se el. energie pro ve%ejné osv tlení p%id lovala (limitovala) dokonce usnesením vlády. P%itom to není tak
dávno. P%íslušné limity byly stanoveny na léta 1984 až 1990.
Pozitivní trend je ve ve%ejném osv tlení možno pozorovat v p%ípad osv tlení st%ed) m st a obcí a jejich významných dominant. Na zrekonstruovaných nám stích a ulicích za#alo staré osv tlení kazit celkový dojem. V rámci
snah o zkrášlení m st a obcí se dnes ve v tší mí%e osv tlují kostely a jiné památky a je kladen v tší d)raz na estetiku
osv tlení významných nám stí a ulic. 'ast ji se osv tlovací stožáry využívají i pro jiné ú#ely než upevn ní svítidel
(nap%. ozvu#ení, využití pro m stský informa#ní systém, vlajkovou nebo váno#ní výzdobu apod.) nebo se kombinují
s lavi#kami a odpadkovými koši atd.
Silnice a dálnice se zatím, až na výjimky (n které dálni#ní k%ižovatky a krátké úseky na okrajích velkých
m st), stále neosv tlují.
Vzhledem k r)stu náklad) na materiál, elektrickou energii, pohonné hmoty, mzdy apod. a vzhledem k omezeným rozpo#t)m m st a obcí, se projevuje chvályhodné zvýšení snahy o minimalizaci náklad) na správu, provoz a
údržbu ve%ejného osv tlení nejr)zn jšími zp)soby (vým na svítidel za nová s vyšší ú#inností a kvalitními p%ed%adníky, používání kvalitních výbojek, umož,ujících efektivní zavád ní skupinové vým ny sv telných zdroj), instalace
regulátor) p%íkonu osv tlovací soustavy, dimenzování osv tlení podle aktuálního zat%íd ní komunikace, omezení
svícení b hem dne provozováním no#ní údržby, optimalizací a sledováním tras vozidel údržby a jinými technicko
organiza#ními opat%eními apod.). 1ada m st a obcí stojí p%ed otázkou, jakým zp)sobem zajistit co nejefektivn ji
finan#ní prost%edky na modernizaci soustav ve%ejného osv tlení, jestli zachovat pln komunální pé#i o ve%ejné osv tlení, jestli využít, a do jaké míry, soukromých firem pro údržbu a rekonstrukce, nebo dokonce i pro jeho provoz a
správu, jak ji nap%. pro magistrát m sta Prahy zajiš/uje Eltodo.
2. Technické p'edpisy
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Stejn jako na Slovensku, i v #eských zemích dosud platí soubor norem pro ve%ejné osv tlení ('SN 36
0400, 'SN 36 0410 a 'SN 36 0411), který nabyl ú#innosti 1.10.1985. Vzhledem k tomu, že #eský Ú%ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví se 1.dubna 1997 stal 19. %ádným #lenem Evropského výboru pro
normalizaci (CEN), bude 'R muset do šesti m síc) od schválení evropské normy pro ve%ejné osv tlení (dále jen EN)
zajistit její p%evod do svého národního systému technických norem. Definitivní dokon#ení EN se neustále odkládá
(už asi t%i roky), takže se stále neví, od kdy bude platit. Doporu#uje se však, je-li to možné, brát v úvahu zn ní stávajícího návrhu EN p%i výstavb a rekonstrukcích ve%ejného osv tlení už dnes. Totéž platí pro p%íslušné publikace Mezinárodní komise pro osv tlování (CIE), jež byly podkladem pro zpracování návrh) EN nebo s nimi úzce souvisejí.
Je to nap%. publikace CIE #íslo 115 – 1995 „Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian
traffic“ (Doporu#ení pro osv tlování komunikací pro motorovou a p ší dopravu), publikace CIE #íslo 136 – 2000
„Guide to the lighting of urban areas“ (Pr)vodce osv tlováním obytných zón) a publikace #íslo 140 – 2000 „Road
lighting calculations“ (Výpo#ty osv tlení silni#ních komunikací).
Osv tlení tunel) je sou#ástí technologického vybavení tunelu, jež je v rámci soustavy #eských technických
norem zmín no v 'SN 73 7507 „Projektování tunel) pozemních komunikací“, s ú#inností od 1.9.1999, ale podrobn ji se jím nezabývá. V kapitole 11 „Vybavení tunelu“ se v této norm uvádí, že podrobné pokyny pro návrh technologického vybavení tunelu stanovuje zvláštní p%edpis, konkrétn technické podmínky „Technologické vybavení
tunel) pozemních komunikací“ (TP 98), zpracované spole#ností Eltodo a.s. a vydané pod hlavi#kou Ministerstva
dopravy a spoj) v roce 1997. TP 98 se tím tedy staly platným dopl,kem normy.
Do TP 98 je zapracováno zn ní publikace CIE #íslo 88 - 1990 „Guide for the lighting of road tunnels and underpasses“ (Pr)vodce osv tlením tunel) a podjezd). Pro osv tlování tunel) v 'R tedy nep%ímo platí požadavky specifikované v publikaci CIE #íslo 88.
3. Prvky osv tlovacích soustav VO
Zásadn se zm nila ší%e nabídky a schopnost dodat výrobky pro ve%ejné osv tlení. D%ív jší stav, spo#ívající
v monopolní výrob svítidel v Elektrosvitu Nové Zámky a monopolní výrob sv telných zdroj) v Tesle Holešovice,
je již dávnou historií. Zrušením tohoto monopolu byla odstran na jedna z podstatných p%ekážek rozvoje ve%ejného
osv tlení v 'R za socialismu, spo#ívající ve špatném materiáln technickém zásobování. Rovn ž se tak vy%ešil problém tlumivek s elektrickými parametry mimo povolené tolerance. Zlepšily se tedy provozní podmínky sv telných
zdroj) a tím se prodloužila doba jejich provozního života. Na druhé stran jsou, vzhledem ke zrušení uvedeného
monopolu, t žko získatelné celkové objemy dodávek svítidel a sv telných zdroj).
V p%ípad nosných konstrukcí (stožáry, výložníky, p%ev sy) je rovn ž možno zaznamenat zm ny. V tšinou se sice
stále instalují ocelové osv tlovací stožáry a výložníky, ale obvykle povrchov upravené žárovým zinkováním. Nov
se používají i tzv. hran né stožáry, n kdy se uli#ní svítidla instalují p%ímo na d%ík stožáru bez použití výložníku.
4. Ovládání a monitorování VO
Malého pokroku bylo v 'R dosaženo v %ešení ovládání ve%ejného osv tlení a sledování jeho provozních stav). Nové technologie obousm rné komunikace (pomocí radiových modem), pevných telefonních linek, systému
GSM apod.) se zatím využívají jen v malém zlomku souboru ve%ejného osv tlení 'R. Totéž platí pro dálkové ode#ty
stavu elektrom r).
Regulátory p%íkonu (stmíva#e) ve%ejného osv tlení byly v 'R instalovány v po#tu snad stovek kus), ale
kv)li snaze o dosažení co nejv tších úspor bývá osv tlení #asto stmíváno tém % po celou dobu provozu VO, bez
ohledu na intenzitu dopravy a na normami požadované hladiny osv tlení.
5. Napájecí systém VO
V napájecích rozvodech VO jsou kabely s hliníkovým jádrem postupn nahrazovány kabely s jádrem
z m di. V nové výstavb a p%i rekonstrukcích napájecí sít VO se dnes m d né kabely používají snad výhradn .
V souvislosti se zavedením nového ú#tování spot%eby el. energie ve VO (od 1.7.2001 platí nová dvousložková sazba, ozna#ená C 62, která se skládá z platu za odb r elekt%iny ve výši 1,38 K#/kWh a z m sí#ního platu za
p%íkon, podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jisti#e p%ed elektrom rem - od 80 K# p%i hodnot do 3 x 10 A,
do 8 K#/A p%i hodnot nad 3 x 160 A), provozovatelé VO %eší otázku, na jakou úrove, snížit zmín né hodnoty jisti#), aby neplatili zbyte#n mnoho.
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6. Pasportizace VO
Ve v tších m stech se pro pasportizaci VO využívá výpo#etní techniky, p%i#emž se pasport VO skládá ze
dvou #ástí, a to z #ásti tabulkové (databáze údaj) o jednotlivých prvcích osv tlovací soustavy) a z #ásti grafické
(zákresu osv tlovací soustavy do digitální mapy), p%i#emž grafická #ást bývá propojena s tabulkovou.
II. Vývoj spot'eby elektrické energie
Velikost spot%eby elektrické energie je dnes asi jediným parametrem VO, o n mž je dnes v 'R možno získat
v celostátním m %ítku údaje. V následující tabulce je uveden vývoj sazeb pro ve%ejné osv tlení, celkové tuzemské
spot%eby elekt%iny, spot%eby ve VO, podíl VO na celkové tuzemské spot%eb a ceny zaplacené za elekt%inu spot%ebovanou ve VO v letech od roku 1989 do roku 2000. Vývoj celkové spot%eby el. energie v 'R a spot%eby ve VO je dále
znázorn n i graficky.
Rok

Sazba pro ve'ejné
osv tlení (K#/kWh)

Tuzemská spot'eba el.
energie (GWh)

Spot'eba ve VO
(GWh)

Podíl VO(%) na
celk.spot'eb el.enegie

0,40
0,40
1,26
1,26
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,53
1,53
1,64

45 570
45 632
42 841
40 411
40 982
41 803
44 243
47 031
46 683
44 861
44 886
52 292

580,2
599,5
597,0
544,0
609,0
549,2
559,9
571,4
566,7
586,1
661,1
608,8

1,27
1,31
1,39
1,35
1,49
1,31
1,27
1,21
1,21
1,31
1,47
1,16

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Cena el. energie spot'ebované ve VO
(mil.K#)
232,1
239,8
752,2
685,4
803,9
724,9
739,1
754,2
748,0
896,7
1 011,5
998,4

C e lk o v á s p o t e b a e l. e n e r g ie v # R
55 000

45 000
40 000
35 000
30 000

eba (GWh)

Tuzemská spot

50 000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Rok

S po t e b a e l. e n e rg ie ve VO
700

(GWh)
eba el energie

Spot

650
600
550
500
450
400
1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 99 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 96 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0
Rok
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Provozní bezpe#nost osv tlovacích soustav
František Štoura# MSE CZ s.r.o., Brno
Pod pojmem osv tlovací soustava rozumíme funk#n ucelený soubor osv tlovacích prost%edk), tj. svítidel
v#etn sv telných zdroj) a jejich p%íslušenství s instalovaným systémem napájení a ovládání.
P%i projektování, realizaci, ale i za b žného provozu osv tlovacích soustav je nutno zajistit veškeré aspekty zabezpe#ující jejich bezpe#nost a provozní spolehlivost. Osv tlovací soustavy rozd lujeme podle zdroje napájení a provozního ú#elu. Rozd lení podle napájení je odvislé od použité napájecí sít osv tlovací soustavy. Rozd lení podle ú#elu
je p%ímo definováno v norm 'SN 360450 na:
1) Normální osv tlení
a) Hlavní osv tlení
aa) celkové osv tlení
b) Pomocné osv tlení
ab) odstup,ované osv tlení
c) Bezpe#nostní osv tlení
ac) místní osv tlení .
ad) kombinované osv tlení
2) Poruchové osv tlení
a) Náhradní osv tlení ,
b) Nouzové, únikové osv tlení
3) Technologické osv tlení
Základní bezpe#nostní požadavky m)žeme rozd lit na dv hlavní skupiny.
"Sv%telné vlastnosti" a "Technické vlastnosti“
Sv telné vlastnosti
Provozní bezpe#nost osv tlovacích soustav bude zajišt na, budou-li spln ny požadované vlastnosti sv telného prost%edí. Jedná se o celý komplex požadavk) na osv tlení vyplývající z požadavku kmenové normy pro návrh
a provoz osv tlení. Jednotlivé požadavky a jejich parametry se uvád jí ve sv teln - technickém projektu a jsou závislé na mnoha faktorech (nap%. druh práce, konstrukce budovy aj.) Hlavními požadavky na sv telné vlastnosti jsou
nap%.: kategorie osv tlení, osv tlenost, kritický detail, kontrast, rovnom rnost osv tlení, stálost osv tlení, osln ní,
rozložení jas), sm rovost a svítivost, chromati#nost sv tla aj. Pro zajišt ní bezpe#nosti osv tlovací soustavy je nutno
udržovat výše uvedené parametry v souladu s projektovou dokumentací. V praxi to p%edstavuje zajišt ní pravidelné
kontroly a m %ení sv telných parametr), dále provád ní pravidelného #ist ní svítidel,
vým ny sv telných zdroj) po ukon#ení jejich životností nebo poruchy, vým ny vadných komponent) svítidel a v
neposlední %ad i provád ní #išt ní osv tlovaných prostor (okna, st ny ap.).
D)ležité a v praxi #asto zanedbávané je p%ehodnocování sv teln -technických parametr) osv tlovacích soustav v p%ípad stavebn , prostorov , dispozi#n nebo technologicky provád ných zm n.
Technické vlastnosti
Technické vlastnosti a jejich zkoušky jsou dány technickými normami. Zkoušky svítidel jsou popsány v
'SN EN 60598-1 (360600), jako zkoušky typové, p%edepsané pro jednotlivé typy nebo reprezentativní vzorky svítidel. Tyto zkoušky zajiš/uje výrobce, pop%ípad autorizované zkušebny. Pro orientaci je dále uvedeno o které zkoušky se jedná: P%i zkoušení svítidel v b žné praxi se obvykle postupuje dle požadavku 'SN 331610/99.
OCHRANNÉ SPOJENÍ Ustanovení o ochranném spojení:
Ty kovové #ásti svítidel t%ídy l, které jsou p%ípustné v nainstalovaném svítidle nebo ve svítidle opat%eném
pro vým nu zdroje sv tla nebo vym nitelného startéru nebo pro #išt ní a které se mohou stát živými v p%ípad poruchy izolace, musí být trvale a spolehliv p%ipojeny na ochrannou svorku nebo na ochranný kontakt. POZNÁMKA Kovové #ásti odd lené od živých #ástí takovými kovovými #ástmi, které jsou spojeny s ochrannou svorkou nebo
ochranným kontaktem a kovové #ásti odd lené od živých #ástí dvojitou nebo zesílenou izolací se pro tento požadavek nepovažují za takové, které by se mohly stát živými v p%ípad poruchy izolace.
Ty kovové #ásti svítidel, které se mohou stát živými v p%ípad poruchy izolace a nejsou p%ístupné po nainstalování svítidla, ale mohou p%ijít do styku s podlahovou plochou, musí být trvale a spolehliv p%ipojeny na ochrannou svorku. Základní požadavek na ochranná spojení je, že musí mít co nejmenší p%echodový odpor. Šrouby do
plechu se mohou použít pro zajišt ní kontinuity ochranného spojení, jestliže se pro každé spojení použijí minimáln
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dva šrouby. Šrouby vytla#ující závit se mohou použít pro zajišt ní kontinuity ochranného spojení, jestliže spl,ují
požadavky pro šroubové svorky.
Ve svítidlech t%ídy l s odd litelnými #ástmi osazenými konektory nebo podobnými spojovacími za%ízeními
se ochranné spojení musí spojit d%íve, než se spojí kontakty vedoucí proud a kontakty vedoucí proud se musí odd lit
d%íve, než se p%eruší ochranné spojení.
Povrch stavitelných kloub), teleskopických trubek apod., které zajiš/ují kontinuitu ochranného spojení, musí být takové, aby zajistily dobrý elektrický kontakt.
Spln ni požadavk) výše uvedených #lánk) se kontroluje prohlídkou a touto zkouškou:
Mezi ochrannou svorkou nebo ochranným kontaktem a postupn každou z p%ístupných kovových #ástí se nechá
procházet proud minimáln 10A ze zdroje s nap tím naprázdno nep%ekra#ujícím 12 V.
Zm %í se úbytek nap tí mezi ochrannou svorkou nebo ochranným kontaktem a p%ístupnou kovovou #ástí a z proudu a
úbytku nap tí se vypo#ítá odpor. Odpor nesmí v žádném p%ípad p%ekra#ovat 0,5 Ω.
Ochranné svorky musí spl,ovat požadavky #lánku pro ochranné spojení. Spojení musi být náležit zajišt no
proti náhodnému uvoln ní. Na šroubových svorkách se svírající prost%edky nesmí dát uvolnit rukou. Na bezšroubových svorkách se svírající prost%edky nesmí dát uvolnit neúmyslné.
Ve svítidle obsahujícím p%ívodku pro napájení ze sít musí být ochranný kontakt integrální sou#ástkou p%ívodky.
Ve svítidle, které se p%ipojuje na napájecí kabely nebo má neodd litelnou ohebnou š,)ru, nebo kabel, musí
být ochranná svorka v blízkosti sí/ových svorek.
U jiných než oby#ejných svítidel musí být všechny #ásti ochranné svorky takové, aby nebezpe#í elektrolytické koroze zp)sobené stykem svorky s ochranným vodi#em nebo jiným kovem bylo sníženo na minimum.
Bu. šroub nebo druhá #ást ochranné svorky musí být zhotovena z mosazi nebo z jiného nerezav jícího kovu nebo z
materiálu s nerezav jícím povrchem a stykové plochy musí být z #istého kovu.
Je-li ve stacionárním svítidle t%ídy II ur#eném pro pr)b žné vedení vnit%ní svorka pro umožn ní elektrické
kontinuity ochranného vodi#e, který nekon#í ve svítidle, tato svorka musí být izolována dvojitou nebo zesílenou
izolací od p%ístupných kovových #ástí.
Jestliže se svítidlo t%ídy l dodává s p%ipojenou ohebnou š,)rou, musí tato š,)ra mít ochrannou žílu zeleno žluté barvy. Žádný vnit%ní nebo vn jší vodi# ozna#ený zeleno - žlutou kombinací barev se nesmí p%ipojit na jiné než
ochranné svorky.
Izola#ní odpor a elektrická pevnost
Svítidla musí mít p%im %ený izola#ní odpor a elektrickou pevnost. Spln ní se kontroluje zkouškami ve vlhkostní komo%e nebo v místnosti, ve které byl vzorek oh%át na p%edepsanou teplotu po op tovném namontování t ch
#ástí, které byly odstran ny.Jestliže má svítidlo spína#, dá se do polohy „sepnuto" p%i všech zkouškách s výjimkou
zkoušek mezi živými #ástmi, které jsou odd leny spína#em, aby zkušební nap tí p)sobilo na izolaci sou#ástek, ale ne
na kapacitní nebo induktivní funk#ní prvky t chto sou#ástek, jsou b hem t chto zkoušek odpojeny podle pot%eby tyto
sou#ástky:
a) paraleln p%ipojené kondenzátory
b) kondenzátory mezi živými #ástmi a t lesem
c) tlumivky nebo transformátory p%ipojené mezi živé #ásti.
Jestliže se kovová fólie nedá umístit na obložení nebo p%epážky, zkouška se provede na t%ech kusech obložení nebo p%epážek, které byly vyjmuty a umíst ny mezi dv kovové koule o pr)m ru 20 mm, které jsou k sob
p%itla#ovány silou 2N+ 0,5 N.Podmínky zkoušky tranzistorových p%ed%adník) jsou uvedeny v IEC 924.
Zkouška - Izola#ní odpor
Izola#ní odpor se m %í stejnosm rným nap tím p%ibližn 500V, 1 min po p%iložení nap tí. Izola#ní odpor
nesmí být nižší než hodnoty uvedené norm .
Zkouška - Elektrická pevnost
Na izolaci se p%iloží na 1 min. nap tí, které má v sinusový tvar s kmito#tem 50 Hz nebo 60 Hz o velikosti
dle normy. U svítidel t%ídy II, ve kterých je použita zesílená i dvojitá izolace, je t%eba dbát, aby nap tí p%iložené na
zesílenou izolaci nenamáhalo nadm rn základní nebo p%ídavnou izolaci. V pr)b hu zkoušky se nesmí vyskytnou
žádný p%eskok nebo pr)raz. Ve svítidlech se zapalova#i se elektrická pevnost t chto #ástí svítidla, které jsou namáhány impulsivním nap tím, zkouší se zapalova#em v #innosti, ale bez zdroje sv tla v obvodu, aby se zjistilo, zda jsou
izolace svítidla, vodi#e a podobné sou#ástky vyhovující.
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Pro hodnocení bezpe#nosti jednotlivých druh) osv tlovacích soustav je nutno vždy postupovat podle p%íslušných
p%edm tových norem.
Problematika osv tlovacích soustav z hlediska bezpe#nosti v praxi
P%i realizaci a provozu osv tlovacích soustav se setkáváme v praxi s nedostatky v jejich bezpe#nosti, které
vyplývají z nekomplexního pohledu na %ešení a provoz t chto soustav. P%estože se použijí svítidla , která spl,ují výše
uvedené požadavky, opomíjí se ostatní elektrotechnické p%edpisy, které p%ímo nebo nep%ímo souvisí s t mito soustavami.
Z t chto problému uvádíme n kolik p%íklad), které se vyskytují nej#ast ji
a) Dimenzování vodi#) z hlediska proudové zatížitelnosti.
b) Ochrana p%ed nebezpe#ným dotykovým nap tím
c) P%ipojování svítidel
d) M %ení soustav po montáži z hlediska provád ní výchozí revize
e) Tuhost, mechanická pevnost, nosnost nosných prvk) pro osv tlovací soustavy
f) Vhodnost umístn ní z hlediska prost%edí a podklad)
ad a) P#i realizaci osv%tlovacích soustav, které se tvo#í z více svítidel zapojených v r'zných uskupeních pro osv%tlování v%tších ploch se vyskytují následující nedostatky:
P%ekra#ování povoleného proudu p%ipojovacích svorek.Toto vzniká p%i pr)chozím propojení svítidel.
Je nutno vycházet z povoleného proudu výrobcem použitých svorek ve svítidlech a dle tohoto stanovovat
po#et zapojených svítidel, p%ípadn zapojovat tyto svítidla z pomocných svorkovnic.
P%ekra#ování povoleného proudu vedení a vypínacích prvk).
P%i stanovování proudového zatížení vedení a spínacích prvk) se v praxi #asto vychází z výrobcem stanoveného výkonu svítidla. Opomíjí se skute#nost, že p%íkon zá%ivkových, výbojkových a halogenových svítidel je vždy
v tší.(nap%. zá%ivkové svítidlo staršího provedení se zá%ivkovou trubicí délky 120 cm a výkonem 40 W m lo p%íkon
47 W, což je o 17,5% více). Dále je nutno vzít v úvahu i ú#iník svítidel. Je nutno pro dimenzování uvažovat i jalovou
složku napájecího proudu, která namáhá vedení a spínací prvky. B hem provozu osv tlovacích soustav dochází #asto
k poruchám kompenza#ních prvk), které jsou b žn opravá%i odpojovány. Tento stav vede k tomu, že b hem životnosti osv tlovací soustavy je v praxi #asto zjiš/ován zna#ný nár)st proudu osv tlovací soustavy.
ad b) Ochrana p#ed nebezpe ným dotykovým nap%tím
U osv tlovacích soustav je nutno zajistit ochranu p%ed nebezpe#ným dotykovým nap tím ochranou, kterou
je nutno p%i montáži akceptovat. Norma nap%. nep%ipouští u svítidel ochranu polohou. Vyplývá to z nutnosti, že nutno
za provozu provád t #išt ní svítidel a jejich údržbu , vým nu zdroj) a zapalova#) ap. Zde je nutno upozornit na p%ipojování svítidel s plným po#tem vodi#) s ohledem na sí/ a t%ídu ochrany. Norma 'SN 332000-5-54 stanoví nejmenší pr)%ez vodi#e PE3 na 10 mm2 p%i provedení v m di.
ad c) P#ipojování svítidel
P%i p%ipojování svítidel je nutno respektovat zásady pro provád ní spoj), použití typu a pr)%ez) vodi#) dle
instalovaných svorek, ochranné svorky, deklarované krytí svítidla. V praxi se #asto vyskytují p%ípady nevhodných
vodi#) vzhledem k p%ipojovacím možnostem svorek, p%ipojování ochranných vodi#) na nevhodná místa ap. P%ipojovací vedení musí procházet p%ipravenými otvory od výrobce opat%enými pat%i#nými pr)chodkami, aby nebylo sníženo požadované krytí a aby nebyly poškozovány p%ívodní vodi#e.
ad d) M%#ení soustav po montáží z hlediska výchozí revize
Provedení osv tlovací soustavy musí respektovat požadavky na provedení revize elektrických za%ízení. Musí být umožn no m %ení izola#ního odporu, impedance vypínacích smy#ek, p%echodový odpor aj. V praxi p%i soustavách s vodi#em PE3 na kovových uzemn ných konstrukcích v pr)myslových halách je skoro nemožné m %it izola#ní stav svítidel. V n kterých prostorách, nap%. výbušných, norma p%ímo na%izuje provést p%ipojení svítidel tak, aby
bylo umožn no m %ení izola#ních stav). Pro provád ní výše uvedených m %ení je nutno také zajistit p%ístup k jednotlivým svítidl)m.
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ad e) Tuhost, mechanická pevnost, nosnost prvk' pro osv%tlovací soustavy.
P%i realizaci osv tlovacích soustav je nutno zajistit správné provedení nosných #ástí osv tlovacích soustav.
Toto lze provést nap%. výpo#tem nebo na základ ustanovení norem. Nap%íklad norma stanoví minimální nosnost
záv sného háku pro svítidlo na 10ti násobek hmotnosti svítidla.
Nosná konstrukce musí bezpe#n unést osv tlovací soustavu. Dále musí po#ítat s nosností p%i provád ní
údržby osv tlovací soustavy. Nosnou konstrukci z%izujeme pouze pro osv tlovací soustavu. V p%ípad využití jiných
konstrukcí je nutno zvláš/ pe#liv %ešit nosnost této konstrukce. Nosná konstrukce musí být dostate#n tuhá, aby
nedocházelo ke kývání svítidla, což norma nep%ipouští.
ad f) Vhodnost umístn%ní z hlediska prost#edí a podklad'
P%i umís/ování osv tlovacích soustav musíme respektovat požadavky na jednotlivá prost%edí a k tomu volit
vhodná svítidla s ohledem na stupe, krytí, povrchovou teplotu, bezpe#nost aj.Stupe, krytí musí být z hlediska ochrany p%ed nebezpe#ným dotykem minimáln IP20, horní kryt pak IP40. Povrchová teplota nesmí p%ekro#it povolené
teploty z hlediska prost%edí, ve kterém se svítidla nachází, p%ípadn z hlediska možnosti jejich dotyku.
Toto nebezpe#í je zvlášt v poslední dob aktuální v souvislostí s používáním módního malonap /ového halogenového osv tlení. Pro zajišt ní bezpe#nosti z ohledem na prost%edí je nutno provést správnou volbu svítidla, jeho
provedení a p%ipojení. Nap%. v ložnicích jeslí, školek se nesmí použít žárovková svítidla bez ochranného skla z d)vodu možnosti úrazu sklem p%i destrukci žárovky. Další #astý p%íklad je používání halogenového osv tlení na malé
nap tí nap%. v koupelnách, kdy se napájecí transformátor umístí sou#asn se svítidlem, #ímž se poruší požadavky na
spln ní ochrany bezpe#ným malým nap tím. Z hlediska podklad) pro osv tlovací soustavy je nutno respektovat
stupn ho%lavosti podkladových hmot a provád t podkládání svítidel neho%lavými podložkami, p%ípadn používat
svítidla schválená na montáž na ho%lavé podklady, p%ípadn p%ímo do ho%lavých hmot. Zde je nutno upozornit na
nutnost zajistit správné chlazení osv tlovacích zdroj). Toto nebezpe#í se vyskytuje zpravidla p%i použití halogenových svítidel, které pracují s vysokou teplotou sv telného zdroje. V t chto p%ípadech je nutno zajistit i výrobcem stanovenou vzdálenost ho%lavých hmot i p%ed instalovaným svítidlem.
Z výše uvedeného je nutno konstatovat, že bezpe#nost provozovaných osv tlovacích soustav je závislá na
dokonalých znalostech p%edpis) a norem. Jak pro fázi konstruk#ní a projek#ní, tak i pro #innost montážní a kontrolní.
V %ad p%ípad) je cíl projektanta a architekta znehodnocen nekvalifikovanými zásahy a zm nami montážních organizací p%i realizaci díla. Mimo%ádnou d)ležitost p%i provozování osv tlovacích soustav je dodržování p%edpis) a návod) výrobc) jednotlivých komponent) zvlášt pak ve fázi udržovacích prací, nebo/ nutnost kvalitní a fundované #innosti údržby se projeví jak na bezpe#nosti za%ízení tak i na jeho životnosti. Požadavky na bezpe#ný a také spolehlivý
provoz je základním požadavkem provozovatele za%ízení zvlášt z pohledu obvykle neodd litelnou obsluhou osobami bez elektrotechnické kvalifikace, kte%í musí do styku s osv tlovací soustavou p%ijít (vým na sv telných zdroj),
zapalova#) atd.).
Samoz%ejmostí je požadavek výrobc), že práce na elektrickém za%ízení jak p%i montáži tak p%i údržb osv tlovací soustavy je základním p%edpokladem kvalifikace a tudíž tyto #innosti jsou doménou elektrotechnik) s elektrotechnickým vzd láním a s odpovídajícími návyky a dovednostmi pro dodržování základních bezpe#nostních pravidel
a technologických postup).
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XX. Kurz osv tlovací techniky v Ostrav .
V Ostrav prob hl ve dnech 30. – 31.10.2001 v po%adí XX.Kurz osv tlovací techniky. Kurzy jsou po%ádány
regionální skupinou 'SO, Technickou univerzitou, katedrou elektroenergetiky VŠB Ostrava a KHS Ostrava na p)d
VŠB a letos premiérov i v rekrea#ním st%edisku D)l Paskov – Morávka. Nosným tématem bylo projektování vnit%ního a venkovního osv tlení. Odborným garantem byl Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc, organiza#ním garantem
RNDr. Juklová.
Dvacet kurz), dvacet setkání odborník), sv teln technická tradice, p%átelské návraty.
První p%ednáškové akce v oboru osv tlování v Ostrav se datují ve druhé polovin sedmdesátých let minulého století. U jejich kolébky stáli pr)kopníci a nadšenci oboru, projektant a pedagog Ing. Jind%ich Dufka, fyziolog a
hygienik Doc.MUDr. Vladimír Ma,ák, projektant Ing. Ludvík Šopík a pedagog Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Vroce 1984 byla poprvé uspo%ádána akce s názvem Kurz osv tlovací techniky organizovaná Prof. Ing. Karlem Sokanským,CSc.z VŠB a RNDr. Marií Juklovou z KHS Ostrava.. Kurzy se pravideln opakovaly a za#aly získávat na
zájmu a popularit . Rostl o n zájem p%ednášejících i ú#astník) nejen z ostravského regionu, V devadesátých letech
kurzy obohatili vystavovatelé sv teln technických prvk) a výpo#etních program). Ostravští organizáto%i pružn
reagovali na aktuální problémy uspo%ádáním n kolika jednodenních seminá%) k speciálním témat)m S úsp chem se
ujali i uspo%ádání posledních dvou mezinárodních konferencí. Jarní a podzimní kurzy v Ostrav se staly pravidlem,
stejn jako ojedin lý zájem odborné ve%ejnosti o n . V rámci uvedených akcí bylo Ostrav vydáno 26 sborník) s
celkem 420 p%ednáškami, což v každé odborné knihovn p%edstavuje úctyhodné místo.
Rozvoj tohoto v dního oboru, nástup výpo#etní techniky a dostupnost sv teln technických prvk) zvlášt v posledním desetiletí posunuly obor osv tlování nebývale kup%edu. To však kladlo zárove, vysoké požadavky na všechny
pracovníky, kte%í se osv tlováním zabývají. Cílem všech ostravských akcí bylo nejen udržet krok s požadavky doby
a poskytnout poslucha#)m aktuální informace, ale vytvo%it i neformální prost%edí pro kuloárové diskuse, vznik nových a upevn ní starých p%átelství.
A/ ješt mnohokrát v Ostrav rozezní #íše moravského vína tradi#ní p%ípitek „Na sv tlo a na zdraví“ a
jejich t%pyt, a/ je symbolem krásy oboru osv tlování.
Redakce podle podkladu RNDr. Marie Juklové

Letošní podzimní XX. Kurz osv#tlovací techniky prob#hl v duchu kurz) p%edešlých. Po bloku spole ných
p%ednášek následovaly dv# samostatné sekce – sekce vnit%ního a sekce venkovního osv#tlení. Kurzu se zú astnilo
více než 100 poslucha ), 33 p%ednášejících a 11 vystavovatel). Pozvání na spole enský ve er p%ijalo asi 160 host). Jen sfouknutí dvaceti sví ek na narozeninovém dortu p%ipomn#lo ohlédnutí za uplynulými léty a víru, že i
nadále bude mít Ostrava odborné ve%ejnosti co nabídnout.
Kurz m#l tradi n# vysokou odbornou i spole enskou úrove,.

Výpo#et uli#ního osv tlení
Ing. Jaroslav Kotek, Eltodo a.s.
Mezinárodní komise pro osv tlování vydala v roce 2000 technickou zprávu CIE 140 – 2000 „Road lighting
calculations“ (Výpo#et osv tlení silni#ních komunikací), jež nahradila technickou zprávu CIE 30.2 – 1982 „Calculation and measurement of illuminance and luminance in road lighting“ (Výpo#et a m %ení osv tlenosti a jasu p%i
osv tlování silni#ních komunikací). Publikace CIE 140 – 2000 uvádí metody výpo#tu parametr) osv tlení požadovaných publikacemi CIE 115 – 1995 „Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian traffic“
(Doporu#ení pro osv tlování komunikací pro motorovou a p ší dopravu) a CIE 136 – 2000 „Guide to the lighting of
urban areas“ (Návod pro osv tlování osídlených území), z nichž vychází návrh evropské normy pro osv tlování
silni#ních komunikací prEN 132 01 „Road lighting“ (dále jen EN). P%edpokládá se, že by tato norma m la být p%ijata
b hem p%íštího roku, takže i doba jejího zavedení do našeho národního systému technických norem se nezadržiteln
blíží. Výpo#tem osv tlení se zabývá druhá #ást uvedené EN, ozna#ená prEN 132 01 – Road lighting - Part 2: Calculation of performance. 1ekl bych, že tv)rci výpo#etních program) uli#ního osv tlení mají nejvyšší #as pustit se do
p%ípravy nových verzí, respektujících požadavky nových p%edpis). N co podobného platí také pro výrobce svítidel a
m %icí laborato%e ve vztahu k tabulkám svítivosti svítidel. Vzhledem k tomu, že návrh EN, který mám k dispozici, je
z roku 1998, a nem)že tedy být slad n s publikací CIE 140 – 2000 (vychází z již nahrazené publikace CIE 30.2 –
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1982), budu se dále zabývat požadavky publikace CIE 140 – 2000 a budu ignorovat neaktuální návrh zmín né EN.
Zam %ím se p%itom p%edevším na odchylky od dosavadní praxe, s cílem upozornit na n které z t ch d)ležitých.
Obecn lze %íci, že nové p%edpisy kladou v tší nároky na p%esnost výsledk) výpo#t).
Požadavky na fotometrická data
Obecn jsou požadovány svítivosti svítidel získané a zpracované v souladu s publikací CIE 121 – 1996 „The
photometry and goniophotometry of luminaires“. Tabulky svítivosti a související data mají mít formu doporu#enou
publikací CIE 102 – 1993 „Recommended file format for electronic transfer of luminaire photometric data“. Obecn
je doporu#eno použití známého sou%adného systému fotometrických polorovin C,5. Poloroviny C mají mít interval
nejvýše 5+, krok úhlu 5 má být nejvýše 2,5+. V rámci t chto tabulek svítivosti je možno použít lineární nebo kvadratické interpolace, p%ípadn p%esn jšího matematického postupu. Dosud se svítidla nem %ila tak podrobn . Hust jší
tabulky svítivosti podle nových požadavk) lze vytvo%it ze stávajících, vycházejících z publikace CIE 30.2 – 1982,
použitím kvadratické interpolace nebo ekvivalentního matematického postupu. Použití lineární interpolace se zde
nep%ipouští.
Údaje o odrazných vlastnostech povrchu silni#ních komunikací
Pro zjišt ní mezilehlých hodnot v rámci r-tabulek je požadováno použití kvadratické interpolace.
Po#et kontrolních míst p'i výpo#tu osv tlenosti a jasu povrchu vozovky
- Podélný sm r
Na rozdíl od 'SN 36 0400 „Ve%ejné osv tlení“, kde se v podélném sm ru sít kontrolních míst p%ipoušt la
rozte# kontrolních míst až 5 m, publikace CIE 140 – 2000 nep%ipouští v tší rozte# než 3 m. P%i rozte#i svítidel S 6 30
m se výpo#et provádí v deseti kontrolních místech, pro S > 30 m je po#et kontrolních míst N roven nejmenšímu
d liteli rozte#e svítidel S, spl,ujícímu podmínku, že rozte# kontrolních míst D 6 3m.
- P'í#ný sm r
Z)stávají t%i kontrolní místa na jeden jízdní pruh, jak uvádí 'SN 36 0400.
Pozn. 1: V p#ípad% chodník' a cyklistických stezek o ší#ce do 1 m se v p#í ném sm%ru použije jedno kontrolní místo,
pro ší#ku v%tší než 1 m se po et kontrolních míst v p#í ném sm%ru rovná nejmenší hodnot% d%litele ší#ky komunikace,
spl*ující podmínku, že rozte kontrolních míst je menší nebo rovna 1 m.
Pozn. 2: V p#ípad% prostor' nepravidelného tvaru se výpo et osv%tlení provádí v pravoúhlé síti kontrolních míst
s rozte í nejvýše 5 m.V d'ležitých úsecích osv%tlovaného prostoru se volí sí, kontrolních míst s rozte í p#ibližn% 1m
Poloha pozorovatele
P%i stanovení pr)m rného jasu a celkové rovnom rnosti jasu se výpo#et provádí pro polohu pozorovatele
v ose každého jízdního pruhu podobn , jak jsme zvyklí u podélné rovnom rnosti jasu. P%íklady poloh pozorovatel)
ve vztahu k výpo#etnímu poli jsou zobrazeny na obr. 1. Výslednými hodnotami pr)m rného jasu a jeho celkové a
podélné rovnom rnosti jsou nejmenší hodnoty zjišt né výše uvedenými výpo#ty.
P%i výpo#tu osln ní (#initele zvýšení prahového kontrastu) se pozorovatel nachází v p%í#ném sm ru ve vzdálenosti rovné jedné #tvrtin ší%ky komunikace a v podélném sm ru ve vzdálenosti 2,75 (H – 1,5) p%ed výpo#tovým
polem, p%i#emž H je záv sná výška svítidel v metrech. Výpo#et se pak opakuje pro další polohy pozorovatele. Pozorovatel se ze základní polohy posouvá vp%ed po krocích o délce rovnající se rozte#i kontrolních míst p%i výpo#tu jasu
povrchu komunikace. Po#et kontrolních míst je stejný jako po#et kontrolních míst v podélném sm ru p%i výpo#tu
jasu povrchu komunikace.
Po#et svítidel zahrnutých do výpo#tu
P%i výpo#tu jasu povrchu vozovky se do výpo#tu zahrnují svítidla nacházející se z pohledu pozorovatele
v úseku do p tinásobku záv sné výšky svítidel (5H) p%ed, do dvanáctinásobku záv sné výšky svítidel (12H) za kontrolním místem a do p tinásobku záv sné výšky svítidel (5H) vedle kontrolního místa.
P%i výpo#tu osv tlenosti se do výpo#tu zahrnují svítidla nacházející se ve vzdálenosti do p tinásobku záv sné výšky
svítidel (5H) od kontrolního místa.
P%i výpo#tu osln ní (#initele zvýšení prahového kontrastu) se p%i výpo#tu závojového jasu bere v úvahu první svítidlo ve sm ru pozorování a svítidla p%ed ním, až do vzdálenosti 500 m.
Pom r osv tlení okolí (SR)
Pom r osv tlení okolí (SR) je definován jako pom r pr)m rné horizontální osv tlenosti dvou podélných pruh) ležících mimo vozovku, p%ilehlých z obou stran k okraj)m vozovky a pr)m rné horizontální osv tlenosti dvou
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pruh) op t p%ilehlých k okraj)m vozovky, ale nacházejících se v prostoru vozovky.Tyto pruhy mají být široké 5 m
nebo mají mít ší%ku rovnou polovin ší%ky vozovky, nebo ší%ku volného pruhu mimo vozovku (bez p%ekážek), podle
toho, která z uvedených hodnot je nejmenší. V p%ípad vozovek s odd lenými jízdními sm ry se st%edovým d licím
pruhem širším než 10 m se k ob ma #ástem p%istupuje jako k samostatným vozovkám.

Komunikace s šesti jízdními pruhy
se st%edovým d licím pásem

Komunikace se t%emi jízdními pruhy
a jednostranná osv tlovací soustava

Komunikace se t%emi jízdními pruhy
a párová osv tlovací soustava

Komunikace se t%emi jízdními pruhy
a vyst%ídaná osv tlovací soustava

Komunikace se dv ma jízdními pruhy
a jednostranná osv tlovací soustava

Komunikace se dv ma jízdními pruhy
a párová osv tlovací soustava

Komunikace se dv ma jízdními pruhy
a vyst%ídaná osv tlovací soustava

Poloha pozorovatele
Výpo#etní pole

Obr. 1

P#íklady poloh pozorovatel' ve vztahu k výpo etnímu poli

Záv r
Jak již bylo uvedeno v úvodu, zam %il jsem se p%edevším na odchylky požadavk) publikace CIE 140 – 2000
od dosavadní praxe, opírající se o 'SN 36 0400, s cílem upozornit na n které z t ch d)ležitých rozdíl). Myslím
skute#n , že tv)rci výpo#etních program) uli#ního osv tlení mají nejvyšší #as pustit se do p%ípravy nových verzí,
respektujících požadavky nových p%edpis). Výrobci svítidel a m %icí laborato%e se zase musí rychle p%eorientovat na
nové požadavky na „hustotu“ tabulek svítivosti svítidel.
Publikace CIE 140 – 2000 je samoz%ejm mnohem obsažn jší než, by bylo možno usoudit z tohoto stru#ného
p%ísp vku. Velmi podrobn nap%. popisuje postup interpolací v tabulkách vstupních veli#in, specifikuje matematické
konvence popisu polohy svítidel v)#i sou%adnému systému x,y,z a výpo#tu jednotlivých úhl). Pokud bude tato pub-
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likace, spolu s dalšími souvisejícími, d)sledn promítnuta do všech výpo#etních program) uli#ního osv tlení, usnadní se tím podstatn práce jejich uživatel)m a výsledky výpo#t) provedené r)znými programy pak budou lépe porovnatelné.
Dále bych rád upozornil, že se v publikaci CIE 140 – 2000 v porovnání s 'SN 36 0400 nap%íklad nov zavádí
vzorec pro výpo#et osln ní, respektující stá%í pozorovatele. Pravdou je, že mi zatím není jasné, jakým zp)sobem by
se m l v k %idi#) v praxi uplatnit.
Každopádn je t%eba zmi,ovanou publikaci CIE, i další, s ní související, podrobn analyzovat a sjednotit se na
jejich interpretaci.

Projektová dokumentace ve'ejného osv tlení
Ing. Alena Muchová - PTD – Ostrava
Projekt lze definovat jako zám r provést n jakou zm nu za obvyklé platnosti dalších podmínek. P%íprava a
realizace projektu je neopakovatelným d jem, p%edem jsou známy cíle projektu – v tomto p%ípad stavba ve%ejného
osv tlení v konkrétním území. Pro p%ípravu a realizaci projektu je nutná sou#innost osob r)zného odborného zam %ení. D%íve velmi používaný pojem jednostup,ový projekt je vlastn ozna#ení pro dokumentaci stavby pro vydání
stavebního povolení a dokumentaci pro provedení stavby, která je zárove, dopracována až do úrovn realiza#ní
dokumentace projektu. Takovýto zp)sob zpracování dokumentace projektu je obvyklý pro malé a jednoduché projekty, což je v tšinou samostatná stavba ve%ejného osv tlení, pokud ve%ejné osv tlení není stavebním objektem rozsáhlé stavby. V jediném stupni a soub žn je zpracována dokumentace stavby, která slouží pot%ebám schválení podrobné varianty projektu, pot%ebám stavebního %ízení i pot%ebám objednání výrobk), prací, pop%. služeb pro realizaci
stavby.
Základním právním pokynem pro #innost ve výstavb a tím i pro projektování je zákon #. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním %ádu (stavební zákon), ve zn ní zákona #. 103/1990 Sb., zákona #. 425/1990 Sb.,
zákona #. 262/1992 Sb., zákona #. 43/1994 Sb., zákona #. 19/1997 Sb., zákona #. 83/1998 Sb., nálezu Ústavního
soudu #. 95/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu #. 96/2000 Sb., zákona #. 132/2000 Sb., zákona #. 151/2000 Sb., zákona #. 239/2000 Sb. a zákona #. 59/2001 Sb.
Dokumentace stavby pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení je dokumentace projektu, pot%ebná ve fázi souborného %ešení projektu k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Její obsah p%edepisuje stavební zákon.
Výsledkem územního %ízení je rozhodnutí o umíst ní stavby. Návrh na umíst ní stavby se doloží dokumentací, která je úm rná místu a rozsahu provád né stavby. Minimáln musí obsahovat:
1. základní údaje stavby - název a adresu navrhovatele, to znamená zadavatele dokumentace, v tšinou
jsou to M stské nebo Obecní ú%ady
2. jméno ( název ), adresa ( sídlo ) a oprávn ní zpracovatele dokumentace
3. p%edm t územního %ízení se stru#nou charakteristikou území, na které se provádí nové VO
4. stru#ná charakteristika nov navrhovaného VO
5. stanoviska, souhlas posouzení pop%. rozhodnutí orgán) státní správy p%edepsaná zvláštními p%edpisy
6. údaje o souladu návrhu s územn plánovací dokumentací, to znamená i stanovisko útvaru architekta
m sta #i oblasti
7. druhy a parcelní #ísla dot#ených pozemk) podle evidence nemovitostí 8
8. architektonické za#len ní stavby do území, vzhled VO - typ stožár), svítidel, rozvád #), a jeho výtvarné %ešení
9. stru#ný popis p%edpokládaného stavebn -technického %ešení
10. údaje o provozu v#etn technických parametr)
11. nároky stavby na elektrickou energii, p%edpoklady na propojení se stávajícím VO
12. dot#ená ochranná pásma nebo chrán ná území
13. rozsah a uspo%ádání staveništ ( nap%. uvoln ní ploch, p%íjezdy na staveništ , p%ípadné p%eložky inženýrských sítí, omezení existující dopravy aj. )
14. popis zajišt ní ochrany životního prost%edí, to znamená u VO zejména ochrana vzrostlé zelen
15. situa#ní výkres sou#asného stavu
16. situa#ní výkres nového stavu
17. další výkresy, #i obrázky navrhovaného za%ízení
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18. stanoviska, souhlasy, nebo posouzení jednotlivých správc) inženýrských sítí, které se nacházejí v dot#eném území stavby
19. stanoviska, souhlasy, posouzení p%ípadn rozhodnutí dot#ených orgán) státní správy, hlavn orgány
chránící životní prost%edí
20. doklady o projednání dokumentace se správcem VO
Stavební povolení vyžadují všechny stavby a zm ny staveb, pokud v p%ípadech p%esn stanovených stavebním
zákonem neposta#í ohlášení. Stavební povolení je správní rozhodnutí, vydané p%íslušným stavebním ú%adem na základ stavebního %ízení. Pro zahájení stavebního %ízení je nezbytn nutné p%edlozit stavebnímu ú%adu dokumentaci,
která minimáln obsahuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

název a sídlo stavebníka - v tšinou jsou to M stské nebo Obecní ú%ady
jméno ( název ), adresa ( sídlo ) a oprávn ní zpracovatele dokumentace
základní údaje a umíst ní stavby VO
údaje o spln ní podmínek rozhodnutí o umíst ní stavby
údaje o spln ní podmínek dot#ených orgán) státní správy, které byly zajišt ny p%ed zahájením stavebního %ízení
popis staveništ - poloha, p%ípadné zasazení do ochranných pásem, p%ípadné požadavky na kácení
vzrostlých d%evin, likvidaci zelen , p%eložky
provozní údaje a zat%íd ní prost%edí prostoru, popis druhu napájecího p%ípadn ovládacího rozvodu,
proudové soustavy, nap tí a kmito#et, energetická bilance, ochrany, zp)sob napojení na ve%ejnou
sí/ a zp)sob ovládání VO
výsledky výpo#t) zkratových proud)
údaje o osv tlení - to znamená sv teln technické výpo#ty v#etn popisu svítidel a zdroj) sv tla
zásady celkového výtvarného %ešení stavby, dodržení požadavk) památkové pé#e a hlavního architekta m sta #i obce
zásady celkového stavebn technického %ešení soustavy VO
použité materiály a technologie výstavby VO
popis zemních prací
bezpe#nostní p%edpisy
celková situace stavby
dispozice se zakreslenými trasami napájecích a ovládacích rozvod) - schéma rozvodu, výkres
zemních prací - výkopových rýh
schémata rozvád #), p%ehledné schéma propojení rozvád #), p%ípadn soustavy VO
výkresy základ) stožár) a rozvád #)
%ezy k%íšení s ostatními inz. sít mi
výkresy návrhu konstruk#ního %ešení, pokud nesta#í textová #ást, obvykle p%i užití atypických
technologií stavby stožár) #i upevn ní svítidel
podmínky realizace výstavby
ekonomická #ást jejíž sou#ástí je i rozpo#et, je vhodné #lenit rozpo#et na #ást demontáží, montáží a
zemních prací
stanoviska, souhlasy, nebo posouzení jednotlivých správc) inženýrských sítí, které se nacházejí v
dot#eném území stavby
stanoviska, souhlasy, posouzení p%ípadn rozhodnutí dot#ených orgán) státní správy
doklady o projednání dokumentace se správcem VO

Realiza#ní dokumentace projektu je v zahrani#ním styku ozna#ována jako dokumentace „Detail Design“, je to
dokumentace zpracovaná ve fázi realiza#ní p%ípravy projektu a fázích navazujících pro ú#ely realizace projektu p%íslušnými realizátory (zhotovitel stavby), %ízení realizace projektu (investorská #innost) a užívání výsledk) projektu
uživatelem (správcem VO).Pod pojem realiza#ní dokumentace se obvykle zahrnují jen ty #ásti dokumentace, které
musí být zpracovány adresn pro p%íslušný konkrétní projekt, až do hloubky vyjasn ní p%edm tu dodávky (smlouvy)
na základní úrovni dodávky výrobku, práce nebo služby pro konkrétní stavbu.
Všechny stupn dokumentace stavby VO by m ly být zpracovány projektantem - sv telným technikem, silnoproudým elektrotechnikem, projektantem inž. sítí a zemních prací v jednom. V po#átku prací nad p%íslušným projektem je t%eba ur#it, za jakým ú#elem soustavu navrhujeme. Musíme si vyjasnit, pokud to již nevyjasnil investi#ní
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zám r, jakou komunikaci osv tlujeme, zda je to komunikace ur#ená pro motorovou dopravu, komunikace pro p ší
chodník v parku, v hromadné #i individuální zástavb , osv tlení spole#enské #i pouze osv tlení orienta#ní:
- Osv tlení pro chodce se buduje na komunikacích s omezenou, p%ípadn vylou#enou motorovou dopravou.
- Osv tlení spole#enské se navrhuje v místech p ších zón, p%evážn v historických a spole#ensky významných
centrech m st.
- Osv tlení orienta#ní je ur#eno pro p ší komunikace s malou intenzitou provozu.
Rozlišení prostor) je d)ležité hlavn p%i výb ru svítidel a sv telných zdroj). V p ších zónách nebo centrech
m st s malým motoristickým ruchem navrhneme stylová svítidla p%ípadn i se zdroji s nižší energetickou ú#inností a
lepším podáním barev. Krom zajišt ní pot%ebné horizontální osv tlenosti se p%i návrhu osv tlení p ší zóny klade
d)raz na vertikální intenzitu osv tlení, protože p%evaha zrakových informací je na vertikálních plochách. Jakost plastického podání tvá%í osob vyhodnocujeme ve sm ru p%evazujícího pohybu chodc) poloválcovou intenzitou osv tlení.
Sv teln technickým výpo#tem zjistíme nejvhodn jší osv tlovací soustavu, ale pokud nejsme schopni respektovat záludnosti terénu (vzrostlou zele,, svah, terénní p%ekážky, okna do nichž se nemá svítit) je tento výpo#et samoú#elný. V mnoha p%ípadech projektant (silnoprouda%) si nechá provést sv teln technický výpo#et a pak striktn dodrží rozte#e sv telných míst bez respektování stávající zástavby a vzrostlé zelen . Pak se stává, ze strom zastíní d)ležitý vjezd do k%ižovatky nebo vysoké stožáry osv tlují koruny strom), ale již mén vozovku. Je také nep%íjemné, když
svítíme lidem p%ímo do oken, n kdy tomu nem)žeme zabránit, ale je nutno navrhovat umíst ní svítidla citliv s ohledem na okna obytných dom) a také vjezd) a vchod) do dom).

Díl#í výsledky terénních zkoušek vysokotlakých sodíkových výbojek
Ing.František Luxa, ELTODO, a.s.
Parametry sv telných zdroj) v#etn hodnot života a úmrtnostních k%ivek udávané výrobci jsou p%evážn výstupy z laboratorních zkoušek.
Ú#elem dlouhodobých terénních životnostních zkoušek sodíkových vysokotlakých výbojek je ov %ení chování sv telných zdroj) v podmínkách reálného provozu ve svítidle p%i vlivu kolísání sí/ového nap tí, klimatických
vliv), s p%ed%adnými p%ístroji z b žné produkce, chv ní apod.
Zd)raz,uji, že se jedná o díl#í výsledky zkoušek, záv ry lze vytvo%it po jejich ukon#ení do 50 % výpadk).
A) Sledované zdroje
Na zkoušky jsou nasazeny zdroje z b žné produkce výrobc). Jsou vybrány typy nejvíce rozší%ené nebo
s p%edpokladem nejv tšího rozší%ení u uživatele a s ohledem, zda daný typ zdroje má výrobce ve výrobním programu. Pro ov %ení i typ Hg free , jež není b žn rozší%en a o jehož chování v reálných podmínkách není mnoho informací, ale má sv)j význam pro zanedbatelný obsah rtuti. Sledovaané soubory v tab. 1
Každý soubor p%edstavuje 25 ks (nebo blízké #íslo vzhledem k možnostem instalace v lokalit ) od každého typu
a jsou provád ny ve svítidlech z produkce Eltodo Power (MC a Z1) na vybraných úsecích v Praze 4, vždy tak, aby
daný soubor byl ve svítidlech na stejné napájecí v tvi rozvad #e.
Zkoušky byly zapo#aty 18.4.2000, denní cyklus svícení podle vypínacích #as) v dané oblasti je dán programem
%ídícího #ipu a sledován a vyhodnocován podle jeho #asování.
Sledování výpadk) pr)b žn , kontrola a vyhodnocení vždy po cca 1000 hod života.
B)

Pr)b žné sledování výpadk) terénních zkoušek.
Zkouška sleduje pr)b žn výpadky ze souboru nasazených zdroj) podle po#tu odsvícených hodin a p%í#iny výpadk) s cílem sestavení úmrtnostní k%ivky v reálných podmínkách.
Sledování je umožn no díky zavedenému programu Navision Servisní modul, kam je podle servisních zásah)
pr)b žn zaznamenáván stav každého sv telného místa, dále sledováním a soust%e.ováním výpadk) na servisním
okrsku.
V sou#asném stadiu sledování po cca 5000 hod života možno konstatovat, že se po#ty výpadk) zdroj) pohybují
v mezích o#ekávání, reprezentativní k%ivku úmrtnosti v reálných podmínkách z t chto výsledk) ( malý po#et hodin)
nelze sestavit.
Veškeré sledované zdroje jsou kusov posuzovány na druh a p%í#inu výpadku, po ukon#ení zkoušek bude statisticky zpracováno.
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P%ekvapivé jsou výpadky výbojek Sylvania Hg free. Po#et výpadk) neodpovídá tech.údaj)m, hodnotám
úmrtnostní k%ivky. Nadto nastává okem pozorovatelná zm na barvy sm rem ke žluté barv .
Výsledky sledování jsou shrnuty v tabulce 1. Grafické znázorn ní, vzhledem k relativn krátkému #asovému
úseku sledování a po#tu výpadk), má nízkou vypovídají schopnost.
Tabulka 1 Po ty výpadk' ze soubor' sledovaných zdroj'
výrobce
GE
Sylvania
GE
Sylvania
Osram
Philips
GE
Sylvania
Sylvania

•

p'íkon
50W
50W
70W
70W
70W
70W
100W
100W
100W

typ
LU 50/90/T/27
SHP T 50
LU 70/90/T12/27
SHP T 70
NAV T 70W
SON T 70W
LU 100/100/T/40
SHP TS 100
SHP TS 100 Hg free

stav k 13.7.2001 = 4898 hod
po#et sledopo#et
vaných
výpadk) ks
25
1
24
1
25
2*
21
0
25
1
25
0
24
0
24
0
24
11

% výpadk)
4
4,1
8
0
4
0
0
0
45,8

% výpadk)
údaj výrobce
1
2
1
2
3
1
1
2
3

život do 50%
28 500
23 000
28 500
23 000
18 000
28 000
28 500
23 000
23 000

- výpadky prasknutím vn jší ba,ky

Do svítidel, v nichž došlo k výpadku zdroje, jsou instalovány nové zdroje b žn k údržb používané a sv telné místo
se dále nesleduje.
C)

M 'ení napájecího nap tí v síti VO na sledovaných úsecích
Pro vyhodnocení chování zdroj) p%i terénních zkouškách je bezpodmíne#n nutné znát dlouhodobý pr)b h
napájecího nap tí. Výrobce zdroj), pro dodržení garantovaných parametr), v tšinou požaduje kolísání od jm. nap tí
+- 3% dlouhodob a +- 5% krátkodob , zatímco podle 'SN IEC 38 je povolené kolísání sít 230V+-10%, p%echodn
do r.2003 -10%+8%.
První orienta#ní m %ení na úsecích se sledovanými zdroji bylo provád no intervalovými voltmetry Orgrez.
U p%ístroje nastala porucha, vzhledem k tech. zastaralosti je neopravitelný a nadto není vždy použitelný pro zabudování do patice stožáru na konci v tv .
Proto byl vytipován sí/ový pam /ový p%ístroj SIMON 341 X 2, jehož parametry již máme ov %eny. Toto
za%ízení monitoruje dlouhodob kvalitu dodávané el. energie a vyhodnocení %ady veli#in je možno provád t na po#íta#i s p%íslušným software. Veškerá další m %ení, prozatím nevyhodnocená, jsou provád na za pomocí tohoto p%ístroje.
M %ení byla provád na v zapínacím bod na p%íslušné v tvi, v n kterých p%ípadech i na konci v tve sledovaného úseku. M %ení sledovala min. jednotýdenní pr)b h napájecího nap tí.
Pr)b žné orienta#ní výsledky dosud provedených m %ení na úsecích se sledovanými zdroji jsou v grafu 2.
Z výsledk) vyplývá, že v dosud sledované oblasti je podle 'SN spíše mírné podp tí, významné kolísání nap. nap tí
nebylo registrováno. Sledované výbojky tedy nejsou zat žovány p%ep tím #i výrazným kolísáním nap. nap tí.

D) M 'ení poklesu sv telného toku
Na úsecích se sledovanými zdroji je každého p)l roku provád no m %ení osv tlenosti s cílem získat reálné poznatky z terénu o chování systému zdroj - svítidlo. Svítidla jsou z produkce EP – %ady MC a Z1, instalována max. 1
rok p%ed zapo#etím zkoušek..
Pro tato m %ení je vždy mezi dv ma stožáry se sledovanými zdroji vyzna#ena trvalá m %ící sí/, vždy 3 kontrolní
body mezi dv ma sloupy, jednotlivá m %ení zachycují situaci v bodech sít . P%ed m %ením je vždy kontrolován stav
zdroj) se shodnými hodnotami života nebo je provedena vým na zdroj).
P%i m %ení osv tlenosti je sledováno napájecí nap tí na svítidle a výsledky p%epo#ítány na jmenovitou hodnotu.
Dosud provedená m %ení (krátký #asový úsek, nízký po#et m %ení) nelze výsledky jednozna#n vyhodnotit, poklesy se pohybují se pohybují v rámci chyb.
Vzhledem k tomu, že je pro praxi velice d)ležité znát chování zdroj) v reálných podmínkách , jsou vítány
všechny poznatky v této oblasti, velice p%ínosné jsou experimenty Prof. Sokanského na TU VŠB Ostrava.
S dalšími postupnými výsledky v p%ísp vku uvedené terénní zkoušky i ze záv ry po vyhodnocení bude odborná
ve%ejnost seznamována.
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Graf 2 – Sledování napájecího na vybraných úsecích, podle uvedených interval' nap. nap%tí (v %)
Terénní zkoušky sodíkových výbojek
Sledování napájecího nap%tí - sledované zdroje
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Úskalí projekt) elektrických rozvod) ve'ejného osv tlení
Ing. Radim G'es, PTD Ostrava
Projekt jakéhokoliv elektrického za%ízení musí zajistit požadovanou bezpe#nost daného za%ízení a dále musí
spl,ovat požadavky na p%ijatelné po%izovací a provozní náklady. U za%ízení ve%ejného osv tlení, která zahrnují rozsáhlá území, musí být tyto požadavky uplat,ovány d)sledn . Již ze svého principu jsou však požadavky na bezpe#nost za%ízení a na hospodárnost jeho provedení a provozu protich)dné. Proto je nutno hledat %ešení, která zajistí, aby
el. za%ízení byla v souladu se všemi elektrotechnickými p%edpisy a zajiš/ovala za všech provozních podmínek bezpe#nost osob i okolí a aby hospodárnost %ešení byla v p%ijatelných mezích. V praxi je totiž spln ní podmínek bezpe#nosti nutností a neuvážené p%edimenzování el. za%ízení má za následek zna#né po%izovací (p%íp. i provozní) náklady,
které vedou investory staveb (v p%ípad VO se jedná ve v tšin p%ípad) o investice z omezených obecních #i m stských rozpo#t)) k odklad)m #i omezování nutných rekonstrukcí, což má za následek další prodlužování provozu
stávajícího (mnohdy již zcela nevyhovujícího) za%ízení za hranicí životnosti, které m)že ohrožovat své okolí nejen el.
bezpe#ností, ale i mechanickým stavem za%ízení, daným jeho stá%ím (pády stožáru následkem koroze apod.). V tomto
p%ísp vku bych se rád zamyslel nad n kterými problémy, se kterými se setkáváme p%i projektech za%ízení ve%ejného
osv tlení.
V letošním roce došlo k ur#itým zm nám v cenové politice distributor) el. energie a ke zm n požadavk)
t chto distributor) na hlavní jisti#e v zapínacích rozvád #ích ve%ejného osv tlení. Vzhledem k tomu, ze paušální
poplatky jsou ú#továny za velikost jmenovitého proudu hlavního jisti#e p%ed elektrom rem rozvád #e VO (dále
RVO), byly zaznamenány požadavky ze strany správc) VO na snížení jm. hodnoty hlavních jisti#) na min. možné
hodnoty, vyskytly se i požadavky na úplné rušení n kterých RVO a následné p%epojení za%ízení VO na rozvody jiných stávajících RVO. Další zm nou byla skute#nost, že p%ed elektrom rem v RVO musí být osazen hlavní jisti# s
vypínací charakteristikou „B“. Snížení jm. hodnoty jisti#) v n kterých RVO bylo zcela oprávn né, nebo/ v mnohých
RVO byly jisti#e velmi p%edimenzované a zcela nevyužité (mnohdy In = 200 A i vyšší). Snižování In hlavního jisti#e
na min. možnou hodnotu je však nutno provád t po d)sledném zvážení všech okolností s d)razem na budoucí selektivitu jišt ní.
P%i provozních m %eních na za%ízení VO v Ostrav bylo zjišt no, ze vzhledem k rozdílným charakteristikám
pojistek na vývodech z RVO a p%ed%azeného jisti#e v RVO musí být hodnota In hlavního jisti#e nejmén o 3 stupn
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vyšší, než je nejvyšší In použitých pojistek, což v praxi mnohdy znamená, ze je nutno použít hlavní jisti# se jmenovitým proudem mnohem vyšším, než je skute#ný max. odebíraný proud. U d%íve používaných jisti#) s tzv. „motorovou“ charakteristikou nebyl tento problém tak zásadní vzhledem ke zpožd ní vybavení jisti#e. Jestliže použijeme
jisti# o pom rn velkém In, m)žeme ve zvlášt nep%íznivých p%ípadech narazit na další možný problém s jišt ním
p%ívodního vedení do RVO, zejména tam, kde RVO nejsou umíst ny v blízkosti trafostanice a p%ívodní vedení dosahuje zna#né délky.
Budeme-li se držet b žných doporu#ení, m l by In pojistek na vývodu z TR, RIS apod. být nejmén o dva
stupn vyšší než In jisti#e. A p%i p%edimenzovaném In jisti#e a velké délce p%ívodního vedení se m)že stát, ze min.
jišt ní p%ívodu v TR #i RIS nevyhoví požadavk)m na dobu samo#inného odpojení od zdroje p%i možné poruše. Zamyslíme-li se nad p%edešlými %ádky, dojdeme k záv ru, ze jádrem problému je kombinace jistících prvk) s rozdílnými charakteristikami. Vzhledem k obecn rozší%eným a pro své výhodné vlastnosti do rozvodu VO vhodným pojistkám je t%eba se zamyslet, je-li nutno trvat na používání hlavních jisti#) s charakteristikou „B“. Uvážíme-li, že
jisti# v rozvád #i je využíván p%edevším pro snadné odpojení podružné #ásti RVO od p%ívodního vedení p%i údržb a
opravách na za%ízení VO a p%i vhodné skladb jistících prvk) m)že vybavit pouze p%i poruše mezi pojistkami na
vývodech a jisti#em, lze p%edpokládat, že stejnou funkci by mohly zastat nap%. pojistkové odpína#e.
Ur#it stojí za úvahu prodiskutovat tyto problémy se zástupci distribu#ních spole#ností a pokusit se nalézt
oboustrann p%ijatelné %ešení. K rušení n kterých zapínacích bod) lze %íci, že je vhodné pouze tam, kde jsou stávající
RVO nevyužité, p%i#emž je t%eba myslet zejména na to, že napojením za%ízení VO ze zrušeného RVO na jiný stávající nesmí dojít k nep%ípustným úbytk)m nap tí v rozvodu VO a ke zv tšení impedancí vypínacích smy#ek, které by
zp)sobily nep%ípustn dlouhé #asy odpojení za%ízení VO p%i p%ípadných poruchách. P%i rušení RVO je rovn ž nutno
uvážit p%ípadné další možné rozší%ení sít VO, nebo/ p%i následném požadavku na vybudování nového RVO se nevyhneme možným problém)m s volným p%íkonem v trafostanici, platb poplatk) apod.
Další možné problémy m)že p%inést návrh na první pohled velmi jednoduchého rozvodu VO. Rozvody VO
je nutno navrhovat p%edevším s ohledem na bezpe#nost el. za%ízení (doba samo#inného odpojení od zdroje atd.), na
dovolený úbytek nap tí v rozvodu VO a s ohledem na dovolené namáhání a oteplení vodi#). Použité jišt ní musí
dále spl,ovat požadavky na požadovanou zkratovou odolnost. Základním problémem za%ízení VO je zajišt ní ochrany p%ed úrazem el. proudem v souladu s 'SN 33-2000-4-41 a dalšími p%íslušnými normami. Požadavky této normy,
které za#aly být na rozvody VO uplat,ovány sou#asn s p%ijetím této normy, zp)sobily projektant)m VO, zvyklým
léta projektovat podle starých 'SN, nejednu vrásku.
Problematické se zdá již samotné zat%íd ní venkovních prostor), ve kterých se za%ízení VO nachází, do prostor) z hlediska nebezpe#í úrazu el. proudem dle 'SN 33-2000-3. Toto zat%íd ní bylo již mnohokrát p%edm tem
nedo%ešených diskusí a i když p%ipustíme na základ pozd jšího dodatku této normy zat%íd ní do prostor) nebezpe#ných (za p%edpokladu, ze se za%ízením nemanipulují osoby bez p%íslušné elektrotechnické kvalifikace), m li bychom
mít na pam ti, že k za%ízení VO se mohou dostat i osoby bez p%íslušné kvalifikace a za%ízení VO by m lo t mto
osobám co nejvíce zamezit p%ístup k el. za%ízení, zejména neúmyslný. Lze totiž jen velmi obtížn zabránit tomu, aby
se osoba, rozhodnuta st)j co st)j nap%. zcizit litinovou patici, kabel VO apod., k tomuto za%ízení v)bec nedostala.
Podle výše uvedených zásad a provozních zkušeností lze doporu#it, aby v budoucnosti bylo upušt no od používání
paticových stožár) (patice mnohdy nedoléhají, jsou ter#em zlod j) a vandal), jsou p%ít ží údržb VO, mnohdy mívají chyb jící dví%ka atd.), byly používány p%ednostn stožáry bezpaticové s uzáv rem dví%ek dle p%íslušných 'SN a
aby údržbou VO byly provád ny pravidelné a co nej#ast jší kontroly stavu za%ízení VO.
Jako zvýšené bezpe#nostní opat%ení lze pln doporu#it používaní zapouzd%ených pojistkových rozvodnic
(nap%. typ EKM), které se v nedávné dob objevily na našem trhu a znemož,ují p%ímý dotyk na živé #ásti el. obvodu
i p%i chyb jícím krytu elektrovýzbroje a jejichž cena v porovnání s klasickou elektrovýzbrojí dosáhla p%ijatelné výše,
vezmeme-li v úvahu výhody plynoucí z použití t chto rozvodnic. P%i návrhu zp)sobu ochrany p%ed úrazem el. proudem, zejména neživých #ástí, musíme p%ihlédnout k mnoha okolnostem a specifik)m aplikace ve venkovních prostorech. P%i d)kladném pro#tení 'SN 33-2000-4-41 nabývá #tená% dojmu, jakoby norma byla více šitá na míru instalacím ve vnit%ních prostorech a budovách a p%i hledání optimálního %ešení pro venkovní prostory je mnohdy práce
dosti krkolomná.
Vezmeme-li v úvahu specifika VO, dosp jeme k záv ru, ze pro rozvody VO mohou p%icházet v úvahu p%edevším ochrana samo#inným odpojením od zdroje a ochrana použitím za%ízení t%ídy ochrany II nebo s rovnocennou
izolací. Dosáhnout ochrany použitím t%ídy ochrany II nebo s rovnocennou izolací nemusí p%edstavovat velký problém (kabely s dvojitou izolací, rozvád #e, svítidla a zapouzd%ené rozvodnice v provedení ve t%íd ochrany II). Kovový d%ík stožáru v tomto p%ípad p%edstavuje kovový kryt za%ízení t%ídy ochrany II, který není s vodi#em PEN propojen. P%i použití takovéto soustavy není zjevný velký problém. Avšak zamysleme se nad možností, že p%i použití
hrubé fyzické síly (nap%. náraz automobilu do stožáru p%i nehod ) m)že dojít nap%. k vytržení p%ívodních kabel) z

25

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

rozvodnice a ke spojení fázového vodi#e na d%ík stožáru. V tomto p%ípad ochrana selhává a stožár m)že p%edstavovat p%ípadné nebezpe#í.
Jako vhodn jší a v rozvodech VO tém % výhradn používaná je proto ochrana samo#inným odpojením od
zdroje. Jako vhodné se v t chto p%ípadech jeví nap%. použití zapouzd%ených rozvodnic ve stožárech a plastových
sk%íní, avšak s propojením vodi#e PEN na neživé #ásti (d%ík stožár) spojený s uzemn ním). V souvislosti s ochranou
samo#inným odpojením od zdroje je pot%eba p%ipomenout, že požadavky na bezpe#nost el. za%ízení jsou vyšší než u
d%íve používané ochrany nulováním. Zejména zajišt ní dostate#n nízké impedance poruchových smy#ek pro odpojení za%ízení od zdroje v požadovaném #ase m)že p%edstavovat dosti podstatný problém (samotný zp)sob výpo#tu
impedan#ních smy#ek by si jist zasloužil samostatný #lánek). A vyhovující velikost impedan#ních smy#ek je nutnou podmínkou pro aplikaci ochrany samo#inným odpojením od zdroje, nebo/ u za%ízení VO lze vzhledem k charakteru prostor) jen st ží aplikovat hlavní #i dopl,ující pospojování (jistý ekvivalent by mohly p%edstavovat nap%. ekvipotencionální kruhy kolem stožár) - pro VO nevhodné). Rovn ž proti aplikaci proudových chráni#) je n kolik argument).
Údržba VO se použití proudových chráni#) brání, nebo/ vyžadují relativn #asté pravidelné kontroly a #asté
zásahy údržby VO, nebo/ vzhledem ke své citlivosti a aplikaci ve venkovním prost%edí dochází k #astým vybavením.
Ješt siln jším argumentem je skute#nost, ze pro správnou funkci proudového chráni#e, je nutno použít odd lené
vodi#e PE a N (tj. soustavu TN-S), což ve v tšin p%ípad) není vhodné. Na rekonstruované soustavy VO totiž v tšinou navazují stávající rozvody provedené v soustav TN-C (PE a N nelze dále spojovat). Dále existují nejr)zn jší
havarijní propojení, která v p%ípad poruchy na rozvodu VO zajistí do#asné napájení VO z rozvodu nejbližšího RVO
(provedeny v TN-C), což by v p%ípad sít TN-S nebylo možné. Požadavek na provedení rozvod) VO v soustav
TN-C rovn ž v tšinou kladou p%íslušné správy VO. Z výše uvedeného textu je tedy z%ejmé, ze musíme zajistit dostate#n malou impedanci poruchové smy#ky. Na její velikost má vliv impedance trafa a soustavy vn (nízká, nelze
ovlivnit), druh a pr)%ez použitého vedení a jeho délka a n které další vlivy (nap%. p%echodové odpory, uzemn ní
apod.).
Z toho vyplývá, ze dostáváme-li se do problém), m)žeme volit v tší pr)%ezy vodi#) (zpravidla velmi nákladné, v koncových v tvích jsme omezeni max. pr)%ezem kabel) 35 mm2, u sadových stožár) pr)%ezy ješt menšími). Další možností je omezení max. délek v tví, které jsou však dány rozsahem VO a po#tem a vzájemnou vzdáleností jednotlivých RVO (již bylo zmín no neuvážené rušení RVO). Pro správnou funkci ochrany samo#inným odpojením od zdroje je tedy nutno i vhodn navrhnout jišt ní. V sou#asné dob , kdy se používají tém % výhradn ve VO
moderní svítidla se sodíkovými výbojkami nízkých p%íkon), nebývá zpravidla zatížení jednotlivých v tví VO p%íliš
velké a p%i správném rozfázování je skute#né zatížení jednotlivých fází i p%i respektování náb hových proud) výbojek velmi nízké. Je proto nutné zvolit nejbližší p%ed%azené jišt ní co nejnižší, p%i#emž by m la z)stat zachována provozní spolehlivost za%ízení VO. Zde platí jednozna#ná zásada, ze #ím nižší jišt ní použijeme, tím je kratší doba odpojení a tím je vyšší bezpe#nost za%ízení.
Podstatnou skute#ností je to, ze za%ízení VO již ze svého principu v podstat nelze za b žných provozních
podmínek p%etížit. Nem li bychom se tedy již setkávat s p%ípady, kdy údržba VO osazuje vývody RVO svévoln
pojistkami jmenovitých proud) 35A, 40A i 50A a vyššími, i když skute#né fázové proudy ne#iní ani 5A. Rovn ž p%i
jišt ní svítidel v elektrovýzbrojích ve stožárech lze doporu#it používat pro b žné sv telné zdroje (do 150W) pojistky
max. 6A. Zvýšený d)raz je nutno klást i na uvád ní za%ízení do souladu s realiza#ní dokumentací stavby, pokud
údržba VO využije havarijní propojení v p%ípad poruchy, je nutno poruchu urychlen odstranit a zapojení VO uvést
do p)vodního stavu. Toto se v sou#asnosti mnohde d)sledn nedodržuje a následkem je takový stav za%ízení VO,
které neodpovídá požadavk)m na bezpe#nost za%ízení VO a skute#né zapojení VO mnohdy nezná ani správce VO.
V souvislosti se zmín nou ochranou samo#inným odpojením od zdroje si dovolím krátkou zmínku o uzemn ní za%ízení VO. Z hlediska ochrany p%ed úderem blesku p%edstavuje dostate#né uzemn ní náhodný zemni# (stožár
VO v základu) a není nutno budovat další (strojené) zemni#e. 'l. 413.1.3.N10 až N14 'SN 33 2000-4-41 však stanovují ur#ité požadavky na vodi#e PEN (PE) a jejich uzemn ní pro spln ní podmínek samo#inného odpojení od
zdroje. Zde je t%eba p%ipomenout, že v mnohých p%ípadech není nutné klást do výkopu zemni#e a p%esto odpor uzemn ní vyhoví (lze použít i zem. ty#e apod.). Rovn ž si myslím (v rozporu s n kterými názory), ze zemni# (pásek #i
drát), spojující jednotlivé stožáry nep%edstavuje hlavní ani dopl,ující pospojování ve smyslu 'SN 33 2000-4-41.
Nutno však podotknout: pokud máme problémy s velikostí impedan#ních smy#ek (a ty máme tém % vždy),
zemni# (nap%. kulatina #i pásek FeZn, uložený ve výkopu a spojující jednotlivé stožáry) krom toho, ze významn
vylepší celkový zemní odpor uzemn ní, p%edstavuje v podstat další vodi#, zapojený paraleln s vodi#em PEN a tím
snižuje impedanci vodi#e PEN a potažmo celé impedan#ní smy#ky, dobré uzemn ní pak má za následek o n co nižší
nebezpe#í úrazu el. proudem (dotykové nap tí v míst poruchy je mimo jiné závislé i na kvalit uzemn ní).
Obecn lze p%i b žné aplikaci Ohmova zákona %íci, že použití zemni#) má v tší efekt p%i menším pr)%ezu
kabel) VO, p%i vyšších pr)%ezech kabel) je vliv zemni#) o n co menší, vždy však platí, že #ím v tší je pr)%ez zemni-
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#) tím je výsledný efekt lepší. Co se tý#e návrhu VO z hlediska úbytku nap tí, nebývají v tšinou zásadní problémy a
potíže se objevují zejména u extrémn dlouhých v tví volného vedení VO, provedených jednofázov . Jiným problémem je p%ep tí #i podp tí v sítích VO. 1ešením t chto problému je nap%. používání stabilizátor) a regulátor) nap tí,
kterých je v sou#asné dob na trhu n kolik druh).
Již v minulosti bylo (mj. i na t chto kurzech) zmín no spoustu výhod regulace nap tí VO v no#ních hodinách a následných ekonomických úspor. Zde bych si dovolil malou poznámku. V obvodech VO s ochranou p%ed
úrazem el. proudem samo#inným odpojením od zdroje je p%i daném jišt ní rozhodující poruchový proud, který zp)sobí vybavení jistícího prvku. Poruchový proud je dán velikostí nap tí a impedancí poruchové smy#ky. Jelikož impedance smy#ky z)stává p%i regulaci konstantní (zanedbáme-li vliv oteplení vodi#) p%i rozdílném poruchovém proudu), je #as vybavení daného jistícího prvku v daném obvod závislý na velikosti nap tí.
A jestliže v pr)b hu provozu VO dojde ke snížení velikosti nap tí (nap%. regulací), dojde i ke snížení poruchového proudu a ke zvýšení vypínacího #asu. Zde je nutno p%ipomenout, ze vypínací #as nap%. pojistky není p%ímo
úm rný poruchovému proudu a nár)st vypínacího #asu je mnohem vyšší (nap%. pro pojistku PN000 gG/16A platí
p%ibližn : I 1=100A – t 1 = 0,1s, I 2=80A – t 2 = 0,3s).
Protože rozsah regulace m)že být až 50V (tj. 78% Un, výbojky lze provozovat p%i min. 180V), je zna#ný i
pokles poruchového proudu (pokles je p%ibližn p%ímo úm rný poklesu nap tí) a vypínací #asy jistících prvk) se
zvýší na nep%ijatelné hodnoty. Tuto skute#nost je nutno p%i návrhu soustavy VO s regulací nap tí zohlednit. Je sice
pot%eba %íci, ze dojde-li ke snížení jm. napájecího nap tí, dojde i k ur#itému poklesu p%ípadného dotykového nap tí,
rozhodn však nelze tvrdit, ze se velikost dotykového nap tí bude pohybovat v mezích dovolených hodnot. P%i návrhu rozvod) VO s ohledem na oteplení vodi#) se nesetkáváme s ne%ešitelnými problémy, nebo/ vzhledem k pom rn
krátkým #as)m trvání poruch do jejich odpojení a vzhledem k používání vodi#) relativn velkých pr)%ez) (z d)vod)
nízké impedance, proudov nevytíženy) s velkými oteplovacími konstantami nedochází k nebezpe#nému tepelnému
namáhání kabel). Základní teplotu okolí (30°C) a zvýšení odpor) kabel) p%i poruše vlivem oteplení je nutno respektovat p%i výpo#tu impedance poruchové smy#ky. Záv rem bych cht l %íci, ze v p%ísp vku byly zmín ny jen n které z
mnoha problém) a zkušeností , které se v souvislosti s VO vyskytují a p%ísp vek si neklade za cíl dogmatické %ešení
daných problém), spíše poskytuje souhrn nám t), které stojí za další diskuse. Zárove, uvítám upozorn ní na chyby,
kterých jsem se p%i svých úvahách dopustil, p%ípadn rozdílné názory na n které z uvedených témat.

Vlivy regulace nap tí na parametry vysokotlakých výbojek
Pavel Válek, Karel Sokanský, TU VSB Ostrava
V p%ísp vku jsou popsány výsledky z dlouhodobého m %ení na modelu ve%ejného osv tlení tvo%eného 60
kusy vysokotlakých sodíkových výbojek 70W #ty% r)zných výrobc). Vyhodnocení m %ení je zam %eno ke srovnání
zm n parametr) vysokotlakých sodíkových výbojek napájených r)zným napájecím nap tím.
Ve%ejné osv tlení pat%í mezi neplacené služby obyvatelstvu. Ovliv,uje ve%ejný po%ádek, bezpe#nost dopravy
a turistickou atraktivnost m st a obcí. Optimalizace provozu a údržby ve%ejného osv tlení pat%í k nosným program)m rozvoje ve%ejn prosp šných služeb. Jednou z možností úspory náklad) na provoz ve%ejného osv tlení je regulace p%íkonu a tím sou#astn i výkonu sv telných zdroj) ve svítidlech prost%ednictvím napájecího nap tí osv tlovací
soustavy. Pod pojmem regulace nap tí osv tlovací soustavy si lze p%edstavit snižování nap tí od jmenovité hodnoty
na minimální p%ípustnou provozní velikost udávanou výrobci komponent) svítidel. Další z možností úspor náklad)
na provoz ve%ejného osv tlení, v praxi ovšem p%ímo navazující na možnost regulace napájecího nap tí na vstupu
osv tlovací soustavy, spo#ívá v zachování p%edpokládaného života sv telných zdroj) - výbojek. Tohoto efektu dosáhneme jednak omezením možnosti zvýšení nap tí v rozvodu nad jeho jmenovitou hodnotu. Zkrácení života sv telného zdroje p%i jeho provozu p%i napájení zvýšeným nap tím je známá skute#nost. Zvýšení nap tí nad jmenovitou
hodnotu 230V je b žné, zvlášt v no#ních hodinách p%i snížení odb ru elektrické energie z rozvodné sít , kdy je
ve%ejné osv tlení v provozu. Prodloužením života sv telných zdroj) zde lze dosáhnout snížení náklad) na nákup
nových sv telných zdroj) a jejich vým nu ve svítidlech. Otázkou zde je, jak se dlouhodobé snížení napájecího nap tí
v dovolených mezích projeví na vlastnostech sv telných zdroj).
M %ení provedené na modelu osv tlení se sodíkovými výbojkami m)ze napomoci si uv domit vliv napájecího nap tí na hodnotu jednotlivých parametr) sodíkových výbojek v#etn života vlivu jednotlivých parametr) na
život. Pro úplnost je t%eba dodat, ze sv telné zdroje mají v dob prezentace p%ísp vku odsvíceno p%ibližn 8000 provozních hodin, což jsou p%ibližn dv t%etiny p%edpokládané života
.
Popis experimentu a metodika m 'ení
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Experiment je provád n na modelu s po#áte#ním po#tem 60–ti kus) vysokotlakých sodíkových výbojek o jmenovitém p%íkonu 70W. Použité výbojky jsou od #ty% r)zných výrobc) (Tesla Holešovice, Philips, Osram, GE Lighting),
elektrická výzbroj svítidel byla vybavena podle doporu#ení výrobce svítidel. Model je z hlediska velikosti napájecího
nap tí rozd len na t%i v tve (sníženého jmenovité nap tí o 10%, jmenovité nap tí a zvýšeného jmenovitého nap tí o
10%). Vlastní m %ení probíhá z d)vodu objektivního srovnání všech sv telných zdroj) na hladin jmenovitého nap tí. M %ení se z hlediska objektivity provád jí vždy na stejném p%ed%adníku a startéru. P%i m %ení jednotlivých výbojek se zjiš/ují a dopo#ítávají hodnoty :
a.) sv telného toku v absolutní hodnot a po p%epo#tu v pom rné hodnot vztažené k hodnot na po#átku m %ení po
zaho%ení sv telného zdroje.
b.) efektivní hodnoty nap tí na oblouku výbojky, dále se p%epo#ítává na pom rnou hodnotu vztaženou k hodnot
po#áte#ní.
c.) efektivní hodnoty proudu výbojkou, dále se p%epo#ítává na pom rnou hodnotu vztaženou k hodnot po#áte#ní.
d.) #inného p%íkonu celého m %eného systému p%ed%adník, startér, výbojka, která se op t dále se p%epo#ítává na
pom rnou hodnotu vztaženou k hodnot po#áte#ní.
Nam 'ené závislosti
Všechny nam %ené závislosti jsou vypo#teny jako pr)m rné a pom rné hodnoty. Pr)m rné hodnoty jsou
vypo#teny ze všech funk#ních sv telných zdroj) v dob m %ení, pom rné hodnoty jsou vztaženy na startovací hodnoty po zaho%ení sv telných zdroj).
Jako první je uvedená závislost sv telného toku na provozních hodinách sv telného zdroje (viz obr.1), která
je z hlediska osv tlovací techniky nejd)ležit jší. Z nam %ených hodnot je patrná klesající tendence sv telného toku.
Jako zlomový bod je možné ozna#it 3000 provozních hodin prakticky pro všechny t%i m %ené v tve.
Jako druhou charakteristiku je z hlediska diagnostiky stavu výbojky vhodné uvést závislost efektivní hodnoty nap tí na výboji (viz obr.2). Toto nap tí má podle p%edpokladu stoupající tendenci, zvlášt pro výbojky napájené
zvýšeným nap tím o 10% nad jmenovité.
Pro možnosti srovnání sv telného výkonu k elektrickému p%íkonu je vhodné uvést závislost #inného p%íkonu
soustavy sv telný zdroj, p%ed%adník a startér na provozních hodinách sv telného zdroje (viz obr. 3). Z nam %ených
k%ivek je patrné, že kopírují tvar k%ivek sv telného toku, ovšem v menším m %ítku. Drobné rozdíly jsou zavin ny
pr)m rováním hodnot #ty% r)zných výrobc). Projevit se zde m)ze rovn ž skute#nost, ze #inné ztráty v tlumivce jsou
úm rné kvadrátu jí protékaného proudu.
Další závislostí, kterou je možné uvést, je velikost efektivní hodnoty proudu na provozních hodinách výbojky (viz obr.4). Velikost proudu je vázána velikostí nap tí na výboji. Obecn lze konstatovat, ze s r)stem nap tí na
výboji velikost proudu klesá.
P%edposlední vypo#tenou závislostí je m rný výkon (v praxi uvad ná v jednotkách lumen na Watt). Hodnota
m rného výkonu v pom rných jednotkách byla stanovena jako pom r velikosti m rného sv telného toku a p%íkonu
soustavy sv telný zdroj, p%ed%adník a startér (viz obr.5).
Jako poslední graf v po%adí je uvedena #asová závislost po#tu funk#ních sv telných zdroj) v jednotlivých
v tvích v závislosti na provozních hodinách. Jako krok na #asové ose byl zvolen #asový interval 100 provozních
hodin. Obr. 6 Závislost po#tu sv telných zdroj) v jednotlivých v tvích na provozních hodinách.
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Zhodnocení zjišt ných výsledk)
D%íve než se p%istoupí k hodnocení nam %ených hodnot a pr)b h) je vhodné uvést:
a.) sv telné zdroje mají v dob prezentace p%ísp vku odsvíceno 7600 hodin, což jsou dv t%etiny jejich p%edpokládaného života.
b.) všechny výsledné pr)b hy jsou vztaženy na výbojky jako pr)m r. Mezi sadami výbojek jednotlivých výrobc)
se z hlediska jejich opot%ebení ur#ité rozdíly projevovaly jiz nyní. N které sady jsou opot%ebovány mén , n které více.
c.) vlastní m %ení byla provád na m %ícími p%ístroji s t%ídou p%esnosti do 1%. Zvln ní hodnot v grafech je zp)sobeno rozdíly kolem 1% v pom rném vyjád%ení.
d.) všechna m %ení byla provád na z d)vodu možnosti srovnání opot%ebení sv telných zdroj) jednotlivých v tví na
jmenovitém nap tí a pro jeden stálý kus zapalova#e a induk#ního p%ed%adníku.
Z grafu zobrazeného obr.1, vyjad%ujícím zm ny sv telného toku sv telných zdroj), zjistíme jeho úbytek z%eteln . V p%ípad posledního m %ení konaného po 7600 hodinách provozu, je pro v tev napájenou zvýšeným nap tím
výrazn vyšší než v ostatních v tvích a #iní 17 % oproti po#áte#nímu stavu. Rovn ž v tev napájená sníženým nap tím vykazuje celkem velký úbytek sv telného toku 13% a svou hodnotou p%evyšuje v tev napájenou nap tím jmenovitým, která má pouze 9%.
Významný výsledek pro diagnostiku stavu opot%ebení výbojky poskytuje obr.2, který zobrazuje zm nu nap tí na
oblouku. Pokud by byl uvedený obrázek rozkreslen pro všechny výrobce, došli bychom k ješt v tším rozdíl)m.
Pr)m rování hodnot nám zde rozdíly celkem spolehliv skrývá. Podle o#ekávání má v tev napájená zvýšeným nap tím výrazný vzr)st nap tí na oblouku již po 2000 provozních hodinách. Zde je mozné konstatovat, ze pokud bude
ve%ejné osv tlení napájené ur#itými procenty provozních hodin zvýšeným nap tím, mohou p%i jeho rozb hu na jmenovitém nastat problémy se zapálením výbojky (což je ov %ená skute#nost získaná p%i m %ení provád ném na jmenovitém nap tí). Konkrétní hodnoty zvýšení nap tí na oblouku po 7600 provozních hodinách oproti po#áte#nímu stavy
jsou 25% u v tve napájené zvýšeným nap tím, 11% u v tve napájené jmenovitým nap tím a -2% u v tve napájené
sníženým nap tím.
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Pohledem na obr. 3 zobrazujícím p%íkon soustavy sv telný zdroj, p%ed%adník a startér v závislosti na provozních
hodinách sv telného zdroje zjistíme, že popisuje rozdíly mezi jednotlivými v tvemi již mén výrazn . Rozdíly zde
sice jsou, jejich velikost je p%ibližn na úrovni 4% od v tve napájené jmenovitým nap tí. Pravd podobn se výrazn ji projeví až p%i dalších m %eních, jak tomu napovídá trend k%ivky reprezentující v tev se zvýšeným nap tím. Projevit
se zde m)že rovn ž skute#nost, ze #inné ztráty v tlumivce jsou úm rné kvadrátu jí protékaného proudu. Tento proud
je nejnizší ve v tvi se zvýšeným nap tím vlivem vzr)stu nap tí na oblouku. Srovnáním tvaru k%ivek úbytku sv telného toku z grafu obr.1 a #inného p%íkonu je z%etelná podobnost mezi ob ma k%ivkami, které reprezentují tutéž hladinu nap tí.
Z hlediska srovnání efektivní hodnoty proudu protékajícího výbojkou, uvedené na obr. 4, provozované p%i r)zném napájecím nap tí je mozné konstatovat, že s r)stem provozních hodin p%i zvýšeném napájecím nap tí a nap tí
na výboji velikost proudu klesá. Vzhledem k tomu, že se p%íkon soustavy sv telný zdroj, p%ed%adník a startér v závislosti na provozních hodinách prakticky nem ní (+2, -4%) musí být zachována hodnota #inného p%íkonu.
Graf na obr. 5 reprezentuje závislost m rného výkonu sv telných zdroj) r)zných v tví. Výsledné k%ivky kopírují
tvar k%ivek zobrazujících závislost sv telného toku sv telných zdroj). Výsledek, odpovídající 7600 provozním hodinám, lze vyjád%it :
-minimální úbytek m rného výkonu mají sv telné zdroje pracující p'i jmenovitém nap tí, v konkrétním
#íselném vyjád'ení oproti po#áte#nímu stavu #iní pokles 9%.
-úbytek m rného výkonu sv telných zdroj) pracujících p'i sníženém nap tí, je nepatrn vyšší a v #íselném vyjád'ení oproti po#áte#nímu stavu #iní 10%.
-úbytek m rného výkonu sv telných zdroj) výbojek pracujících p'i zvýšeném nap tí je maximální a #iní
13%
Poslední uvedenou závislostí je po#et sv telných zdroj) v jednotlivých v tvích na provozních hodináchna Orb 6
podle p%edpokladu vzniká nejvyšší úbytek sv telných zdroj) ve v tvi se zvýšeným nap tím, 7600 provozních hodin
se dožilo 7 ks ze 20. Ve v tvi s nap tím jmenovitým se 7600 provozních hodin dožilo 14 ks ze 20. V p%ípad sníženého napájecího nap tím jsou ztráty nejnižší, 15 ks svítících výbojek ze 20.
Zde je vhodné konstatovat, že vhodná volba výrobce sv%telného zdroje zde hraje d'ležitou roli. Pro p#íklad lze
uvést, že všech 5 ks nefunk ních výbojek ve v%tvi napájené sníženým nap%tím pat#í jednomu výrobci, p#i emž vzorky
všech ostatních nemají #ádný po etní úbytek.
Obecn lze experiment, definovaný dv ma t%etinami života výbojek, shrnout:
a.) práce výbojek p'i jmenovitém nap tí je optimální stav z hlediska úbytku sv telného toku a m rného
výkonu.
b.) práce výbojek p'i sníženém nap tí výbojkám neškodí, nedosáhne se však optimálních parametr) z
hlediska m rného výkonu. Z hlediska života je zde potvrzena nejnižší po#et vyho'elých zdroj).
c.) práce výbojky p'i zvýšeném nap tí snižuje její m rný výkon, zvyšuje její nap tí na výboji a snižuje
život. Z hlediska a zde potvrzen nejvyšší po#et opot'ebovaných zdroj). Požadavky na osv tlení podle
evropských norem

Požadavky na osv tlení podle evropských norem
Ing Ji'í Novotný, FCC PUBLIC s. r. o.
1. prEN 12665 Light and lighting (Sv tlo a osv tlení) – Basic term and criteria for specifying lighting requirements (Základní termíny a kriteria pro specifikaci požadavk) na osv tlení)
Navrhovaná norma je základním p%edpisem pro tvorbu evropských norem na osv tlení.
O kone#ném návrhu této normy probíhá v sou#asné dob hlasování s termínem 2001-11-27. Pro tuto i ostatní
evropské normy platí pravidlo pro datované a nedatované odkazy na další normy a p%edpisy. U datovaných odkaz)
se pozd jší zm ny nebo revize citovaných dokument) vztahují na danou normu jen tehdy, byly-li do ní za#len ny
zm nou nebo revizí. U nedatovaných odkaz) platí poslední vydání p%íslušného dokumentu. Z tohoto pojetí vyplývá
z%ejm i vysv tlení možnosti uvád ní odkaz) na ješt neschválené návrhy norem, což bylo pro normaliza#ní praxi
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v 'R d%íve nemyslitelné. V dalším bude v nována pozornost n kterým nov zavedeným termín)m, definicím a hodnotám v návrhu normy prEN 12665 a v dosud schválených a zavedených do 'SN evropských normách.
2. prEN 12665– Základní termíny a kriteria pro specifikaci požadavk) na osv tlení
Tento kone#ný návrh normy obsahuje základní soustavu termín), jež mají být používány pro specifikaci požadavk) na osv tlení a jejich definic.V tšina termín) v této norm byla p%evzata z mezinárodního sv teln technického slovníku [1]. N které definice byly v informativní P%íloze A dopln ny dalšími vysv tlivkami a poznámkami.
V úvodu se píše, že požadavky na osv tlení v prostoru mají poskytnout:
§ p%im %ené osv tlení pro bezpe#nost a pohyb,
§ podmínky pro usnadn ní zrakového výkonu,
§ p%ijatelnou zrakovou pohodu pro uživatele prostoru.
Rovn ž se p%edesílá, že další terminologie pro speciální oblasti je obsažena v p%íslušných souborech norem, v#etn
požadavk) na osv tlení pro tyto oblasti. P%íkladem tohoto %ešení je -SN EN 1838 Sv%tlo a osv%tlení – Nouzové osv%tlení (36 0453).
2.1 Nov za'azené termíny, které nevyžadují zvláštní vysv tlení, nebo, jsou nebo byly obsaženy v %SN,
pop'ípad v #eské odborné literatu'e (v závorkách je u p'íslušných termín) uvedeno písmenné zna#ení podle
prEN 12665):
kontrast jasnosti, kontrast barev, zorné pole, zraková pohoda, pr'm%rný jas (L), minimální jas (Lmin), maximální jas (Lmax), rovnom%rnost jasu, pr'm%rná osv%tlenost (E), minimální osv%tlenost (Emin), maximální osv%tlenost
(Emax), poloprostorová osv%tlenost (Ehs), poloválcová osv%tlenost (Esz), provozní ú innost svítidla (η w), horní ú innost (svítidla), initel stárnutí sv%telných zdroj', initel funk ní spolehlivosti sv%telných zdroj', initel zne išt%ní
svítidla, pom%rná rozte svítidel, stroboskopický jev, m%rný instalovaný p#íkon, initel zne išt%ní ploch osv%tlovaného prostoru, m%#icí pole fotometru, kosinová korekce.
K tomuto souboru termín) je t%eba dodat:
- definice jsou stejné nebo podobné t m, jež byly uplat,ovány v 'SN i v #eské praxi
- odlišné je zna#ení pr)m rných hodnot jasu a osv tlenosti a použití index), indexy min a max se týkají hodnot
v bodech prostoru, odlišný je také index u provozní ú innosti svítidla
- zraková pohoda je subjektivní stav zrakového uspokojení vyvolaného vizuálním prost%edím (v žádné platné
'SN není v sou#asné dob definována)
2.2 Nov za'azené termíny, jež jsou nové nebo u nichž dochází k v tší zm n názvu nebo definice nebo
obojího ve srovnání s dosavadní tuzemskou praxí:
§ udržovaný jas (Lm) – hodnota pr)m rného jasu, pod níž nesmí jas poklesnout. Je to pr)m rná hodnota jasu v
dob , kdy se musí p%istoupit k údržb .
§ po áte ní jas (Li) – pr)m rný jas u nové osv tlovací soustavy.
§ rovnom#rnost jasu – pom r minimálního jasu k pr)m rnému (lze použít také pom r minima k maximu, musí to
však být explicitn vyzna#eno).
§ udržovaná osv#tlenost (Em )– hodnota pr)m rné osv tlenosti na specifikované ploše, pod níž nesmí osv tlenost
poklesnout. Je to pr)m rná osv tlenost v dob , kdy se musí p%istoupit k údržb .
§ po áte ní osv#tlenost (Ei) – pr)m rná osv tlenost u nové osv tlovací soustavy.
§ život osv#tlovací soustavy – doba, po které nem)že být osv tlovací soustava obnovena v d)sledku nevratného
znehodnocení tak, aby vyhov la požadavk)m na její výkon.
§ cyklus údržby – periodický interval vým ny sv telných zdroj), #išt ní svítidel a ploch osv tlované místnosti
(viz též CIE 97 [2]),
§ plán údržby – soubor pokyn), jenž ur#ují cyklus a postupy údržby,
U této skupiny je t%eba upozornit na nové zn ní termín) a písmenného ozna#ování normových hodnot osv tlenosti a jasu spolu s pozm n nými formulacemi definic. Tyto úpravy sice m ní #eskou praxi zdánliv jen formáln ,
ve skute#nosti však jde o zm ny zásadní, které bude nutno p%i zavedení této EN do soustavy 'SN respektovat. Poslední t%i termíny nebyly do dnešní doby v 'SN formáln zavedeny a definovány a k jejich uplatn ní bude t%eba
zp%ístupnit všem projektant)m odkazované publikace Mezinárodní komise pro osv tlení CIE.
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2.3 Systém pro specifikaci požadavk) na osv tlení, výpo#et a m 'ení parametr) osv tlení:
osv#tlenost (lx) i jas (cd/m2) musí být specifikovány jako udržované hodnoty a musí být voleny z této %ady: 1 ×
10N; 1,5 × 10N; 2,0 × 10N; 3,0 × 10N; 5,0 × 10N; 7,5 × 10N, kde N je celé #íslo,
omezující osln#ní m)že být vyjád%eno r)zným zp)sobem. Použije-li se zv%tšení prahu rozlišitelnosti TI, musí se
volit z následujících hodnot (viz CIE 31 [3]): 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, použije-li se #initel omezujícího osln ní GR, musí se volit z hodnot (viz CIE 112 [4]): 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90.
rušivé osln#ní m)že být vyjád%eno psychometrickou škálou odvozenou z psychofysiologických experiment).
Použije-li se jednotný systém hodnocení osln ní, musí se hodnoty UGR volit v %ad : 10, 13 16, 19, 22, 25, 28.
podání barev – Požadavky na jakost podání barev v projektové #innosti musí být specifikovány všeobecným
indexem podání barev Ra z %ady hodnot: 20, 40, 60, 80, 90.
barevný tón sv#tla zdroje m)že být vyjád%en náhradní teplotou chromati nosti (Tcp),
energetické ukazatele osv tlovací soustavy,jež závisejí na instalovaném p%íkonu, ro#ní dob a režimu provozu, v
kW⋅h za rok na jednotku plochy nebo délky musí být uvedeny pro prokázání energetické efektivnosti,
udržovací initel musí být specifikován (viz CIE 97[2]),
postupy m#%ení musí být stanoveny pro všechny osv tlovací soustavy,
p%esnost a tolerance musí být odhadnuty jak u výpo#t), tak u terénních m %ení.

Co k tomu dodat? 1ady hodnot osv tlenosti a jasu jsou elegantn definovány a odpovídají p%ibližn geometrické %ad s kvocientem 1,5. P%ipome,me, že u odstup,ování jas) povrch) komunikací pro motorovou dopravu se
d%íve uplat,oval spíše kvocient 2. Op t zde vzniká pot%eba zp%ístupn ní odkazovaných publikací CIE, nebo vypracování nové 'SN pro výpo#et a zábranu osln ní. Bez bližšího vysv tlení z)stává zatím, jak se bude postupovat p%i
stanovení p%esnosti m %ení.
3. K požadavk)m zavedených norem %SN EN pro osv tlení
P%ipome,me, že k dnešnímu dni byly schváleny a zavedeny do soustavy 'SN t%i evropské normy: 'SN EN
1837, 'SN EN 1838, 'SN EN 12193, o nichž bylo všeobecn referováno jak v #asopise SV7TLO, tak na sv teln technických akcích v Ostrav i jinde. V tomto p%ísp vku upozorn me jen na charakteristické termíny a hodnoty
z hlediska kone#ného návrhu shora uvedené evropské terminologické normy prEN 12665.
Norma 'SN EN 1837 se zabývá vestav ným osv tlením na strojích a požadavky na sv teln technické parametry %eší odkazy na p%íslušné normy p%edevším na prEN 12464 Sv tlo a osv tlení – Osv tlení vnit%ních pracovních
prostor), na jejíž dokon#ení a schválení stále #ekáme. 'SN EN 1837 již používá termín udržovaná osv#tlenost.
Norma 'SN EN 1838 %eší terminologii a sv teln technické požadavky na nouzové osv tlení. Je nutno p%edeslat, že v podstat nevyužívá pln terminologii prEN 12465. Hodnoty nouzového únikového osv tlení 0,5lx, 1lx a 15
lx jsou sice v %ad volených #ísel, avšak z hlediska místa a #asu jsou definovány r)zn U nouzového osv#tlení únikových cest a protipanického osv%tlení ve%ejn p%ístupných prostor) se vlastn hovo%í o místn i #asov minimálních
hodnotách (po celou projektovanou dobu života osv tlovací soustavy, tedy vlastn o „minimálních udržovaných
hodnotách“), zatímco u nouzového osv#tlení prostor) s velkým rizikem se uvádí požadavek na definovanou v prEN
12665 udržovanou osv#tlenost. Zdá se, že soulad základní terminologické normy s ostatními evropskými normami
se bude %ešit až p%i p%íštích revizích, a doufám že s aktivn jší ú#astí 'R.
Norma 'SN EN 12193 se zabývá osv tlením sportoviš/, využívá již termín udržované intenzity osv tlení, zavádí však nový termín bezpe nostní osv%tlení prakticky se stejným významem a obdobnými hodnotami, jaký má
nouzové osv%tlení prostor' s velkým rizikem v norm na nouzové osv tlení. U této normy je sympatické, že uvádí
postupy a rozmíst ní kontrolních bod) pro m %ení realizovaných osv tlovacích soustav, jak to požaduje základní
terminologická norma. Problémem z)stává zp%ístupn ní publikace CIE [4] pro výpo#et osln ní na sportovištích
osv tlovaných sv tlomety. Podle mého názoru by všechny cizojazy#né publikace odkazované v evropských normách
m ly být p%eloženy a distribuovány 'eským normaliza#ním institutem obdobn jako normy.
V nejbližší dob bude nutno zpracovat plán normalizace ve sv telné technice pro rok 2002. Do tohoto plámu
bude nutn za%azeno zavedení norem EN 12665 (terminologie), EN 12464 (osv tlení pracovních prostor)) a souboru
norem pro osv tlení silni#ních komunikací EN 13201 – 1 až 3, v#etn technické zprávy CEN/TC 169 o klasifikaci
komunikací. U t chto dokument) lze o#ekávat schválení v nejbližší dob . Otázkou z)stává zp%ístupn ní publikací
CIE, ne n ž se tyto normy odvolávají. Jako p%edseda TNK 76 bych uvítal návrhy na %ešení stávající situace a ješt
rad ji odborníky , kte%í by se mohli a cht li podílet na normalizaci osv tlení.
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Jarní setkání SRVO v Pardubicích
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napájecí nap%tí
J.Král: Svítidla pro VO firmy Elektrolumen
J.Brusch: *SN 33 2000-7 Nová norma pro venkovní osv%tlení
Ing.Houska, Ing.Skála: Porovnání svítidel pro VO s ohledem na využití
sv%telného toku
Prezentace firem
Vnit#ní záležitosti SRVO
- P#ílohy
Zápis z jednání p#edsednictva v Pardubicích
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Redak ní rada: Ing. Luxa –šéfredaktor(mobil 0602 200 756, e-mail luxaf@eltodo.cz), Ing. Horák, Ing. Kotek
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Adresa redakce: Eltodo EG, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,. tel.02/61343712,
tel. fax 02/61343769
Pro vnit ní pot ebu #len% Spole#nosti pro rozvoj ve ejného osv(tlení.
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V letních m%sících letošního roku jsme se op%t p#esv%d ili, že v%tru, dešti
neporu íme. P#írodní živly si s námi zahrály svoji nep#edvídatelnou hru a
republikou se p#evalily povodn%. Osobn% i pracovn% byl zasažen mnohý
z nás.
Všem, které ni ivý živel zasáhl p#ejeme pevné nervy v likvidaci následk',
brzký návrat do normálního b%hu života a jist% všichni lenové naleznou
k sob% tak blízko, aby si vzájemn% v rámci možností poskytli pomoc.

Vítáme všechny nové leny do #ad p#átel ve#ejného
osv%tlení, sdružených ve Spole nosti pro ve#ejné
osv%tlení.
O#ekáváme, že nás se svými firmami, organizacemi, náplní #innosti
v souvislosti s problematikou VO seznámíte na p íštím Setkání. Rádi
vyslechneme, co si od #lenství ve Spole#nosti slibujete, jaké p ínosy
pro svoji práci o#ekáváte a p ípadné nám(ty.
P#edsednictvo SRVO
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Jarní setkání p#átel ve#ejného osv%tlení sdružených ve Spole nosti
pro rozvoj ve#ejného osv%tlení v Pardubicích 16. a 17.5.2002
Jarní setkání p átel ve ejného osv(tlení sdružených do
Spole#nosti pro rozvoj ve ejného osv(tlení 2002 se uskute#nilo
v Pardubicích.
Toto Setkání m(lo jeden primát: p ihlášeno bylo 117 ú#astník%,
zatím nejvyšší po#et za dobu celé existence Spole#nosti a
konání našich pravidelných seminá %.
Hostitelem a garantem Setkání byly Služby m(sta Pardubice
pod záštitou. editelky Ing. L-Tomkové. Velký kus práce p i
zajišt(ní a organizaci setkání odvedl p. M. Ryšán, ved. st ediska
ve ejného osv(tlení. Jemu a ad( dalších pracovník%, kte í se
na pr%b(hu setkání pat í dík všech zú#astn(ných.
Setkání se uskute#nilo v hotelu Labe, v kongresovém sále a
p ilehlých saloncích, kde byla umíst(na, tak jak je již tradicí,
doprovodná výstavka výrobk% komponent pro ve ejné
osv(tlení.
Toto pardubické setkání bylo tentokrát sledováno i *eskou
televizí a *eským rozhlasem, regionální vysílání Pardubice.
Ob( media p inesla krátký sest ih ze setkání, což jist( podpo ilo prestiž naší Spole#nosti a Služeb m(sta Pardubic
a pozvedlo prestiž problematiky VO.
Velkou výhodou místa konání bylo konání seminá e, ubytování, stravování v jednom míst(.
S pot(šením jsme mezi sebou p ivítali i naše p átele, #leny SRVO ze Slovenské republiky a #estné hosty,
pedagogy z vysokých škol a pot(šitelná bylo jejich uznání odborné úrovn( našeho setkání a úrovn( Zpravodaje.
Vlastní jednání prob(hlo v ozvu#eném kongresovém sále ve 13. pat e hotelu Labe, moderoval tajemník SRVO
Ing. Luxa. Po úvodních slovech p edsedy SRVO Ing. Kotka a editelky Služeb m(sta Pardubic Ing. Tomkové
následoval blok odborných referát%. Odezn(ly p ísp(vy technické a #ást p ísp(vk% se zabývala legislativou
dotýkající se oboru.
Na úvod p. Ryšám seznámil p ítomné s tím, jakým sm(rem se ubírá st edisko ve ejného osv(tlení v Pardubicích
p i ešení ve ejného osv(tlení. Dále Ing. Kotek p ednesl referát o postupu prací na provád(cím p edpisu
k zákonu o ovzduší, #ást zabývající se sv(telným zne#išt(ním, problematika, která se dotýká celé oblasti VO.
Ing.Wittlich z firmy Philips seznámil s p ístupem firmy k návrh%m nových svítidel.
Prof. Sokanský z TU VŠB Ostrava seznámil p ítomné s díl#ími výsledky velice zajímavé terénní zkoušky
sv(telných zdroj% na nejmenovité napájecí nap(tí. Pokud je známo, je to jediný takto pojatý experiment u nás a
jeho výstupy budou jist( p ínosem všude tam, kde používána regulace nap. nap(tí pro úsporu el. energie. Ing.
Král z firmy Elektrolumen p ednesl p ísp(vek na tema P ístup firmy ke svítidl%m pro ve ejné osv(tlení.
Dále nás Ing. Hrn#í z firmy EKO VUK seznámil s legislativou v oblasti nefunk#ních sv(telných zdroj% a jejím
praktickým napln(ním. VS dalším p ísp(vkem z oblasti norem a legislativy se zú#astnil p. Brusch z TS Most,
diskutoval novou normu *SN 33 2000-7 pro venkovní osv(tlení .
Na záv(r odborné #ásti vystoupil Ing. Sláka ze spole#nosti Eltodo – Citelum s referátem Porovnání svítidel pro
VO s ohledem na využití. Mimo jiné se zabýval i ekonomickým porovnáním r%zných typ% svítidel, náklady na
osv(tlení úseku komunikace.
V bloku, v(novaném firemním prezentacím vystoupili zástupci firem, kte í se na p ihlášce k prezentacím
p ihlásili. Byly to firmy AKTÉ - Ing.Polínek, Atlas Copco – p. Landovský, Blahuta Elektro – Ing. Blahuta, RNCentrum – p. Vitner, OK servis – p. Kraus. Blíže o jejich vystoupení na dalších stranách Zpravodaje.
Na záv(r jednání byly probrány vnit ní záležitosti života Spole#nosti.
Ing. Hollý pozval p ítomné na Jarní setkání 2003 na Slovensko, kterého se zú#astní i zástupci slovenských
odborník%. Toto setkání bude jist( velice p ínosné, otev e se možnost poznat, jak je problematika ve ejného
osv(tlení ešena u našich p átel ze Slovenské republiky.
Dále p.Benda pozval p ítomné na podzimní setkání 2002 do Liberce.
P edseda SRVO Ing. Kotek zhodnotil #innost od minulého setkání a vyslechli jsme zprávu revizní komise
p ednesenou Ing.Noskem.Tajemník Ing. Luxa vyzval p ítomné k uspo ádání dalších setkání, pohovo il o zájezdu
do Frankfurtu a o Zpravodaji.
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Jak z tohoto vý#tu patrno, program byl skute#n( hutný a doufáme, že jste si odnesli alespo, n(co málo, co vám
m%že ve vaší práci pomoci #i vás inspirovat.
Na ve#erní raut pozval p ítomné jménem hostitelské organizace p. Ryšán. P íjemný ve#er jak jinak, než
pokra#ováním odborných diskusí, navazování nových kontakt%.
V pr%b(hu ve#era byla uspo ádána exkurze osv(tlenými Pardubicemi. Projeli jsme zajímaví místa autobusy
s odborným výkladem p. Ryšána. Na vlastní o#i jsme mohli porovnat svítidla s plochým krycím sklem MC 2,
která jsou v Pardubicích hojn( používána, seznámili jsme se se slavnostním osv(tlením a osv(tlením centra
m(sta. P i p íležitosti Setkání byly osv(tleny i nov( rekonstruované budovy, které jsme mohli pozorovat i p ímo
z okem hotelu Labe.
Druhý den byla podle v(tšinového zájmu zú#astn(ných exkurse do nov( rekonstruované víceú#elové m(stské
haly s nejmodern(jší technologií a osv(tlením v republice. Tento objekt nezbývá Pardubicím než závid(t.
Setkání bylo výte#n( organizováno, prob(hlo v pracovní a p átelské atmosfé e. Ješt( jednou díky orgaizátor%m,
všem kte í se na p íprav( podíleli, všem,kte í p ednesli své odborné referáty a nashledanou v Liberci.
Jednu malou vadu na kráse však Setkání m(lo. By. na pozvánkách bylo výrazn( uvedeno datum odevzdání,
p ihlášky docházely ješt( m(síc po uzáv(rce. V( te, není to pro organizátory snadná, pr%b(žn( upravovat po#ty
nocleh%, stravování a dalších organiza#ních záležitostí.
Tento Zpravodaj se Vám dostává do ruky s jistým zpožd(ním, za n(ž se redakce omlouvá. I do našípráce zasáhly
povodn(, #ást zpracovyných text% byla v po#íta#i, který byl zasažen povodn(ní. Dalším d%vodem bylo opožd(né
zaslání n(kterých p ísp(vk% od autor%. Mnohé referáty se opíraly o obrázky a frafy bez jejichž otišt(ní by pouhý
text ztrácel smysl. Pokud jsme tyto p ílohy neobdr eli, je otiskutý text p episem ze zvukového záznamu.
B(hem celého setkání si s námi mírn( zahrávala zvuková technika. Její výpadky zp%sobily, že n(které #ásti
setkání nebyly zachyceny na zvukovém záznamu. Konkrétn( se jedná o p ísp(vek Ing. Hrn#í e v firmy EKO
VUK o likvidaci nebezpe#ného odpadu a n(které firemní prezentace.
Pokud firmy, které vystoupily s firemní prezentací, prosíme o zaslání prezentace poštou, e- mailem nebo na
disket(. Otiskneme je v n(kterém dalším #ísle jako inzerci bez poplatk%.

Slova na úvod
Ing.Lea Tomková, #editelka Služeb m%sta
Pardubic
Vážený pane p edsedo, vážené dámy, vážení pánové,
p átelé ve ejného osv(tlení.
Jsem pot(šena, že vaše Jarní setkaní se koná v našem
m(st( a máme p íležitost pochlubit se výsledky naší práce.
Jménem akciové spole#nosti Služby m(sta Pardubic Vás
vítám a dovolím si ve stru#nosti íci n(kolik základních
informací o naší firm(.
Služby m(sta Pardubic již pátým rokem pe#ují o vzhled a
údržbu Pardubic. Spole#nost je organiza#n( d(lena do p(ti provoz% a zam(stnává 250 pracovník%. Mimo provoz
ve ejného osv(tlení, o kterém vám bližší informace podá pan Ryšán, jeho vedoucí, do našich povinností ve
vztahu k m(stu pat í svoz a likvidace veškerého odpadu, opravy, údržba a úklid komunikací, pé#e o zele, a a
služba v pravém slova smyslu poslední, provozování krematoria a h bitov%.
Náš ro#ní obrat se pohybuje okolo 170 mil.K#. Zakázka m(sta z toho p edstavuje zhruba 60%, zbývající objem
služeb poskytujeme podnikatelské ve ejnosti #i okolním obcím.
P estože naším 100% majitelem je Statutární m(sto Pardubice, chováme se jako obchodní spole#nost a naše
služby jsou m(stu, stejn( jako dalším subjekt%m poskytovány na základ( smluvních vazeb. 20% meziro#ní
nár%st obratu je d%kazem, že jsme vnímáni jako seriozní firma, se kterou je dobrá spolupráce po stránce
spolehlivosti a kvality.
Každoro#n( investujeme do obnovy za ízení kolem dvaceti milion% K# a podotýkám, že tyto zdroje jsou
vytvo eny bez dota#ní podpory m(sta. Naším podnikatelským zám(rem je jednak vytvá et zdroje k obnov(
vlastního majetku a tento pak efektivn( využívat k poskytování služeb a dále získávat a realizovat zakázky v celé
škále našich #inností.
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Snaha o soustavné zvyšování úrovn( našich služeb nás dovedla i k rozhodnutí získat certifikát dle normy ISO
9001 2000Implementaci systému jsme za#ali tento m(síc a práv( provoz ve ejného osv(tlení bude jedním z
prvních v rámci naší firmy, který bude certifikován.
Letošní rok je pro nás klí#ový pro poskytování služby svícení, protože je prvním, kdy toto službu realizujeme
prost ednictvím vlastního majetku. Jak se dále pan Ryšán zmíní,m(sto nám soubor ve ejného osv(tlení vložilo
do majetku a je nyní na nás, jak nastavíme ekonomické parametry a zárove, se vypo ádáme s realizací koncepce
obnovy ve ejného osv(tlení.
Jist( budeme mít p íležitost za rok na setkání tohoto fora pod(lit se o nabyté zkušenosti.
P ála bych si, aby se vám v našem m(st( líbilo a p eji vám, abyste na letošní Jarní setkání m(li jen dobré
vzpomínky a odvezli si krom( pardubického perníku i užite#né informace.

Blok odborných referát'
Správa a údržba ve#ejného osv%tlení v Pardubicích
Milan Ryšán, ved.provozu VO Služby m%sta Pardubic
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vás i já p ivítal na tomto jarním setkání SRVO v Pardubicích. Jsem rád, že jste p ijali
pozvání a chci Vám pop át p íjemný pobyt v našem m(st(.
Vedením naší akciové spole#nosti Služby m(sta Pardubic jsem byl pov( en, abych Vás ve stru#nosti seznámil se
stavem ve ejného osv(tlení v Pardubicích. Sou#asn( Vás chci informovat i o zp%sobu, který naše spole#nost
zvolila pro postupnou obnovu a zlepšení stavu VO.
Služby m(sta Pardubic a. s. vznikly v roce 1997 z tehdejších Technických služeb a jsou ve 100% vlastnictví
m(sta Pardubice. Jedním z provoz% spole#nosti je i provoz VO, který m(l p%vodn( za úkol správu a údržbu VO.
V roce 1999 jsme krom( již zmín(ných #inností za#ali i s realizací nových investic a tím rozší ili své pole
p%sobnosti. Zde musím zd%raznit, že jsme se museli a i dnes musíme zú#ast,ovat výb(rových ízení, v nichž
soupe íme se stavebními firmami, které již d íve provád(ly výstavbu VO v našem m(st(. Naše ú#ast a výsledky
výb(rových ízení nám však daly za pravdu, že to byl krok správným sm(rem a i úsp(šnost ve výb(rových
ízeních je pom(rn( vysoká. V této oblasti jsme zejména vsadili na spolehlivost, kvalitu, samoz ejm( cenu, ale i
na znalosti o námi spravovaném za ízení, které jak si dovoluji tvrdit, má kolektiv mých spolupracovník% nejv(tší
v Pardubicích.
V roce 2000 byla zpracována tzv. „Koncepce údržby a postupné obnovy VO v Pardubicích“, na které se svými
znalostmi podílel i jeden z Vás. Námi navržené postupy byly schváleny Radou m(sta Pardubic a od ledna roku
2001 jsou tyto materiály závaznými pro naši #innost. A tak za p isp(ní a v%le m(sta máme zelenou v naší snaze
o postupnou obnovu celého za ízení VO.
Zajímavým momentem byla zm(na nad ízeného odboru m(sta. Do konce roku 2000 jsme pat ili pod odbor
správy obecního majetku, nyní je naším partnerem odbor dopravy. Od tohoto kroku jsme si slibovali lepší
spolupráci p i p íprav( rekonstrukcí a výstavby nových #ástí VO v sou#innosti s rekonstrukcemi a výstavbou
komunikací v našem m(st(.
Na za#átku spolupráce s odborem dopravy jsme si samoz ejm( museli ujas,ovat p edstavy a požadavky obou
stran, ale v sou#asné dob( již ob( strany v(dí, co lze a co ne. Spolupráce se zdárn( rozb(hla.
Sou#ástí již zmín(né koncepce je i plán preventivní údržby, který nám stanovuje p esný harmonogram a objemy
prací na celý rok dop edu. D íve n(kdy zpochyb,ované #innosti jsou p esn( definovány, jak zp%sobem,
množstvím, tak i #asem, kdy budou provád(ny, a proto má pov( ený pracovník magistrátu možnost kdykoliv
provést kontrolu. Možnost kontroly významn( p ispívá k d%v( e a sou#asn( zpr%hled,uje d íve možná trochu
mén( viditelné #innosti, které jsou však nutné k zajišt(ní provozuschopnosti námi spravovaného za ízení VO a
SSZ.
Díky schválené koncepci se i pom(rn( významn( zvýšil objem prost edk%, které je m(sto ochotno vložit do VO.
*ást prost edk% získáváme i #innostmi pro cizí subjekty, protože jsme své pole p%sobnosti rozší ili i mimo m(sto
Pardubice a svými znalostmi a zkušenostmi pomáháme i okolním obcím.
Významným mezníkem pro naší spole#nost a zejména pro náš provoz je vklad souboru VO do majetku Služeb
m(sta Pardubic a. s., který byl realizován k 1. lednu 2002. Po více jak #ty letém úsilí se nám poda ilo p esv(d#it
vedení m(sta Pardubice, že jsme schopni kvalitn( se starat o již existující soubor, dále ho modernizovat a v
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p ípad( pot eby i rozši ovat. Tím se samoz ejm( podstatn( m(ní požadavky na naší #innost. V sou#asnosti se
staráme o více jak 9 000 sv(telných bod% a 105 rozvad(#% s m( ením.
A nyní bych Vás rád seznámil v n(kolika bodech se stavem VO v našem m(st(.
1. Rozvad(#e
Rozvad(#e jsou spínány výhradn( signálem HDO. Hlavní výhodu u tohoto zp%sobu spínání spat ujeme ve
spolehlivosti a schopnosti sepnutí celého souboru v jednom okamžiku. Nevyhovující rozvad(#e jsou
nahrazovány novými, které jsou vyráb(ny z nerezových plech%.
V rozvad(#ích je jedno pole ponecháno bez
výzbroje. Protože umíst(ní našich rozvad(#% je vesm(s v t(sné blízkosti trafostanic, potýkáme se s p ep(tím a
naším cílem je získat cenov( dostupné stabilizátory nap(tí, které bychom v budoucnu cht(li do t(chto rozvad(#%
montovat. P i ešení tohoto problému p ivítám každý poznatek #i p ípadnou radu.
2. Stožáry VO
Výstavba stožár% VO v našem m(st( byla masivn( provád(na v 70. letech, z #ehož vyplývá, že nás nyní #eká
nelehký úkol jejich vým(n. V letošním roce již zapo#ali n(které rekonstrukce, další se p ipravují. Snažíme se o
využití i trak#ních stožár%, které slouží trolejbusové doprav(. Naším logickým cíle je minimalizovat po#ty
stožár% v lokalitách, kde se ob( za ízení potkávají. P i rekonstrukcích jsou používány výhradn( stožáry s
povrchovou úpravou žárový zinek, tam kde jsou kladeny zvláštní požadavky architekt%, jsou ješt( opat eny
nát(rem.
3. Svítidla
P i Vašem p íjezdu k nám do Pardubic si jist( n(kte í všimli ne zcela b(žného ešení sv(tlo#inné #ásti jinak
b(žných svítidel, jedná se o dnes tolik diskutované rovné sklo. V našem m(st( tato svítidla byla montována již v
roce 1997, ale z finan#ních d%vod% jen v malém množství. Obrat v #etnosti nastal až od roku 2001 po schválení
již zmín(né koncepce, jejíž sou#ástí bylo i ešení vým(n zastaralých svítidel za nová s nižšími p íkony. Byl
vybrán zúžený sortiment svítidel a od letošního roku p ibyl další zástupce svítidel s rovným sklem vzhledem ke
zkušenostem z d ív(jší doby.
M(sto Pardubice je rozd(leno do t ech zón pro projektování VO:
a) Historické centrum - k projektu se vyjad ují památká i, hlavní architekt m(sta a vlastník souboru VO
b) Ochranné pásmo památkové rezervace - k projektu se vyjad uje hlavní architekt m(sta a vlastník
souboru VO
c) Obytné zóny - projektu se vyjad uje vlastník souboru VO
Tento zp%sob schvalování projekt% pro výstavbu VO nám ,jako vlastníkovi, zaru#uje, že bez našeho souhlasu
nebude námi zvolený sortiment dále rozši ován o zastaralá #i jinak nevhodná svítidla.
Záv(rem chci konstatovat, že magistrát našeho m(sta pochopil, že d íve pon(kud opomíjené VO, které postupn(
chátralo, je d%ležitou sou#ástí m(sta, a že v sou#asné dob( významn( podporuje naše snahy o postupné zlepšení
stavu. Vím, že je to b(h na dlouhou tra., ale pevn( v( ím, že se nám ve spolupráci s m(stem bude postupn( da it
dohodnuté zám(ry realizovat.
Zda se nám práce da í budou moci zájemci posoudit p i zhruba hodinové prohlídce ve#erních Pardubic. Rád
bych Vám ukázal n(kolik zajímavých aplikací osv(tlení našeho m(sta. Jedná se o slavnostní osv(tlení fontány
sv(tlovodnými kabely, které jsme realizovali v lo,ském roce ve spolupráci s firmou ELIHER a PHILIPS. Dále
pak na vlastní o#i budete moci posoudit rozdíl mezi svítidly s rovným sklem a klasickými v práv(
rekonstruované ulici v#etn( osv(tlení p echodu pro chodce se svítidly ZEBRA. Za zmínku stojí slavnostní
osv(tlení st edu m(sta v#etn( nového osv(tlení p ed krajským sídlem a nep ímé osv(tlení pr%chodu pod
dominantou Pardubic - Zelenou bránou. Na po#est našeho setkání dnes bude svítit nejmodern(jší hokejová aréna
a budova IPB pojiš.ovny jejíž snímek jste mohli vid(t na p ední stran( #asopisu Sv(tlo 3/2001.
Ješt( jednou p eji Všem p íjemný pobyt a d(kuji za pozornost.

P#ehled stavu VO v *R – výsledky pr'zkumu
J.Kárník, Agentura SEVEn
Program ELI, který byl v *eské republice zahájen v roce 2000, je zam( en na snižování energetické náro#nosti
v oblasti osv(tlování. V této p ednášce jsou diskutovány základní informace o ve ejném osv(tlení m(st a obcí
získané jednáním s m(sty a obcemi v rozsahu po#tu obyvatel 500 až 50 000.
Výsledky pr'zkumu
SEVEn , o.p.s. p ipravil v roce 2001 dotazníkovou akci pro m(sta a obce o VO. Z 57 vypln(ných dotazník%,
které se opíraly o údaje roku 2000 a #áste#n( roku 2001, vyplynulo:
•

pr%m(rná hodnota p íkonu výbojek – 137 W/sv(telný zdroj
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•
•

pr%m(rná hodnota po#ítaná z odb(ru energie - 147W/sv(telný bod
rozp(tí náklad% na el. energii s DPH 22% - 1,08 až 4,45 K#/den a sv(telný bod

• rozp(tí náklad% na provoz a údržbu – 0,25 až 8,51 K#/den a sv(telný bod
• rozp(tí celkových náklad% – 1,33 až 11,87 K#/den a sv(telný bod
• po#et svítidel v souboru 110 000
Zpracované výsledky nebyly na všech místech ov( ovány. Dotazy v n(kterých m(stech bylo zjišt(no, že
pr%m(rná hodnota sv(telného zdroje je již skute#n( 85 až 90W/sv(t. zdroj. Rozp(tí náklad% ukazuje na r%znou
úrove, soustav VO. Cílem této p ednášky není diskuse o jednotlivých m(stech a rozbor jejich náklad%. Podstatné
z hlediska soustavy VO je to, že jsou m(sta a obce, které podce,ují údržbu soustavy VO a v budoucnosti je
#ekají velké investi#ní náklady.
Základní dokumenty – pasport a plán osv(tlení VO - chybí nebo nejsou aktualizovány u více než 1/3 m(st a obcí.
Vzhledem k tomu, že m(sta se dostávají do stavu, že je t eba rekonstruovat soustavu VO nebo její #ásti, úrove,
pasportizace roste rychleji než jsou zpracovávány plány osv(tlení.
U v(tšiny m(st je standardní po#et 4000 provozních hodin za rok. N(které obce mají malý po#et provozních
hodin 1980 až 2 500. Jsou to obce s malým po#tem obyvatel, kdy v noci soustavu VO vypínají.
Zapínání a vypínání soustavy VO je provád(no p evážn( fotobu,kami. *asové spínací hodiny a HDO jsou
rovn(ž využívány.
P ibližn( jedna #tvrtina m(st a obcí provádí útlumy nebo #áste#n( vypíná v pozdních no#ních hodinách.
P ibližn( jedna osmina m(st a obcí provádí stabilizaci a regulaci nap(tí. Úspory energie však hodnoceny nejsou.
Skladba svítidel a stožár% je velmi r%znorodá.
V n(kterých m(stech se setkáváme ješt( s otev enými svítidly osazenými žárovkami. P ibližn( jedna polovina
svítidel je starší 16 let. N(která m(sta v zájmu úspor investic provád(jí repase takových svítidel. Z hlediska
ekonomického – náklady na repasi, energetický náklad a nižší optická ú#innost, se nevyplácí tyto práce provád(t.
Nová svítidla montovaná v našich m(stech mají krytí od IP 54 až po 66.
Obdobné je to i se stožáry. P ibližn( polovina stožár% je starších 15 let. /ást t(chto nosných prvk% soustavy VO
je v majetku distribu#ních organizací. Tyto organizace používají betonové a d ev(né sloupy. Kovové sloupy jsou
v(tšinou v majetku obcí a m(st.
Pr%m(rn( v soustav( je 54 svítidel na jeden rozvád(#.
Estetická úrove, VO
Ve ejné osv(tlení (VO) pomáhá dotvá et charakter m(sta. Podstatné pro VO je , aby skladba stožár% a svítidel
m(la vyrovnanou estetickou úrove, mezi architekturou staveb a vybavením ulic. Zvlášt( v prost edí
památkových rezervací a zón je to velmi d%ležité. V zásad( nevadí, mají-li jednotlivé #ásti m(sta svoje typy
svítidel a stožár% – n(kdy je to i nezbytné. Podstatné je, aby vhodn( dopl,ovaly konkrétní prost edí. Smutné je,
že se estetický vliv #asto podce,uje. *ím více se uplat,ují komer#ní tlaky tím intenzivn(ji se z m(sta vytrácí
„genius loci.“ P i výb(ru prvk% záleží na kulturnosti a nepodjatosti všech zainteresovaných stran, aby
nep evládly komer#ní aspekty nad úrovní prost edí. Proto nesmí v soustavách VO chyb(t systémový p ístup
založený na zhodnocení nejen ekonomiky svítidel a stožár%, ale také estetiky posuzované #ásti m(sta. Trh nabízí
bohatý sortiment ve svítidlech a sv(telných zdrojích, ale to by nem(lo znamenat, že uvidíme v jedné ulici stará
zanedbaná a ultramoderní svítidla v jedné ad(.
Koncepce využití obecního majetku
Všeobecným problémem, se kterým se potýká v(tšina m(st a obcí , je skloubení nedostatku finan#ních
prost edk% v rozpo#tech s jejich vlastnictvím mnohdy zna#n( rozsáhlého majetku. Samosprávy tak stojí p ed
otázkou, jak nalézt p ijatelný zp%sob vedoucí k co nejú#eln(jšímu a nejefektivn(jšímu využití vlastn(ného
majetku. P ed samosprávami stojí obtížný úkol vypracovat optimaliza#ní ešení tak, aby p inesla v maximální
mí e a v co nejkratším #asovém horizontu eliminaci sou#asných negativních problém%. Koncepce se skládá ze
dvou #ástí:
• analytické (audit VO)
• projektové
Analýza VO se odvíjí od dvou základních dokument% – plánu osv(tlení m(sta a pasportu VO. Plán osv(tlení
m(sta obsahuje zat íd(ní komunikací podle charakteru provozu, jejich rozm(r% a zárove, respektuje
bezpe#nostní, spole#enská a provozní hlediska. Tento dokument by m(lo schválit zastupitelstvo m(sta, aby
následné #innosti vycházely z jednoho závazného materiálu.
Pasport p edstavuje p ehled o majetku m(sta. Vypovídá o technickém stavu VO a v dokonalejších verzích
umož,uje plánovat provoz a rekonstrukce soustavy VO.
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Audit popisuje reálný stav soustavy VO, navrhuje opat ení k snížení náklad% a je rozhodujícím podkladem pro
ešení. Kvalitn( zpracované revizní zprávy je možno také použít k vypracování auditu.
Projektová #ást obsahuje nejen popis variantního ešení modernizace soustavy VO, ale i návrh na formu provozu
a údržby soustavy VO v#etn( financování celého projektu. Zkušenosti ukazují, že obce by m(ly disponovat jen
s takovým druhem a strukturou svého majetku, jenž umožní zabezpe#ení zákonných povinností obcí a
od%vodn(ných pot eb obyvatelstva. Ostatní #innosti by m(ly p enechat specializovaným firmám, které zajistí
nejen dlouhodob( dobrou funkci soustavy VO, ale zárove, zajistí financování rekonstrukcí.
Pé e o VO
Formy správy, provozu a údržby VO se v posledních letech velmi výrazn( odlišují. V malých obcích provád(jí
údržbu místní elektriká i, kte í vym(,ují podle pot eby výbojky. Ve velkých m(stech se pé#í o VO zabývají
specializované firmy, které na sebe p evedly povinnosti správce a zárove, vykonávají další #innosti, které
vyplývají z pot eb m(sta jako jsou:
•
•
•

osv(tlení dopravních k ižovatek,
ve ejné hodiny,
parkovací automaty,

• slavnostní osv(tlení,
• ostatní komunální majetek, který musí být osv(tlován.
Existuje mnoho zp%sob% správy, provozu a údržby soustav VO. Forma, která vznikla je dána historicky a m%že
mít n(kterou z následujících podob:
•

TS p evzaly odpov(dnost za VO, provád(jí správu, provoz , údržbu a modernizaci (zvláštní položka) a platí
platby za elekt inu, (snižují náklady m(sta protože jako plátce dan( DPH fakturují m(stu pouze 5% místo
22%)

•

M(sto financuje TS jenom práci, platby za elekt inu jsou hrazeny p ímo m(stem. V tomto p ípad( je obtížné
udržet pod kontrolou spot ebu. Modernizace soustavy je financována zvláš..

•
•

Obec p ímo platí náklady za el. energii a emeslníka, který provádí údržbu
M(sta a obce pronajímají soustavy VO specializovaným firmám, které se o vše starají v#etn( modernizace.
Tyto firmy mají dlouhodobé smlouvy s m(sty, které jim platí paušální p edem dohodnuté platby. Z t(chto
plateb provozovatel hradí vše co je spojeno s provozem soustavy, ale také investuje do soustavy a investice
hradí z úspor energie. Platnost takových smluv bývá 10 až 25 let.

•

M(sta prodávají soustavy VO a dlouhodobým kontraktem s m(stem zajiš.uje nový provozovatel
#innost.

svoji

•
Enerrgetické audity
Ze zákona #. 406/2000 Sb. o hospoda ení energií vyplývají práva a povinnosti fyzických a právnických osob p i
nakládání s energií, zejména pak elektrickou a tepelnou. Organiza#ní složky státu, organiza#ní složky kraj% a
obcí, p ísp(vkové organizace jsou povinny do konce roku 2003 si nechat vypracovat na jimi provozované
energetické hospodá ství energetický audit. Všechny objekty m(st, které mají v(tší spot ebu energie než 1500
GJ/ rok by m(ly mít do roku 2003 zpracován energetický audit. V praxi to p edstavuje, že se jedná o soustavy
s v(tší spot ebou než 420 MWh/rok. Tato spot eba odpovídá p i pr%m(rném p íkonu 140 W/svítidlo po#tu
svítidel 750 a všem m(st%m s více než cca 7 tisíci obyvateli.
Vyhláška #. 153/2001, kterou se stanoví podrobnosti ur#ení ú#innosti užití energie p i p enosu, distribuci a
vnit ním rozvodu elektrické energie, stanovuje metodiku. Tato vyhláška se nevztahuje na p ípady , kdy je
p enosová nebo distribu#ní soustava provozována bez licence (autorizace) podle zvláštního právního p edpisu.
P esto energetický audit by m(l být proveden nebo. spot eba elektrické energie p evyšuje stanovenou mez a
krom( sv(teln( technických požadavk% na soustavu by m(ly být posouzeny i energetické ztráty. Ur#ování
technických ztrát se vztahuje na provozované rozvody a vnit ní rozvody o nízkém nap(tí do 1 kV a pro vnit ní
rozvod elektrické energie.
Na co se v auditu zam( it?
Energetický audit je soubor #inností, jejichž výsledkem jsou informace o zp%sobech a úrovni využívání
energie v budovách a v energetickém hospodá ství prov( ovaných fyzických a právnických osob a
návrh na opat ení, která je t eba realizovat pro dosažení energetických úspor. Cílem auditu je zjistit,
zda soustava VO je #i není energeticky efektivní. Proto každý auditor si musí položit základní otázky:
1.

Odpovídá osv(tlení komunikací požadavk%m normy *SN?
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2. Jsou svítidla a sv(telné zdroje dlouhodob( funk#ní a pracují s minimálním výkonem?
3. Jsou ztráty v rozvodech minimalizovány?
Otázky spojené s revizemi elektrického za ízení soustavy (rozvád(#%, jednotlivých stožár% a vedení) nejsou
sou#ástí energetického auditu nebo. jejich význam je bezpe#nostní.
Ú#innost užití elektrické energie p i p enosu a distribuci ( dále jen rozvodu) je ur#ena technickými ztrátami
vznikajícími p i provozu za ízení fyzikálními jevy.

A. Ztráty technické stálé
1

2

Trvalá spot#eba m%#icích prvk' se uvažuje v rozvodu všech úrovní nap(tí.
Pr%m(rné p íkony nap(.ových a p epínacích cívek elektrom(r% jsou:
1,44W …………… jednofázového jednosazbového elektrom(ru
2,64W……………. jednofázového dvousazbového elektrom(ru
4,32W……………. t ífázového jednosazbového elektrom(ru
5,52W………………t ífázového dvousazbového elektrom(ru
Trvalá spot#eba #ídících prvk' – uplat,uje se v rozvodech vn a nn. Pr%m(rné trvalé p íkony
p epínacích hodin jsou P ZPH = 1,5 W a p ijíma#% HDO PZHDO = 2 W.

B. Ztráty technické prom%nné
1

Jouelovy ztráty vedení se uplat,ují v rozvodech na všech úrovní a jde o nejvýznamn(jší ztráty
v oblasti provozní. Dovolené úbytky nap(tí v rozvodu v sítích do 1 kV – dovolená odchylka za
normálních podmínek ± 5% a dovolená krajní odchylka ± 10%.

2

Ztráty spoj' – p echodových odpor% – uvažují se na všech úrovní nap(tí. Jsou závislé na stá í a stavu
2.1
za ízení a nejsou stanovitelné žádným výpo#tem. Pro ú#ely výpo#tu celkových ztrát se uvažuje
pro ztráty
2.2
spoj% tato hodnota z celkových prom(nných ztrát:
5% ze ztrát v sítích nn.
Celkové ro#ní ztráty elektrické energie v sítích nn se ro#n( pohybují na paušální hodnot( 300
MWh/1000km.
Pro m(sto s odb(rem 420 MWh #iní ztráty technické prom(nné cca 12 MWh tj. 3% . Vypo#teno
z délky vedení.) Toto však platí pouze za p edpokladu, že jsou ztráty spoj% minimalizovány.
Otázce p echodových odpor% a kvalit( spoj% by m(la být v(nována n(která p ednáška na podzimním
zasedání. Ztráty ve VO bývají totiž vyšší než deklarovaných 3 nap . 4 a více %.

Aktuální informace k zákonu o sv%telném zne išt%ní
Ing. Jaroslav Kotek, ELTODO EG, a. s
V minulém Zpravodaje jste m%li možnost dozv%d%t se, jak došlo k tomu, že zákon o ovzduší [1] obsahuje pasáž o
sv%telném zne išt%ní. Byl v n%m také uveden obsah t%ch ustanovení zákona [1], které vymezují prostor, v n%mž by
se osv%tlení, jež má vliv na sv%telné zne išt%ní prost#edí, m%lo pohybovat. Uveden byl i návrh provád%cího
p#edpisu k zákonu [1], jak jej stvo#il pan doktor Hollan na zakázku pro Ministerstvo životního prost#edí (MŽP).
Upozornil jsem i na to, že jeho návrh, jak se má svítit v naší zemi, v'bec nerespektuje mezinárodní doporu ení
Mezinárodní komise pro osv%tlování (CIE) [3]. Se základními zásadami, formulovanými tímto doporu ením, jste
op%t m%li možnost seznámit se v literatu#e [7].
V tomto p#ísp%vku si dovolím doplnit informace o dalším d%ní v #ešení problematiky sv%telného zne išt%ní v *R a
také o n%co více o tom, jak na tuto záležitost pohlíží prost#ednictvím svých dokument' CIE.
Pracovní skupina pro p ípravu provád(cího p edpisu
Zmín%ný p#edpis má mít formu na#ízení vlády a za zpracování jeho návrhu je zodpov%dné MŽP. Pracovní
skupina pro p#ípravu provád%cího p#edpisu k zákonu [1] se poprvé sešla dne 6.3.2002 na MŽP. Zápis z tohoto
jednání její lenové obdrželi až na druhém zasedání dne 24.4.2002. Bohužel je pojat velmi obecn%. Uvádí
nap#íklad, že zástupci sv%telných technik' a Svazu m%st a obcí *R vyslovili k obsahu podkladu k provád%címu
p#edpisu námitky, ale bohužel neuvádí jaké. V zápisu rovn%ž chybí záznam slov JUDr. Neumanna z MŽP, jenž se
vyjád#il v tom smyslu, že pracovní skupina musí najít #ešení akceptovatelné všemi stranami a že je nep#ípustný
jakýkoliv nátlak.
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Pokrok ve v(ci p ípravy provád(cího p edpisu je zatím minimální.
Za krok vp ed je možno považovat tu skute#nost, že dokumenty CIE byly odsouhlaseny jako podklad pro
zpracování provád(cího p edpisu k zákonu [1]. Kopie publikace [3], zakoupené spole#ností ELTODO EG, a. s.,
a dokument [4], zajišt(ný týmž subjektem, byly poskytnuty MŽP, jež zajistilo jejich p eklad do #eského jazyka.
Další jednání skupiny, jejíž po#et #len% stoupl z p%vodních sedmi na deset (uvedených v p íloze 1 v#etn( emailových adres), je plánováno na za#átek #ervna 2002.
Úloha pracovní skupiny není a nebude jednoduchá. Skupina nemá k dispozici zhodnocení stávajícího v%cného
stavu, jež m%lo být p#edm%tem d'vodové zprávy k zákonu [1]. Totéž se týká ekonomických i praktických d'sledk'
navrhovaných opat#ení.
Podle vyjád#ení Kancelá#e prezidenta republiky [8] lze mít jist% vážné výhrady k tak širokému poli p'sobnosti a
k tak širokému zmocn%ní, jež jsou ustanoveními o sv%telném zne išt%ní dána vlád%.
Zákon [1] navíc obsahuje vnit#ní rozpor: V § 3, odst. (10) se píše o „opat#eních k zamezení výskytu sv%telného
zne išt%ní“, zatímco v § 50, odst. (1), písmeno k) jsou uvedena „opat#ení ke snižování nebo p#edcházení
sv%telného zne išt%ní“.
Pracovat s legislativním zmetkem je pochopiteln% obtížné. Situaci jist% nep#ipívá ani to, že MŽP nemá na
zpracování provád%cího p#edpisu vy len%ny žádné finan ní prost#edky. Co m%lo, zaplatilo RNDr. Hollanovi za
podklad [2]. Jeho ást 2: P#edloha návrhu provád%cího p#edpisu, byla zve#ejn%na i v rámci lánku [7]. Na
druhém zasedání pracovní skupiny pro p#ípravu provád%cího p#edpisu o prevenci sv%telného zne išt%ní pak týž
autor p#edložil stru n%jší návrh provád%cího p#edpisu, jehož formální i obsahová stránka je ovšem obdobn%
nep#ijatelná jako v p#ípad% p'vodního návrhu. Op%t tvrdošíjn% erpá pouze z tzv. Lombardského zákona [9],
nadále ignoruje dokumenty CIE a dokonce svévoln% rozši#uje seznam ochranných území o prostor kolem
Hv%zdárny a planetária v Hradci Králové. Tento dokument je uveden v p#íloze 2 tohoto lánku.
Mezinárodní doporu ení
V p#edchozím lánku o sv%telném zne išt%ní [7] byl stru n% popsán systém zón, doporu ený publikací [3].
Zmín%n byl i dokument [4], na n%jž se publikace [3] odvolává. Dokument [4] obsahuje #adu tabulek s omezeními
hodnot sv%teln%technických veli in, jejichž dodržení vede ke zmírn%ní rušivých vliv' osv%tlení na p#ijatelnou
míru. Rozlišuje se p#itom doba po policejní hodin% a p#ed ní. N%které ze zmín%ných tabulek jsou uvedeny dále.
Tab. 1 Maximální hodnoty osv%tlenosti na nemovitosti (neplatí pro ve#ejné uli ní osv%tlení)
Sv(teln(
technická
veli#ina
Vertikální
osv(tlenost
(Ev)

Zóna
Podmínky použitelnosti
E1
p#ed policejní hodinou:
Mezní hodnoty platí pro relevantní hranici sousedních
nemovitostí, pro svislou rovinu rovnob(žnou
2 lx
s relevantní hranicí, do výšky úm(rné p ípadn(
ovlivn(ného p íbytku. Hodnoty zde udané platí pro
p ímou složku osv(tlenosti
po policejní hodin%:
Mezní hodnoty platí pro rovinu oken obytných místností
p íbytk% na sousedních nemovitostech. V p ípad( absence plánované zástavby (tj. pozemek není rozparcelován) mezní hodnoty platí pro p ípadn( ovlivn(nou ne0 lx
movitost, pro svislou rovinu rovnob(žnou s relevantní
hranicí, p i minimálních zhoršení stavu povoleném pro
p íbytky, do výšky odpovídající omezením územního
plánu. Hodnoty zde udané platí pro p ímou složku
osv(tlenosti

E2

E3

E4

5 lx

10 lx

25lx

1 lx

2 lx

4lx

Tab. 2 Maximální hodnoty osv%tlenosti na nemovitostech vlivem ve#ejného uli ního osv%tlení
Sv(teln(
technická
veli#ina

Zóna
Podmínky použitelnosti
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E1

E2

E3

E4

Vertikální
osv(tlenost
(Ev)

Mezní hodnoty platí pro rovinu oken obytných místností
p íbytk%, které sm( ují k silni#ním komunikacím.

1 lx

1 lx

5 lx

10lx

Poznámka: Je-li svítidlo ve#ejného osv%tlení vzdáleno mén% než 5 metr' od pr' elí zástavby, m'že se stát, že
nejvyšší hodnoty, uvedené v tabulce 2, nebude možno splnit bez použití speciálních svítidel nebo clon%ní.

P ílohou publikace [3] je vý,atek z dokument% [5] a [6]. Následující tabulka 3 je p evzata z [5].
Tab. 3 Limitní hodnoty sv%teln%technických veli in ve venkovním osv%tlení
OMEZENÍ RUŠIVÉHO OSV1TLENÍ VENKOVNÍMI OSV1TLOVACÍMI SOUSTAVAMI
Zóna

Zá e oblohy Vertikální osv(tlenost
UWLR
v rovin( oken E v [lx]
[max. %]
p ed
po
policejní
policejní
hodinou
hodin(

Jas budovy ***
L [cd / m2]
pr%m(rná hodnota,

Svítivost zdroje sv(tla
I [kcd]
p ed
po
policejní
policejní
hodinou ** hodin(

p ed policejní hodinou

E1

0

2

1*

0

0

0

E2

5

5

1

50

0,5

5

E3

15

10

5

100

1,0

10

E4

25

25

10

100

2,5

25

kde:

UWLR (pom(rný neužite#ný sv(telný tok do horního poloprostoru): nejv(tší povolený podíl

sv(telného toku svítidla, který mí í p ímo k obloze.

*
**

***

P#ijatelné pouze, pochází-li od osv%tlení ve#ejných komunikací.
Svítivost zdroje sv%tla – platí pro každý zdroj sv%tla, který se nachází ve sm%ru potenciáln% rušivém, vn%
osv%tlované oblasti. Zde uvedená ísla jsou obecn% platné sm%rné hodnoty, které lze jen t%žko dosáhnout
nap#. na rozlehlém sportovišti, kde je omezená záv%sná výška svítidel.
Jas budovy – nem%l by být zbyte n% vysoký a m%l by být úm%rný jasu okolí.

V následující #ásti tohoto #lánku uvedu heslovit( n(které stati vybrané z dokument% [3], [4] a [5].
- Skute#nost, že v podstat( všichni lidé mají prosp(ch z osv(tlování, ale také jsou n(jakým zp%sobem
ovliv,ováni rušivým sv(tlem, prakticky vylu#uje možnost, že by se povedlo se mu zcela vyhnout. Je nutno ešit
konfliktní požadavky na zajišt(ní odpovídajícího prost edí pro no#ní aktivity na jedné stran( a na komfort pobytu
a neporušenost životního prost edí na stran( druhé.
- Osv(tlení bývá, v porovnání s jinými rušivými faktory v zastav(ném území (jako je nap . hluk, doprava nebo
parkování), #ast(ji ter#em kritiky, protože je zkrátka vid(t.
- Je dobré si uv(domit, z jakých d%vod% se provozuje venkovní osv(tlení. Je to umožn(ní práce a rekreace i po
setm(ní, zajišt(ní bezpe#nosti osob i majetku, zkrášlování prost edí osv(tlením prvk% architektonického nebo
historického významu, upoutání pozornosti lidí (reklama a zviditeln(ní za ú#elem podpory prodeje).
- P i návrhu a instalaci soustav venkovního osv(tlení je nutno brát ohledy na p ípadné dopady osv(tlení na
obyvatele okolních nemovitostí a na ú#astníky dopravy v dosahu osv(tlovací soustavy. T(mito dopady mohou
být: Zm(na komfortu pohybu v lokalit(, bu3 v d%sledku zasahování sv(tla do jinak temných oblastí, a. již
v interiérech nebo v exteriérech nebo vlivem p ímé viditelnosti svítidel, osv(tlovaných nebo prosv(tlovaných
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ploch atd. s vysokým jasem, snížení schopnosti ú#astník% dopravy rozlišovat detaily na komunikaci a symbol%
dopravní signalizace z d%vodu osln(ní, zhoršení možností pozorování no#ní oblohy v d%sledku zá e oblohy,
zp%sobené rozptylem sv(tla v atmosfé e. Negativní vlivy rušivého sv(tla se mohou projevit i u rostlin a zví at.
- Nejb(žn(jším zp%sobem, jak p edejít, nebo alespo, omezit, rušení astronomických pozorování, je nerealizovat
osv(tlení, jež není nezbytné. Je nutno poznamenat, že zá e oblohy nezáleží pouze na provedení osv(tlovací
soustavy, ale i na stavu atmosféry, tedy na vlhkosti vzduchu, obsahu aerosol%, obla#nosti, oparu, mlze, zne#išt(ní
pevnými #ásticemi, apod.
- Jedním z nejú#inn(jších opat ení, vedoucích ke snížení ovliv,ování astronomických pozorování, je využívání
monochromatických sv(telných zdroj%, zejména nízkotlakých sodíkových výbojek. D%vod: Nedochází
k ovliv,ování jiných spektrálních pásem.
Je však t eba si uv(domit, že nízkotlaké sodíkové výbojky nelze používat ve všech osv(tlovacích soustavách.
- Nepoužijí-li se nízkotlaké sodíkové výbojky, lze alespo, odfiltrováním krajních spektrálních pásem viditelného
zá ení omezit vlivy na astronomická pozorování.
- Je t eba si uv(domit, že odražené sv(tlo má významný podíl na rušivém osv(tlení. Z toho d%vodu by #initel
odrazu ploch, které p ímo nesouvisejí s výkonem provád(né #innosti, m(l být co nejnižší. V praktickém život(
však mnohdy nebývá možné odrazné vlastnosti m(nit.
- Rušivé p%sobení osv(tlení, jež není pot ebné z hlediska bezpe#nosti nebo zd%razn(ní no#ních scenérií (nap .
reklamní a dekorativní osv(tlení) je možno omezit jeho vypínáním v období mezi 23. hodinou a svítáním.
Taková omezení neplatí pro osv(tlení ve ejných komunikací, ve ejných prostranství apod., jelikož je
celospole#ensky prosp(šné.
- Kde je to možné, m(la by být používána osv(tlovací za ízení sm( ující sv(telný tok p ímo dol%. V ostatních
p ípadech je t eba omezovat unikající sv(telný tok vhodnými m ížkami, clonami apod.
- Nesvítit více, než je pot eba.
- V p ípad( osv(tlování vodorovných ploch sv(tlomety nep ekra#ovat úhel sm(rování 70 4 od svislice.
P ednostn( používat asymetrické sv(tlomety, které umož,ují dodržet vodorovnou polohu výstupního otvoru
(#elního optického krytu).
Záv%r
P esto, že zákon [1] (vydání dne 12.3.2002, ú#innost od 1.6.2002) byl schválen, provád(cí právní p edpis, tedy
p íslušné na ízení vlády o prevenci sv(telného zne#išt(ní, m%že nabít ú#innosti nejd íve za#átkem roku 2003,
protože bude p edm(tem jednání až p íští vlády. Vzhledem k vnit ním rozpor%m zákona a potenciálním
technickým, ekonomickým a organiza#ním problém%m s jeho uplatn(ním v praxi, plynoucím mimi jiné
z absence analýzy stávajícího stavu sv(telného zne#išt(ní a absence vyhodnocení dopad% uplatn(ní uvažované
regulace sv(telného zne#išt(ní v *R, lze zatím velmi t(žko odhadnout, kdy by provád(cí p edpis v p ijatelné
podob( mohl být pracovní skupinou dokon#en a kdy by mohl být skute#n( p edložen vlád(. Vedle ady
technických a ekonomických nejasností bude podstatným problémem i vt(snání p edpisu do právního rámce,
vymezeného špatn( formulovanými ustanoveními zákona [1], do rámce zmocn(ní na ízení vlády, ale i skloubení
návrhu s ustanoveními jiných zákon% a právních p edpis%.
Chcete - li se o dané problematice dozv(d(t více a seznámit se s odvolávkami textu, doporu#uji nahlédnout do:
[1] Zákon #íslo 86 Sb., o ochran( ovzduší a o zm(n( n(kterých zákon%, zkrácen( zákona o ovzduší. Praha. 2002.
[2] Hollan, J., V(cný podklad k provád(címu právnímu p edpisu o prevenci sv(telného zne#išt(ní. MŽP. Praha.
2002.
[3] CIE. Publikace #íslo 126 - 1997 „Guidelines for minimizing sky glow“ (Sm(rnice pro minimalizaci zá e
oblohy), Víde,. 1997. ISBN 3 900 734 83 6.
[4] CIE TC 5-12: Obtrusive light, Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting
installations (Návod k omezení vliv% rušivého sv(tla vyvolaného venkovním osv(tlením), t etí návrh publikace
ze srpna 1995.
[5] The Institution of lighting engineers – ILE (britská Sv(teln(technická spole#nost). Guidance notes for the
reduction of light pollution (Návod k omezování sv(telného zne#išt(ní), Rugby. 1994.
[6] Ministerstvo dopravy Velké Británie. Road lighting and the environment (Silni#ní osv(tlení a životní
prost edí). Londýn. 1993.
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[7] Kotek, J.: Snaha o legislativní úpravu sv(telného zne#išt(ní v *eské republice. *asopis Sv(tlo, #íslo 1, 2002,
str. 38-42.
[8] Kancelá prezidenta republiky. Dopis ze dne 11.3.2002. *.j.: 831/02, L 77/02.
[9] Legge regionale N. 17 (Naléhavá opat ení ve v(ci úspor energie p i užití venkovního osv(tlení a boje proti
sv(telnému zne#išt(ní). Regione Lombardia. Milano. 27 Marzo 2000
P#íloha 1
Pracovní skupina pro p#ípravu provád%cího p#edpisu o prevenci sv%telného zne išt%ní
Antonín Bína
Ostravské komunikace, a. s., Svaz m(st a obcí *R
smocr@smocr.cz
Ing. Martin Dašek
SEVEn, St edisko pro efektivní využíváni energie,
o.p.s.
martin.dasek@svn.cz
RNDr. Jan Hollan
Hv(zdárna a planetárium M. Koperníka, Brno, #len
*eské astronomické spole#nosti
jhollan@amper.ped.muni.cz
Ing. Dalibor Karásek
Magistrát m(sta Ostravy, #len energetické sekce
Svazu m(st a obcí *R
dkarasek@mmo.cz
Ing. Jaroslav Kotek
Eltodo EG, a. s., p edseda Spole#nosti pro rozvoj
ve ejného osv(tlení
kotekj@eltodo.cz

Ing. Jana Kotlíková
MŽP, odborný specialista odboru ochrany ovzduší
jana_kotlikova@env.cz
Ing. Tomáš Maixner
DQL, soudní znalec v oboru osv(tlování, p edseda
tématické skupiny Osv(tlení rušící astronomické
pozorování *eského národního komitétu CIE
dql@dql.cz
MUDr. Eva Rychlíková
MŽP, editelka odboru ochrany ovzduší
eva_rychlikova@env.cz
Pavel Suchan
Hv(zdárna a planetárium hl. m. Prahy, #len *eské
astronomické spole#nosti
suchan@observatory.cz
JUDr. Josef Vedral, PhD.
Svaz m(st a obcí *R
smocr@smocr.cz

P íloha 2
Návrh provád%cího p#edpisu
dle § 55 zákona 86/2002 Sb. (zákona o ovzduší, dále jen Zákon,
viz nap#. svetlo.astro.cz/zakon)
(tj. návrh Na#ízení vlády *R)
Návrh je odvozen ze zákona lombardského, který je zase založen na zkušenostech se staršími zákony jiných
italských region% (a tedy i velké italské praxi v prevenci sv(telného zne#išt(ní). Oproti lombardskému zákonu
jsou z této další verze návrhu provád(cího p edpisu mnohé požadavky vypušt(ny nebo zm(k#eny, zjednodušeno
je i vyjad ování.

§1
Pravidla pro venkovní osv%tlování
(1) Veškeré nové instalace osv(tlovacích soustav umíst(ných ve vn(jším ovzduší, stejn( jako úpravy soustav
dosavadních, musí vyhov(t pravidl%m pro prevenci sv(telného zne#išt(ní dle tohoto paragrafu. To se týká i
zm(n, které jsou ve fázi plánování nebo kontraktu. Ty, které jsou již ve fázi provád(ní, musí požadavk%m tohoto
paragrafu vyhov(t nejpozd(ji to konce roku 2003.
(2) Za osv(tlovací soustavy, neprodukující sv(telné zne#išt(ní a minimalizující i další zne#išt(ní ovzduší jsou
považovány pouze takové soustavy, které
a. jsou složené ze svítidel, která nesvítí do horního poloprostoru1
b. používají nejlepší dostupnou techniku,2
c. jsou realizovány tak, aby jas osv(tlených ploch nep ekra#oval úrove, vyžadovanou bezpe#nostními
normami, pokud existují,3
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d.

a jsou vybaveny za ízeními schopnými snížit množství vyza ovaného sv(tla alespo, o t icet procent
oproti plnému výkonu, v dob( po dvacáté #tvrté hodin(. Takové snížení množství sv(tla se uplat,uje,
když podmínky užívání osv(tleného povrchu jsou takové, že bezpe#nost není ohrožena.
(3) Požadavky odstavce 2 nemusejí být dodrženy pro zdroje se sv(telným tokem nep ekra#ujícím 1500 lumen%,
jsou-li nejvýše t i v jednom sv(telném míst(4 a pro takové do#asn(5 používané zdroje, které se vypínají po
dvacáté druhé hodin( v období platnosti letního #asu a po dvacáté hodin( mimo období platnosti letního #asu.
(4) Osv(tlení informa#ních tabulí6 smí být realizováno jen svícením sm(rem shora dol% nebo sv(telnými zdroji
umíst(nými uvnit tabule.
(5) Výrobní, dovozní #i dodavatelské firmy musí uvést mezi technickými charakteristikami prodávaných svítidel
jejich shodu s tímto Na ízením, tím že na výrobku uvede ozna#ení ,,optika nevytvá ející sv(telné zne#išt(ní,
podle zákon% *eské republiky`` a ke svítidl%m p ibalit text zahrnující pokyny pro správné použití.
(6) Je výslovn( zakázáno používat, pro pouhé propaga#ní ú#ely, vzh%ru mí ící oto#né nebo pevné svazky
paprsk% jakéhokoliv typu.
(7) U osv(tlení budov a pomník% musí být up ednostn(ny soustavy svítící shora dol%. Jen pokud to není
technicky možné a u p edm(t% obzvláštní a ov( ené architektonické hodnoty, musí okraj sv(telného svazku
z%stat alespo, jeden metr pod horním okrajem osv(tlované plochy a po obvodu musí být svazek opat en úplným
clon(ním nebo musí být tlumen po dvacáté #tvrté hodin(.
§2
Území se zvláštní ochranou
(1) Protože období, v n(mž by došlo k výraznému snížení sv(telného zne#išt(ní pouhou rekonstrukcí
osv(tlovacích soustav dle § 1, je dáno životností t(chto soustav #ítající desetiletí, stanovují se v naléhavých
p ípadech území, kde jsou dány lh%ty k náprav( dosavadního stavu (dále jen ochranná území).
(2)
Ochranná území se z izují zejména kolem astronomických observato í. Ochranná území vyhlášená k
datu platnosti tohoto Na ízení jsou uvedena v P íloze. Další nebo v(tší ochranná území m%že vyhlásit též
Ministerstvo životního prost edí.
(3)
Je na subjektu, kv%li kterému bylo vládou (#i ministerstvem) ochranné území vyhlášeno, aby tuto
skute#nost oznámil dot#eným obcím a provozovatel%m sv(telných zdroj%.
(4)
Ochranné území m%že vyhlásit na svém teritoriu i orgán obce v p enesené p%sobnosti.
§3
Další na#ízení vztahující se k ochranným územím
(1) B(hem #ty let od vyhlášení ochranného území musejí být všechna svítidla nevyhovující požadavk%m ptm§
1 nahrazena #i upravena takovým zp%sobem, aby vyhovovala požadavk%m ptm§ 1.
(2) Výjimka platí pro stávající svítidla, jejichž náhrada není plánována do #ty let a jejichž úprava do podoby,
kdy by nesvítila do horního poloprostoru, není dob e proveditelná. Místo jejich náhrady svítidly pln( clon(nými
je lze doplnit vhodnými clonami, sm(rujícími jejich sv(telný tok k zemi a omezujícími jejich m(rnou svítivost
do horního poloprostoru na nejvýše 15 cd na tisíc lumen%.
(3) Všechny typy informa#ní tabulí, které nemají specifické a nezbytné no#ní použití, musejí být zhasnuty po
23. hodin( v období platnosti letního #asu a po 22. hodin( mimo období platnosti letního #asu.
(4)
Osoby, v#etn( obcí, které v ochranném území nesplnily kritéria požadovaná tímto Na ízením, jsou
zbaveny výhody speciální sazby za elekt inu pro ve ejné osv(tlování, dokud nep izp%sobí své osv(tlovací
soustavy tomuto Na ízení. Rozhodnutí o tom vydává orgán kraje v p enesené p%sobnosti, po p edchozí inspekci
na základ( oznámení subjektu, kv%li n(muž bylo ochranné území z ízeno. Informaci o rozhodnutí p edá
p íslušnému dodavateli elekt iny se žádostí, aby uzav el s danou osobou jinou smlouvu o odb(ru elekt iny.
P#íloha: Seznam ochranných území dle § 2 odst. 2
(5) Subjekty, kolem nichž se vyhlašuje ochranné území o polom(ru 10 km:
• Observato Astronomického ústavu Akademie v(d *eské republiky, Ond ejov
• Observato Hv(zdárny a planetária v *eských Bud(jovicích, Kle.
(6) Subjekty, kolem nichž se vyhlašuje ochranné území o polom(ru 1 km:
•

Observato e Hv(zdárny a planetárium Mikuláše Koperníka v Brn( a Astronomického ústavu
Masarykovy Univerzity, Brno

•

Štefánikova hv(zdárna, Praha

•

Hv(zdárna, Úpice

•

Hv(zdárna, Valašské Mezi í#í
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•
•

Hv(zdárna a planetárium Johanna Palisy, Ostrava
Hv(zdárna a planetárium, Hradec Králové

• Hv(zdárna, Vsetín
• Hv(zdárna, Rokycany
• Hv(zdárna, Vlašim
(7) Výše uvedená ochranná území poslouží jako modelová pro implementaci tohoto Na ízení. Po#ítá se s
rozší ením t(chto území a vyhlášením ady dalších, zejména kolem ostatních ve ejn( #inných hv(zdáren.
Jan Hollan, Hv(zdárna a planetárium M. Koperníka v Brn(
21. dubna 2002

Footnotes
Horním poloprostorem se rozumí obvykle sm(ry nad vodorovnou rovinu proloženou svítidlem. V p ípad(
svažitého terénu se jím mohou rozum(t sm(ry nad rovinu rovnob(žnou se svahem, nebo nad rovinu se sklonem
mezi t(mito dv(ma krajnostmi. Za svítidlo, které do takových sm(r% nesvítí, se považuje i každé takové, jehož
m(rná svítivost je v t(chto sm(rech po zaokrouhlení na celé #íslo jen 0 cd na tisíc lumen% sv(telného toku
vydávaného sv(telným zdrojem uvnit nich. Taková svítidlo se nazývá ,,pln( clon(né“.
2
ta je definovaná v § 2 odst. 1 Zákona
3
za takové lze považovat normy prEN 132 01-1 až -3, p ípadn( zatím *SN 36 0400, 0410 a 0411; u soustav
neumož,ujících plynulou regulaci sv(telného toku se p ipouští, aby podmínku nep ekro#ení jas% vyžadovaných
takovými normami spl,ovaly až na konci své plánované životnosti
4
sv(telným místem se rozumí pro ú#ely tohoto Na ízení oblast kolem sv(telného zdroje o polom(ru dvou metr%
5
po dobu nejvýše t í m(síc%
6
za informa#ní tabuli se považuje i každá plocha sloužící k reklam(
1

Diskuze:
Ing.Luxa:
Osobn( nabývám dojmu , že p i tvorb( této vyhlášky nejsou respektovánany názory kvalifikovaných odborník%.
Prosazují se pouze partikulární zájmy menšiny, která se chová jako malý psík, který ovšem nejhlasit(ji št(ká, ale
taká ví, jak a kam nejmazan(ji kousnout.
Menšina, která se chová tém( extremisticky. Každý extremismus je škodlivý a zvlášt( pak, dokáže-li za své
zájmy lobovat tak intenzivn(.
Dr.Holan:
V zákonu je obecná povinnost vyhnout se zne#iš.ování platná pro všechny fyzické i právnické osoby.
Jakéhokoliv zne#iš.ování atmosféry. Takže cosi tem zákon íká už dneska. Jestli #lov(k ví, že se zne#iš.ování
m%že vyhnout, m(l by to d(lat, protože zne#išt(ní je nežádoucí. Je pravda, že n(jaké právní sankce jsou
uplatnitelné až tehdy, až tento právní p edpis nabude platnosti. Povinnost vyhýbat se zne#iš.ování dnes existuje
a myslím, že je docela rozumné se touto v(cí ídit.
p.Ryšán:
Osobn( jsem na toto tema s dr. Holanem mluvil již mnohokrát. Již to vypadalo, že jsme našli spole#nou e#, ale
jeho reakce jsou vždy p ekvapivé.
Je t eba si uv(domit, že sankce, která je pro VO odebrání šance C 62 má nedozírné následky na to, po #em pan
doktor volá. Znamená to, že bychom velkou #ást prost edk% museli vložit do el. energie, kterou nám m(sto platí
a zbylo by málo pen(z na to, abychom mohli vyjít vst íc rozumnému požadavku, který je samoz ejmým cílem
nás všech touto problematikou se zabývajících, abychom svítili co nejmén( do nebes.Na druhou stranu: svi.me
na Pražský hrad, svi.me na pardubickou Zelenou bránu tak, jak je to obvyklé v celém kulturním sv(t(, vždy. je
osv(tlena Eifefelova v(ž, Vít(zný oblouk, Colloseum, Tower, Brandemburská brána jako p íklady z Evropy,
jejíž sou#ástí jsme.
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Úspora el. energie, omezení balastního svícení je to spole#ný zájem t(ch , kte í se problematikou sv(tla a
osv(tlení zabývají i t(ch, kte í tuto otázku dotla#ili až do zákona o ovzduší.
Te3 jde jen o to, abychom už kone#n( našli spole#nou e#.

P#ístup firmy Philips p#i konstrukci nových svítidel pro VO
Ing.Wittlich, Philips *R
(P ísp(vek se opíral o promítanou prezentaci s adou obrázk%)
Jsem z marketingu firmy Philips Lighting CR a zabývám se svítidly. Tuto p íležitost bych rád využil pro to,
abych vám p edstavil poslední adu svítidel Philips pro ve ejné osv(tlení.
5ada se jmenuje IRIDIUM.
Jedná se o modulární stavebnici. Je tvo ena t emi velikostmi identického tvaru. Rozdíl je v možnosti použití
sv(telných zdroj%.
Je ur#ena jak pro vysokotlaké sodíkové výbojky, pro výbojky rtu.ové, masrer color a CDM TT, což jsou
halogenidové výbojky s korundovým ho ákem pro p ímou náhradu sodíkových výbojek, na p ed adníky
sodíkových výbojek. Sv(tové trendy osv(tlení center m(st jsou v dobrém podání barev a teploty chromati#nosti,
na úkor m(rného výkonu. Proto nabízíme tuto možnost. Svítidla mohou využít i kompaktní zá ivky a induk#ní
zdroje.
Tato ada svítidel umož,uje širokou možnost pro všechny aplikace ve ve ejném osv(tlení. Od dálnic až po
reziden#ní #tvrti.
Svítidla esteticky sledují sv(tový trend, kdy se od hranatých tvar% p echází k oblým design%m.
Svítidla IRIDIUM završují adu svítidel Philips od ady Malagy, p es Residium, až po svítidla pro tech náro#né
aplikace.
Modulární systém znamená, že se skládá z optické #ásti, p ed adníkové #ásti a montážního t menu
integrovanému s ráme.
Zajímavostí jsou dva koncepty uspo ádání optické #ásti. Jedna je ozna#ena OPTI C má integrovaný reflektor
s krytem. Optická #ást i u integrované #ásti je rozebíratelná, kryt lze jednoduše vym(nit. Druhý je montážn(
p ipojen k horní #ásti, svítidlo se otvírá celé. Krytí optické i p ed adníkové #ásti je IP 66. Otázka krytí el. #ásti je
závažn(jší se vstupem elektronických p ed adník% a elektroniky v%bec do svítidel pro VO.
*initel zne#išt(ní svítidla porovnání IP 54 a IP 66 (obrázky nejsou k dispozici).
Svítidlo je ur#eno na výložník i na d ík.
Montáž je bezná a3ová, p i p ezbrojení je možno vym(nit pouze elektrický blok.
Vyrábí se dv(ma druhy optiky – optimalizované pro výbojky Master color a pro sodíkové výbojky. Reflektory
jsou pro trubkové výbojky.
Svítidla mají t i varianty krytu optické #ásti: klasická vana polykarbonátová – vhodná pro optické vedení idi#%,
ur#ené na v(tší rozte# stožár%.
Druhá varianta je sklen(ný kryt lehce vypouklého tvaru a poslední varianta je ploché sklo. Z hlediska sv(telného
zne#išt(ní nejlepší, ale nespl,uje další funkce ve ejného osv(tlení. Jak patrno, ve ejné osv(tlení musí spl,ovat
n(kolik funkcí a každá aplikace dnes nalézá své svítidlo.
Jako p íslušenství svítidla je možná dodávat i clonu pro omezení osv(tlení do bytových prostor%.
Svítidla mají nastavitelný reflektor, aby bylo možno nastavit vyza ovaní v%#i komunikaci. Má celkem 6 poloh
podle optické #ásti. Je to umožn(no pohybem reflektoru nebo objímky.
Pro úspory el. energie je možno integrovat stmívací systém p ímo do svítidla.
Horní kryty se vyráb(jí z polyesteru nebo hliníkové, zaru#ují dlouhou životnost.
Vyrábí se ve t íd( 1 a 2.
Svítidla je možné podle požadavk% zákazníka doplnit i dalšími komponentami: pojistky, konektory apod.
V druhé polovin( roku bude svítidlo vybaveno XT reflektorem: tam, kde je vysoký stožár a úzká komunikace.
Orienta#ní cena : 6000 – 12 000 K#./ ks podle typu a vybavení svítidla.

Technický život výbojek p#i r'zných provozních režimech
Prof. Karel Sokanský,VŠB TU Ostrava
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Regulací napájecího nap(tí osv(tlovací soustavy v p ípustných mezích lze dosáhnout zna#ných úspor elektrické energie.
Regulací nap(tí se rozumí snižováni nap(tí ze jmenovité hodnoty o velikosti U„= 230V na minimální hodnotu Un,jn=170V.
Tato minimální hodnota se však m%že vyskytovat až na konci vedení, takže v míst( napájení by nap(tí nem(lo poklesnout pod
hodnotu 175 až l SOV.
Všeobecn( je známo, že p ep(tí sv(telným zdroj%m vadí a snižuje jejich životnost. Proto mají stmíva#e ješt( jednu funkci a ta
spo#ívá v udržování nap(tí, pokud se nestmívá, na jmenovité hodnot(. Není však známo, jak se chová sv(telný zdroj a to
p edevším sodíková výbojka, která se používá ve ve ejném osv(tlení nejvíce, p i podp(tí vyvolaném procesem stmívání.
Sodíkovou výbojku totiž nelze srovnávat se žárovkou, u které podp(tí jednozna#n( zvyšuje její životnost. Vznikl tudíž
problém, zdali ušet ená energie není na úkor zkrácení života sv(telného zdroje.
Na základ( požadavku ov( ení vlivu nap(tí na život sodíkových výbojek se na VŠB TU Ostrava provádí experiment, který
sestával z testování 60 ks sodíkových výbojek .
Experiment byl uskute#n(n na #ty ech souborech sv(telných zdroj% – GE, Osram, Philips a tuzemský výrobce
TESLAMP. Každá firma dodala 15 ks 70W standardních sodíkových vysokotlakých výbojek v#. p ed adník%,
které k provozu zdroj% doporu#uje. Z t(chto zdroj% byly vytvo eny 3 soubory se #ty mi skupinami po p(ti
zdrojích, tedy po 20 ks s p ed adníky, které byly napájeny jmenovitým nap(tím, p ep(tím o 10%, tj. o 23V a
podp(tím o 10%. Reálný provoz byl simulován tak, že výbojky byly 1x denn( zapnuty a vypnuty. V sou#asné
dob( mají zdroje odsvíceno 10.000 hodin, což reprezentuje necelé 3 roky reálného provozu. Zkoušky jsou
provád(ny v laborato i, tzn. Bez klimatických vliv%, což však nemá na výsledek zkoušek velký vliv.
M( ení parametr% bylo provád(no celkem v nepravidelných intervalech, m( ení provád(li diplomanti. Vše se
provádí zdarma, elektrickou energii poskytnula škola. Experiment by m(l pokra#ovat do odsvícení 12.000 až
15.000 hodin.
Jednotlivá m( ení.
1. Sv(telný tok. Byl m( en pomocí kulového integrátoru. Graf poklesu sv(telného toku má 3 v(tve:
- jmenovité nap(tí – pokles o cca 8%
- podp(tí – pokles o cca 10%
- p ep(tí – pokles o cca 20%
Z tohoto m( ení je vid(t, že nejhorší výsledky jsou p i p ep(tí. Má to velký význam proto, že stále platí
naše p%vodní normy, podle kterých kon#í život sv(telného zdroje p i poklesu sv(telného toku na 70%
p%vodní hodnoty.
2.
3.
4.
5.

P íkon sv(telného zdroje v %. V pr%b(hu zkoušky se výrazn( nem(ní, je srovnatelný p i všech
provozních podmínkách.
Proud sv(telných zdroj% v %. Z experimentu je patrné, že p i napájení jmenovitým nap(tím a p i p ep(tí
proud v pr%b(hu života klesá, p i podp(tí slab( stoupá.
Ú#innost – m(rný výkon sv(telného zdroje v %. P i p ep(tí m(rný výkon klesl o cca 15%, p i ostatním
napájení klesl pouze o 5%.
Po 10.000 hodinách provozu svítí ze 60 zdroj% pouze 33 ks, tzn. že výbojky jsou na prahu st edního
života, kdy polovina zdroj% nesvítí. Nejv(tší výpadky jsou u souboru napájeného p ep(tím. Zde ze 20
ks jich svítí pouze 5. Zda svítí nebo ne jsme zjiš.ovali vždy p i jmenovitém nap(tí, takže je možné, že
pokud by byla zkouška provedena p i p ep(tí, p i kterém byly výbojky celý život provozovány, n(které
by ješt( zapálily.

Záv(r.
Provozování výbojek p i p ep(tí sv(telným zdroj%m vadí, jejich život i užitné hodnoty se podstatn( zkracují,
podp(tí výbojkám nevadí, nemá velký vliv na snižování m(rného výkonu ani na výpadky z provozu. Výsledky
jsou srovnatelné s provozem na jmenovité nap(tí. Stmíváním tedy šet íme elektrickou energii, neušet íme však
sv(telné zdroje. Použití stmíva#% má však další význam, a to zamezení p ep(tí, což vede k prodloužení života
zdroj%, které by jinak pracovaly p i p ep(tí. Nebudeme zde d(lat srovnání jednotlivých výrobc%, výsledky jsou
vždy zpr%m(rovány na celou skupinu. Lze však jednozna#n( íci, že nejlepší výsledky vykazovaly výbojky
Philips, kde z celého souboru p estal svítit jediný zdroj. Naopak u dvou výrobc% nesvítí p i p ep(tí ani jediný
zdroj.
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Obrázky:
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Diskuse:
Ing. Luxa: 5íkal jste, že nechcete rozklí#ovat jednotlivé firmy. Podle zkušeností, které v Eltodu máme, jsou
rozdíly mezi sv(telnými zdroji od jednotlivých výrobc% velice významné. Nebudu jmenovat, ale tuzemský
výrobce podle našich zkušeností, pokud bychom ho do tohoto souboru zahrnuli, by nám výsledky podstatn(
zkreslil sm(rem dol%.
Prof. Sokanský: Nebylo tomu p i experimentu tak, u nás se to neprojevilo. Slíbil jsem, že výsledky jednotlivých
firem bez jejich souhlasu nebudu publikovat.
Ing. Kotek: Nevím, jestli se ve výsledcích mluvilo o #asové závislosti sv(telného toku.
Prof. Sokanský: P edposlední obrázek ukazoval tuto závislost. Je zde ješt( jedna zajímavá v(c. N(které firmy
tvrdí, že #initel údržby mohou mít 0,9 i vyšší. Když se na to podíváme blíže, zjistíme, že p i p ep(tí je pokles
sv(telného toku zhruba o 15%, p i jmenovitém nap(tí o 5%, pr%m(rný pokles sv(telného toku tedy byl po 10.000
hodinách asi 10%. Takže už pouze ten #initel stárnutí sv(telných zdroj% d(lá 10%. Kde je #initel stárnutí
svítidla? Ten by m(l být i u nejdokonalejšího svítidla minimáln( 5%. Takže firma, která uvádí #initel stárnutí
soustavy 0,9 nebo dokonce 0,95, nemá pravdu. Já bych jej nevolil vyšší než 0,85.
dr. Hollan: M(, pane profesore, zaujala ta v(c, že m( íte po 10.000 hodinách a plánujete možná další m( ení po
15.000 hodinách. Jak bylo vid(t z t(ch graf%, doba t(ch 10-12.000 hodin je jist( kritická doba pro výbojky, které
jsou p ipojeny na p ep(tí. Výpadky t(chto zdroj% jsou již vyšší než 2/3. Ale co se týká zdroj% napájených
jmenovitým nap(tím nebo podp(tím, tam ten po#et mrtvých zdroj% není tak vysoký a limitní pokles sv(telného
toku na 70% je velmi vzdálený, když je v sou#asnosti na 90%. Nebylo by tedy vhodné vést experiment až do
hodnot života, které uvád(jí výrobci, nap . 20.000 hodin? Zdroje provozované na p ep(tí, bychom vylou#ili a
možná p i tak dlouhých životech bychom našli i rozdíl mezi podp(tím a nap(tím jmenovitým.
Dále bych cht(l podotknout, že nejsem si jistý, jestli p i hodnocení života záleží jen na efektivní hodnot( nap(tí,
nebo záleží i na zp%sobu stmívání, jestli není rozdíl mezi regulací amplitudovou a fázovou.
Prof. Sokanský: V experimentu budeme pokra#ovat, i když z praktického hlediska by bylo nutné tyto zdroje
vym(nit, když jich již polovina nesvítí. Nebylo by možno dosáhnout požadovaných jas% vozovky. A když se to
již m(ní, není levn(jší vym(nit všechny zdroje? Evropské normy uvád(jí st ední dobu života, kdy nesvítí
polovina zdroj%. Za touto dobou života zkouška zatím není.
Co se tý#e té druhé #ásti dotazu. M(li jsme k dispozici stmíva#, který pouze snižoval amplitudu, pr%b(h nap(tí
byl zachován, tj. reguloval efektivní hodnotu nap(tí. V p ípad( toho druhého typu, který usekává #ásti sinusovky
a bez filtr% je zdrojem vyšších harmonických, nevím, jak by se to chovalo, musel by se provést další experiment.
My jsme vlastn( nezkoušeli stmíva#e, m(li jsme sí., kde bylo trvale jmenovité nap(tí, podp(tí a p ep(tí.
Hlavním cílem bylo zjistit, jak se výbojky chovají p i podp(tí.
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Ing. Kotek: Cht(l bych doplnit, že zde se jednalo o vlastnosti sv(telných zdroj%, provozovaných p i zm(nách
nap(tí. Není tomu tak vždycky, n(které stmíva#e nefungují tak, že regulují nap(tí. N(které stmíva#e zachovávají
nap(tí a regulují proud. Takže tyto záv(ry nemají všeobecnou platnost, zde je to tedy vliv zm(ny nap(tí na
sv(telné zdroje.
Objasn%ní a omluva
V diskuzi k referátu prof. Sokanského, jsem použil p íklad jedné firmy, s jejímž jedním typem sodíkových
výbojek v jedné zkoušce nebylo dosaženo garantovaných parametr% jako p íklad rozdílného chování sv(telných
zdroj% r%zných výrobc% s poukazem, že by bylo vhodné v provád(ných experimentech rozd(lit soubory podle
výrobc%.
Pravd(podobn( jsem se vyjad oval dosti emotivn( a podle zp(tného ohlasu mohla tato informace vyznít
zkreslen( v neprosp(ch oné firmy.
Zd%raz,uji: jednalo se o jednu zkušenost ze sledování jednoho typu a na jejím základ( nelze soudit obecn( na
kvalitu výrobk% této firmy.
M( se tato záležitost dotýká i osobn(. Mám totiž k této ad( výrobk% oné firny vztah pon(kud rodi#ovský. A
pokud vaše dítko provede neplechu, pak mu vy#iníte ne proto, abyste ho zatratili, ale s pevnou vírou, že se jedná
o jediný výpadek a p edpokládáte nápravu.
Tolik pro objasn(ní a pokud se doty#ná firma cítí dot#ena, pak se jí omlouvám.
František Luxa

Svítidla pro VO
Ing. J.Král, Elektolumen
Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám p edstavil svítidla, která vyrábíme pro ve ejné osv(tlení a
osv(tlení park%. Firma Elektrolumen se zabývá výrobou svítidel od roku 1993, p edevším to byla pr%myslová a
kancelá ská svítidla a od roku 1995 ve spolupráci s firmou Indalux se snažíme vyráb(t svítidla pro VO, vyvinutá
ve Špan(lsku. Základní ada svítidel pro VO jsou svítidla typové ady IVC, IVA, IVH a IXP. Pro spolupráci na
výrob( svítidel jsme vybírali takovou firmu, která bude nabízet svítidla z velmi kvalitních materiál% s dlouhou
životností, a tak tedy, pokud budu mluvit o svítidlech, budou to svítidla celohliníková. Nejb(žn(jším svítidlem je
svítidlo IVC, které je velmi jednoduché a velmi levné. Je to svítidlo, které se používá ve dvou rozm(rových
adách, a to ada 125 pro použití výbojek do p íkonu 125W a ada 250 pro použití výbojek do p íkonu 250W.
Svítidlo je velice jednoduše konstruované, je to hliníkový odlitek, který je sou#asn( nosnou #ástí svítidla, ve
kterém je zabudována veškerá elektrovýzbroj. Reflektorová #ást je sou#ástí nosnou, není to tedy absolutní
optický systém. Kryt – difusor – je v sou#asné dob( polykarbonátový.
Svítidlo IVA je konstruováno taktéž ve dvou modulových adách. Svítidlo tvo í hliníkový odlitek s optickou
#ástí, která je již p esn(jší a dokonalejší. U tohoto svítidla je možno nastavovat optický systém posuvem
reflektoru ve dvou stupních. Svítidla se používají bu3 s vypouklým plastovým krytem nebo s plochým sklem.
Dalším svítidlem pro VO je svítidlo IVH, které je modulárním svítidlem. Optická #ást je ve vysokém krytí IP 66.
Svítidlo umož,uje velmi jednoduchou vým(nu sv(telného zdroje, svítidla se vyráb(jí v t ídách ochrany I a II.
Difusor je tvo en tvrzeným sklem odolným rázové energii 6J. Optický systém je možno nastavit ve 3 stupních,
sklon svítidla 0-6 stup,% se nastavuje na výložníku nebo stožáru.
Dalším svítidlem pro VO je svítidlo IXP. Používá se v(tšinou pro nízkotlaké sodíkové výbojky a pro kompaktní
zá ivky. Celé svítidlo je z tlakov( litého hliníku. Svítidlo má širší použití, je ho možno použít i do pr%myslu.
Pro osv(tlení sad% a park% jsou ur#ena svítidla IJV. Jako nosných #ástí je použito op(t hliníkových odlitk%,
difusor je z polykarbonátu.
Do svítidel montujeme redukce jmenovitého výkonu, používáme systém Tridonic, jsou to p epína#e, které
redukují nap(tí U6JM pro redukce od 70 do 400W.

Hospoda#ení s odpady - Novinky v legislativ%
Ing.Hrn í#, EKO VUK
Není na pásku

:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Nová norma pro venkovní osv%tlení
J. Brusch, TS Most
Od 1.7.2001 nabyla platnost nová norma pro venkovní osv(tlení s ozna#ením *SN 33 2000-7-714.
Tato norma obsahuje identické zn(ní harmoniza#ního dokumentu HD 384.7.714 a je shodná s mezinárodní
normou IEC 60364-7-714. Norma má název „Za ízení pro venkovní osv(tlení“ a dopl,uje požadavky základních
#ástí 1 až 6 *SN 33 2000, které musí být uplatn(ny p i uvád(ní do provozu nov( z ízeného venkovního
osv(tlení.
Podle mého názoru jsou n(které požadavky uvedené v #láncích p íliš obecné, nabízejí r%znorodý výklad a
nep ispívají k provozní spolehlivosti za ízení. P i podrobném prostudování normy jsem zjistil, že n(které #lánky
jsou v rozporu se stávajícími *SN a uvedené t ídy vn(jších vliv% neodpovídají našim klimatickým podmínkám.
Požadované krytí el. p ístroj% a svítidel nespl,uje požadavky stávajících norem. Nov( realizované venkovní
osv(tlení provedené v souladu s *SN 33 2000-7-714 by z ejm( nevykazovalo dostate#nou provozní spolehlivost
a po izovací cena n(kterých p ístroj% by byla vyšší.
Nyní uvedu n(které p íklady:
1. *l. 714.11 Rozsah platnosti. V #lánku je uvedeno, že tato norma se netýká „za ízení pro ve ejné osv(tlení,
které je sou#ástí ve ejné rozvodné sít(“. Z tohoto ustanovení není z ejmé o jaké za ízení se jedná. V majetku
každého m(sta a obce jsou napájecí kabely venkovního osv(tlení. Jedná se samoz ejm( o ve ejné rozvodné
za ízení. Ve ejným rozvodným za ízením nejsou dle mého názoru napájecí kabely venkovního osv(tlení
ú#elových ploch jako jsou nap . parkovišt( supermarket%, soukr. firem a #erpacích stanic aj.
2. *l. 714.32 T íd(ní vn(jších vliv%. V #lánku jsou doporu#eny tyto t ídy:
• okolní teplota AA2 a AA4 ( od –40°C do +40°C). Tato teplota neodpovídá našemu klimatickému
pásmu. Elektrické p ístroje (nap . proudové chráni#e) jsou výrobci standardn( dodávány pro teplotu
okolí od –25°C. Osazení proudového chráni#e v el. za ízení, který bude ur#en pro teplotu okolí od –
40°C, která se u nás b(žn( nevyskytuje vyžaduje specielní úpravu za ízení s vyššími po izovacími
náklady.
• Výskyt vody ozna#ení AD 3. Za ízení musí odolávat dle *SN 33 2000-3 spadu vody ve form( vodní
t íšt( pod úhlem 60° od svislice což odpovídá krytí dle *SN EN 60 529 IP X3. Z praxe je známá
skute#nost, že p i dešti a silném v(tru v uzav ených ulicích, panelových sídlištích a na horách m%že
voda st íkat pod úhlem 90° pop . ve všech sm(rech. *asto se stává, že optická #ást starších svítidel
venkovního osv(tlení provedená v krytí IP 43 je po dešti, který doprovází siln(jší vítr plná vody a
prachu. Na základ( t(chto skute#ností bylo již dnes neplatné norm( 36 0701 z roku 1984 uvedeno v #l.
2.5, že krytí optické #ásti venkovních svítidel musí být min. IP 54 a celé svítidlo v krytí IP 23. Doba
používaní svítidla musí být min. 10 let.
• Výskyt cizích pevných t(les ozna#ení AE2. Dle nové *SN 33 2000-7-714 musí za ízení odolávat
p ítomnosti cizích pevných t(les (AE2) jejichž nejmenší rozm(r není menší než 2,5 mm . Jedná se o
krytí IP 3X. Takto provedené za ízení nemá zajišt(nu dostate#nou životnost a provozní spolehlivost.
Optické #ásti svítidel budou po m(síci provozu plné polétavého hmyzu a prachu. Stožárové svorkovnice
a p ed adníkové #ásti svítidel by v takovémto provedení byly plné prachu a #ástic menších n(ž 2,5mm,
#ož by negativn( p%sobilo na elektrické za ízení. V platné harmonizované *SN 34 8340 #l. 23 je
uvedeno min. krytí stožárové rozvodnice IP 43. Toto samé krytí bylo uvedeno ve zrušené *SN 33 2310
#l.4.1.1 venkovní prost edí kde bylo uvedeno, že p echodové sk í,ky kabel% umíst(né níže než 0,75 m
nad terénem se doporu#uje chránit proti prachu, písku, apod. IP 43 nebo vyšším.
3. *l. 714.412 Ochrana p ed nebezpe#ným dotykem živých #ástí. V #lánku je uvedeno, že sk ín( obsahující
p ístupné živé #ásti musí být uzam#eny pomocí klí#e nebo ná adí. V #lánku není uveden typ zámku kterým
by m(lo být elektrické za ízení osazeno. Pokud by se výrobci za#aly ídit tímto ustanovením sta#í když bude
víko stožáru svorkovnice upevn(no šroubkem o pr%m(ru 2 mm. P itom v platné *SN 34 8340 #l. 26 je
uvedeno jakým klí#em musí být dví ka elektrické rozvodnice stožár% ve . osv(tlení otevíratelná. Jedná se o
záv(ry a klí#e rozvodných sk íní pro venkovní prost edí.V *SN 35 9754 jsou p esn( uvedeny záv(ry
rozvodných za ízení pro odv(tví energetiky a ostatní odv(tví energetiky mezi které pat í i ve . osv(tlení.
Nová norma je v platnosti i v zemích EU od roku 2000. V každém stát( jsou však dví ka stožár% ve .
osv(tlení osazeny speciálními zapušt(nými uzáv(ry, které nelze otevírat pomocí klí#e nebo ná adí. Tímto
zp%sobem je ztížen p ístup neoprávn(ných osob zasahovat do elektrického za ízení, pop . provést odcizení
#ásti za ízení.
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4. *l. 714.51 Všeobecné p edpisy. V tomto #lánku je uvedeno jaké min. krytí musí mít elektrické za ízení a
svítidla. U elektrického za ízení je požadováno krytí nejmén( IP 33 a u svítidel IP 23. Domnívám se, že
svítidlo v tomto krytí by po týdnu provozu v letních m(sících bylo plné polétavého hmyzu, prachu a vody.
V sou#asné dob( vyráb(jí renovovaný výrobci svítidel jako standart krytí optické #ástí IP 65 a
p ed adníkové #ástí IP 43. N(kte í výrobci dodávají svítidla s krytím optické #ásti IP 66. Toto provedení
svítidel vyžaduje min. nároky na údržbu a zna#n( zvyšuje životnost a provozní spolehlivost svítidla
Záv%rem.
Nov( vydaná norma na ve ejné osv(tlení je podle mého názoru velmi strohá, obecná a nejsou v ní uvedeny
základní požadavky pro výrobu, stavbu a provoz venkovního osv(tlení.
V porovnání se stále platnými harmonizovanými normami pro ve . osv(tlení ( *SN 36 0400, 34 8340 ) zde
chybí spoustu základních informací pro montáž nového ve . osv(tlení, pro výrobce svítidel, výrobce stožár% a
pro provád(ní výchozích revizí. Ve stávajících platných normách pro ve ejné osv(tlení a osv(tlovací stožáry
jsou zapracovány dlouholeté praktické znalosti a zkušenosti z oblasti ve . osv(tlení, které mají oproti ostatnímu
el. za ízení ur#ité odlišnosti. P i z izování nového ve . osv(tlení, provozu, údržb( a revizích zde nacházíme
ov( ená praktická ešení pro zajišt(ní bezpe#nosti a provozní spolehlivosti.
Myslím si, že nová norma pro venkovní osv(tlení tyto požadavky ani zdaleka nespl,uje.

Porovnání svítidelpro VO s ohledem na využití sv%telného toku
Ing.Skála,Ing.Houska, Eltodo Citelum
Houska p#edal tišt%ný, pošle maile a obr p#edaní, nutno scan
Instalovaný p íkon na 1km osv#tlované komunikace
7

6

p
íkon na 1 km komunikace

5

4

3

2

1

0
Dingo 100W

M2A 100W

Safír 100W

Safír 100W - rovné sklo

FUNCTIONAL ROAD LIGHTING LUMINAIRES: LUMENS/KM FOR

TUBULAR HPS lamps

Lav = 1CD/M2

R3, Q0 = 0,07

Protector bowl

Lamps (1)

Direct (2)

Indirect (3)

Total

Flat glass

360 000

0

30 000

30 000

Lowdeep glass

294 000

1 200 (0,4%)

26 000

27 200

Curved glass

294 000

1 200 (0,4%)

27 000

28 200

Deep bowl

270 000

5 000 (1,8%)

24 000

29 000

Refractor bowl

220 000

6 200

19 000

25 200

Axial deep bowl

200 000

2 000

19 000

21 000
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PREZENTACE FIREM
V toto blok m%ly možnost p#edstavit své aktivity a výrobky všechny firmy, které v p#ihlášce na setkání projevily
zájem o prezentaci. Zástupci firem vystoupily v abecedním po#ádku podle názvu prezentované firmy.
Své prezentace pronesly zástupci t%chto firem:
AKTÉ – IngPolínek
ATLAS COPCO – pan Landovský
Blahuta ELEKTRO – Ing. Blahuta
EN CENTRUM – pan Vitner
K SERVIS Plus –pan Kraus

Vnit#ní záležitosti SRVO
V tomto bloku byly probrány záležitosti týkající se vnit#ních záležitostí života Spole nosti pro rozvoj ve#ejného
osv%tlení.
Byli jsme pozváni na další setkání, vyslechlizprávu revizní kkomise , zprávu p#edsedy o innosti a další
informace.

Ing. Hollý
Návrh na #ešení problematiky Temné nebe a pozvánka na Jarní setkání 2003 do Bratislavy
(ze zvukového záznamu p evedemo do #eštiny.)
Milé dámy a páni, cht(l bych vás pozdravit p i p íležitosti tohoto setkání.
Cht(l bych ješt( se vrátit tématu Temné nebe takovou malou osobní vzpomínkou. Ale upozor,uji, že to nelze
brát jako racionaliza#ní návrh.
P ed 15 roky bylo v Bratislav( zasedání civilní obrany. Správce ve ejného osv(tlení dostal úkol snížit negativní
dopad ú#ink% VO v p ípad( bombardování Bratislavy letadly americké armády. I jevilo se ná#elníkovi CO jako
nejlepší zatemnit VO. I podal jsem návrh: zkusme ho vypnout. Nebylo to p ijaté. I když p i náletu by jist( 22 kV
rozvod byla zlikvidovan jako první. Le# ná#elník si tvrd( p ál zatemnit.
Pod dvou hodinách zmapování Bratislavy a propo#tu pracnosti jsme tedy navrhli, že zhotovíme textilní sukni#ky
kolem svítidel, které zabrání vyza ování sv(tla do bo#ního prostoru. Odraz od komunikace ná#elníkovi nevadil.
Na 27 000 sv(t. míst nám vyšlo ohromné množství #erného sukna, které by šily švadleny 1,5 roku a byl by
nutný nákup dalších plošin a dalších pracovních sil. Když jsme toto navrhli, iniciativní ná#elník okamžit(
vyžádal zkoušku – cvi#ení. Tedy jsme museli nechat sukni#ky ušít a instalovali jsme je na Jarabinkovej ulici
v Bratislav(. P esn( podle vzoru poh bu Klementa Gottwalda.
Navrhuji toto tedy jako p ísp(vek k boji za temné nebe.
V roce 1996 byla Bratislava hostitelem podzimního Setkání. Navštívili jsme i vodní dílo Gab#íkovo. Dohodli
jsme se s p edsednictvem SRVO, že bychom uspo ádali Jarní setkání 2003 op%t v Bratislav%. Setkání by bylo
rozší ené i o #leny Sdružení ve ejn( prosp(šných prací slovenských m(st a slovenských výrobc%. M(li bychom
možnost porovnat stav VO v našich obou republikách.
Takže tímto vás srde#n( zvu na Jarní setkání 2003 do Bratislavy.

M.Benda
Pozvání na Podzimní setkání 2002 do Liberce
Vážení p átelé,
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Dovoluji si vás pozvat jménem technických služeb m(sta Liberce i jménem svým na Podzimní setkání 2002 do
Liberce. Termín Vám bude sd(len, musíme ho zkoordinovat s dalšími podzimními akcemi v oboru.
P edpokládám, že se dostavíte v hojném po#tu.

Ing.Luxa
Výzva k po#ádání dalších setkání.
Jak jste vyslechli z úst organizátor% Podzimní setkání se bude konat v Liberci a Jarní setkání v Bratislav(.
D(kujeme panu Bendovi a Ing. Hollému, že se zhostili role hostitel% .
Termíny dalších setkání jsou dosud neobsazené. Kdokoliv budete mít zájem uspo ádat Podzimní setkání 2003 a
další, uvítáme váš zájem a budeme se t(šit.
Pokud budete mít zájem o uspo ádání setkání nebo o informace, co toto obnáší, oznamte tajemníkovi,
projednáme podrobnosti.

Ing.Nosek
Zpráva revizní komise o kontrole hospoda#ení Spole nosti pro rozvoj ve#ejného osv%tlení za rok 2001
Revizní komise ve složení : Ing. Tomáš Nosek, Ing. V(ra Bursíková provedla ve dnech 29.-30.4.2002 kontrolu
hospoda ení Spole#nosti za rok 2001.
celkem
Po#áte#ní z%statek k 383 452,31
2.1.01
Kone#ný z%statek
500 553,29
k 31.12.01
Navýšení jm(ní SRVO 117 100,98
za rok 2001

Na b.ú.
181 296,31

V pokladn(
2 156,-

298 193,79

2 359,50

Termín.vklady
200 000,200 000,-

B(žný ú#et je vedený u obvodní pobo#ky *eské spo itelny, a.s. v Sokolovské ul.1, Praha 8.:
Po#áte#ní z%statek na ú#tu :……………………… 181 296,31 K#
P íjmy celkem:…………….……………………… 254 955,87 K#
Výdaje celkem:…………………………………….. 138 058,39 K#
Z%statek k 31.12.2001……………………………… 298 193,79 K#.
P íjmy jsou tvo eny #lenskými p ísp(vky, zápisným, p ísp(vky organizací na setkání SRVO a úroky. Úroky
z termínových vklad% ( 2 x 100 000,-K#) #iní 6 494,61 K#.
Pokladna:
2.3
Po áte ní z'statek…………………………………… 2 156,- K
P íjmy celkem………………………………………. 34 500,- K#
Výdaje celkem……………………………………… 37 460,50 K#
Z%statek
………………………………… -804,50 K#
Zjišt%ní :
Závažné nedostatky v hospoda ení a vedení evidence zjišt(ny nebyly.
Revizní komise shledala v z%statku pokladny, že bylo vydáno o 804,50 K# více finan#ních prost edk%, než bylo
dokladováno v p íjmu pokladny. Po#áte#ní z%statek a p íjmy do pokladny #inily celkem 36.656,-K#.
Kontrolou #ásti hospoda ení za rok 2002 bylo zjišt(no, že tato #ástka byla uhrazena ke konci února 2002.
Záv%r :
Revizní komise doporu#uje p edsednictvu Spole#nosti ešit s ohledem na opakující se drobné nedostatky ve
vedení evidence ú#etnictví Spole#nosti tuto problematiku vhodným opat ením.
Za Revizní komisi: Ing. V(ra Bursíková, Ing. Tomáš Nosek
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Ing. Kotek, p#edseda SRVO:
Informace o innosti SRVO od minulého Setkání
Vážené dámy, vážení pánové, #lenové SRVO a milí hosté,
s pot(šením vás zdravím v tak hojném po#tu zde v Pardubicích na Jarním zasedání Spole#nosti pro rozvoj
ve ejného osv(tlení.
Dovolte mi, abych stru#n( shrnul, #ím se SRVO zabývalo od minulého Setkání, jež se uskute#nilo ve dnech 25.
až 26. 10. 2001 v D(#ín(.
Všichni víte, že zmín(né období se vyzna#ovalo bou livou atmosférou vyvolanou snahou astronom% o zakotvení
snižování sv(telného zne#išt(ní do zákona o ovzduší. Naše aktivity, oponující neodbornému p ístupu
k legislativní úprav( sv(telného zne#išt(ní v *eské republice, byly #asov( velmi náro#né. O podrobnostech
souvisejících událostí jste byli, a nadále budete, podrobn( informováni i na stránkách Zpravodaje SRVO a
#asopisu Sv(tlo.
P edsednictvo SRVO se zatím sešlo dvakrát a další zasedání je plánováno na dnešní ve#er. Zasedání
p edsednictva dne 29. 11. 2001 v Praze se zabývalo p edevším hospoda ením SRVO v roce 2001, p ípravou
rozpo#tu na letošní rok a odm(nami za práci pro SRVO v roce 2001. Bylo schváleno dopln(ní seznamu #estných
#len% SRVO o p edstavitele našich a slovenských vysokých škol a zabývali jsme se i dlouhodobými resty, jimiž
jsou zpracování p íru#ky pro ve ejné osv(tlení a internetových stránek SRVO. Uvedené resty bohužel dodnes
nebyly spln(ny.
Zasedání p edsednictva dne 19. 3. 2002 bylo svoláno kv%li organizaci vlakového zájezdu na veletrh Light +
Building do Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 15. až 17. 4. 2002.
Cesta tajemníka SRVO do Pardubic, dne 13. 2. 2002 byla v(nována p íprav( dnešního Setkání.
Už skute#n( tradi#ní (a podle mého názoru i velmi užite#nou a úsp(šnou) záležitostí je vydávání Zpravodaje
SRVO. Po Setkání v D(#ín( vydaná #ísla 4/2001 a 1/2002 jsou toho jist( d%kazem.
*lenové SRVO se také podílejí na p íprav( 5. Mezinárodní konference SV1TLO 2002, jež se ve dnech 11. až
13. #ervna 2002 uskute#ní v Brn(.
Vážené dámy a vážení pánové, dovolte, abych v záv(ru tohoto svého p ísp(vku ješt( ocenil práci hostitel% našich
Setkání. Dlouholetá a osv(d#ená tradice, že jednotliví #lenové SRVO zvou ostatní na Setkání do svého m(sta, a
umož,ují jím lépe poznat místní podmínky a úsp(chy, je rovn(ž jednou z podstatných deviz SRVO. Ty z Vás,
kdo dosud nenalezli odvahu se hostitelské funkce ujmout, tímto vyzývám, aby se hluboce zamysleli a nabídli
uspo ádání n(kterého z p íštích Setkání SRVO ve svém regionu.
Všem vám p eji p ínosný a p íjemný zbytek tohoto Setkání a d(kuji za pozornost.

Ing. Luxa
tajemník, redakce Zpravodaje
*lenská základna SRVO se neustále rozr%stá. Sv(d#í to o opodstatn(nosti funkce SRVO. Z poslední doby bych
cht(l v našich adach p ivítat nové #leny: Západo#eskou Energetiku, firmu HUF Plasty, Espalux, Eltodo
Citelum, Eltodo Power. Vítáme je a v( íme, že se stanou aktivními #leny.
V rámci plánovaných aktivit jsme uskute#nil zájezd na veletrh do Frankfurku. P edpokládali jsme velký zájem,
nakonec po#et zú#astn(ných byl 15 osob. Pro informaci náklady na tuto akci byly 73 976 K#, #ástka odpovídá
rozpo#tu.
K webovým stránkám SRVO: v sou#asné dob( se hledá nový web master, s p%vodn( dohodnutým byla
spolupráce ukon#ena.
Zpravodaj: d(kuji všem spolupracovník%m , kte í se na vydání podílejí, redak#ní rad( a zejména Ing. Horákovi a
Ing.Polanu, kterého takto na dálku zdravím..
Prosím op(t o zaslání p ísp(vk% z tohoto setkání v elektronické podob(, usnadní a urychlí to vydání Zpravodaje
v(novaného tomuto setkání..
P ísp(vky za #lánky ve Zpravodaji: pokud budou p edány v podob(, kdy je nebude nutno p episovat budou
honorovány, p ísp(vek #iní 200.- K# za otišt(ný formát A 4. S autory bude uzav ena autorská smlouva, na jejím
základ( pokladník proplatí p íslušnou #ástku. Redakce si vyhrazuje p ípadné drobné úpravy zaslaných materiál%.
Cht(l bych ješt( jednou pod(kovat organizátor%m tohoto setkání.
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P#ílohy:
Zápis z jednání p#edsednictva SRVO 19.3.2002 v Eltodu
P ítomni:
Nep ítomni:

Ing. Kotek, Ing. Luxa, Ing. Horák, Ing. Nosek, p. Tichý
p. Vorá#ek, p.Benda,p.Mucha

1.

P#íprava Jarního setkání Pardubice:
zajišt(no ( p.Ryšán) místo konání, noclehy – hotel Labe. P ipraveny p ednášky –osloveni p ednášející.
P ihlášky rozešle Luxa.
Objednávka zajistí Horák

2.

WEB stránky: spolupráce s Kaprálkem ukon#ena. Horák sjedná sch%zku s Machem a domluví spolupráci
do 1.týdne dubna.
Zájezd na veletrh Light a Building Frankfurt: nám%t p. Tichý
Tajemník zajistí možnost zájezdu l%žkovým vlakem. Termín 16.4.
Praha: 15.3. v 22.08 Frankfurt 6.48
Frankfurt 26.3. v 23.37 Praha 8.09
Podmínky: 2 osoby za jednoho #lena s plným #lenstvím, zaplaceny #lenské p ísp(vky na 2002.
Tajemník rozešle p ihlášky, zp(t do 31.3.e-mailem nebo faxem. Rozhodující pro výb(r bude datum , resp.
hodina p ihlášení.
Limit 2O osob.
Ú#astník%m bude uhrazeno jízdné l%žkovým (lehátkovým) vozem a vstup na veletrh.
P edb(žný odhad náklad% pro l%žka: cca 75 000 K# (v rozpo#tu 100 000 K#.)
P#ísp%vky za lánky ve Zpravodaji:
p edsednictvo zp esnilo podmínky placení za p ísp(vky do Zpravodaje, na základ( autorské smlouvy:
- p ísp(vky, které budou p edány ve vyžádaném termínu v elektronické podob( bez dalšího omezení na
základ( autorské smlouvy, vydaná redaktorem Zpravodaje.

3.

4.

Zapsal:
František Luxa

30.3.2002

Zápis z jednání p#edsednictva SRVO 16.5.2002
v Pardubicích na Jarním setkání.
P ítomni:
Nep ítomni:
Hosté:
1
2

Ing. Kotek, Ing. Luxa, Ing. Horák, Ing. Nosek, p. Benda, p. Mucha
p. Vorá#ek, p.Tichý
Ing. Bursíková, Ing. Polanský

P edsednictvo vyjád ilo uspokojení s p ípravou a pr%b(hem Jarního setkání a pod(kování všem, kte í se na
jeho pr%b(hu podíleli.
Zm(na ve složení p edsednictva a rozd(lení funkcí
a. P. Mucha (Obchodní firma Mucha)– #len p edsednictva požádal o uvoln(ní z práce
v p edsednictvu a jeho žádosti bylo vyhov(no. P edsednictvo mu pod(kovalo za dosavadní práci.
D%vod: ve své profesi se již nezabývá problematikou VO, #asová zaneprázdn(nost.
b. Na návrh p. Muchy byl do p edsednictva jako #len kooptován Ing.Polanský (SIKU) a funkci
p ijal.
D%vod: Ing.Polanský zastupuje shodný region a do práce p edsednictva vnese pohled #len% obchodních firem.
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c.

Do p edsednictva SRVO byla kooptována Ing.Bursíková (osoba, d íve p edsedkyn( RK) a funkci
p ijala.
D%vod: p edsednictvo dosud pracovalo v sudém po#tu, podle p ipomínek #lenské základny je vhodný
lichý po#et #len%..
d. Do RK byl kooptován p. Mucha a funkci p ijal.
e. P edsednictvo na základ( opakovaných zpráv revizní komise zprostilo Ing. Horáka (Teslamp
Holešovice ) funkce hospodá e SRVO.
f. Ing.Horák bude nadále zastávat funkci správce VEB stránek a spolupracovat p i vydávání
Zpravodaje jako #len redak#ní rady.
g. Vykonáváním funkce hospodá e byla pov( ena Ing. Bursíková a funkci p ijala. D%vod: dlouholeté
zkušenosti v práci ve finan#nictví.
i. P edání agendy hospodá e od Ing.Horáka na Ing. Bursíkovou bude provedeno
zápisem do 30.6.2002.
3

KONTROLA : RK DO 31.7.2002

4

P edsednictvo SRVO pracuje od od 16.5.2002 ve složení:

Jméno
Organizace
Funkce
Ing.Jaroslav Kotek
osoba
p edseda
Ing.František Luxa
ELTODO EG
tajemník
Ing.V(ra Bursíková
osoba
hospodá
Ing.Ji í Horák
Teslamp Holešovice
WEB
Ing.Tomáš Nosek
osoba
#len
p.Milan Benda
TS Liberec
#len
p.Miloslav Tichý
Osv(tlení Plze,
#len
p. Ji í Vorá#ek
osoba
#len
Ing. Libor Polanský
SIKU
#len
2.4
2.5
4. Revizní komise pracuje od od 16.5.2002 ve složení

e-mail
kotekj@eltodo.cz
luxaf@eltodo.cz
bursikovav@eltodo.cz
jir.horak@atlas.cz, horak@teslamp.cz
nosek@elios.cz
benda@tsml.cz
elektro@osvetleni.top.cz
ptdov@iol.cz
polansky@siku.cz

Jméno
p. Ladislav Mucha
p. Josef Nikl
Ing. Tomáš Nosek

Funkce
p edseda
#len
#len

e-mail
pavel.mucha@seznam.cz

Funkce
šéfredaktor
#len
#len
lektor

e-mail
luxaf@eltodo.cz
jir.horak@atlas.cz, horak@teslamp.cz
kotekj@eltodo.cz

Organizace
Obch.firma Mucha
TS Olomouc
osoba

nosek@elios.cz

5. Redak#ní rada Zpravodaje:
Jméno
Ing.František Luxa
Ing.Ji í Horák
Ing.Jaroslav Kotek
Ing.Josef Polan

Organizace
ELTODO EG
Teslamp Holešovice
osoba
#estný #len

Zapsal:
František Luxa
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30.5.2002
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Mezinárodní konference SV TLO 2002 - Brno
Referáty z odborné #ásti
Doc.Ing.Margita Šef#íková,Ph.D.: Analýza stavu osvet%ovacích sústav VO v Košiciach
Plch
Maixner
Smola
Dráprla
Hellux
Zpravodaj SRVO . 3/2002, vyšlo …………….
Redak ní rada: Ing. Luxa –šéfredaktor(mobil 0602 200 756, e-mail luxaf@eltodo.cz), Ing. Horák, Ing. Kotek
Lektor:
Ing. Polan
Adresa redakce: Eltodo EG, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,. tel.02/61343712,
tel. fax 02/61343769
Pro vnit ní pot ebu #len% Spole#nosti pro rozvoj ve ejného osv(tlení.
*e# o konferenci

1
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,eská spole#nost pro osv(tlování v návaznosti na adu p edcházejících akcí p ipravila na dny 11. až 13. #ervna
pátou Mezinárodní konferenci SV.TLO 2002 s výstavou svítidel a ostatních produktu osv(tlovací techniky. Své
výrobky zde vystavovali p ední #eští a zahrani#ní výrobci svítidel - 25 z ,R, dva ze Slovenska, dva ze SRN a
jeden z Rakouska. Na p íprav( a realizaci konference se spolupodílely Národní komitét Mezinárodní komise pro
osv(tlování CIE, Slovenská sv(telnotechnická spole#nost Moravský svaz elektrotechnik% a p ímé podpory
mezinárodního programu ELI Iniciativa pro energeticky úsporné osv(tlování (program 1FC/GEF).
Mezinárodní konference SV.TLO 2002 se uskute#nila v prostorách hotelu Santon v blízkosti brn(nského
p ehrady. Krom( 45 p ednášejících se jí zú#astnilo tém( 150 odborník%, v p evážné mí e z domova, ale byli zde
ú#astníci i z dalších zemí.
Hlavním cílem a posláním této akce bylo seznámit odbornou ve ejnost a zájemce o sv(telnou techniku s
vývojovými trendy v technice osv(tlování, provozními zkušenostmi, aplikacemi v nejr%zn(jších oborech lidské
#innosti a vym(nit si odborné zkušenosti z tohoto oboru. Nemalá pozornost byla v(nována energetickým
úsporám a ekonomickým otázkám provozu osv(tlovacích soustav. Nebyla opomenuta ani problematika
technicko-právního postavení sv(telné techniky a zavád(ní nových p edpis% a norem, jako jedna z podmínek
dalšího za#le0ování do Evropského spole#enství.
V tomto Zpravodaji p etiskujeme p ísp(vky, které se dotýkaly problematiky ve ejného osv(tlení o mohou p inést
informace pro #leny SRVO, kte í nem(li možnost se této akce zú#astnit.

Analýza stavu osvet%ovacích sústav VO v Košiciach
Doc.Ing.Margita Šef#íková Ph.D., TÚ Košice
V rokoch pôsobenia primátora mesta Košíc pána Schustera sa uskuto#nila len rekonštrukcia VO v oblasti pešej
zóny. Všetky finan#né prostriedky sa sústredili len na oblas2 pešej zóny. Pribudli nové obchodné centrá a k nim
sa prispôsobila aj komunika#ná sie2 spolu s novovytvorenými osvet3ovacími sústavami. Realizovala sa aj #as2
dialni#nej komunikácie vedúcej cez mesto v oblasti ,erveného raka a s 0ou aj výstavba VO, ktorú realizoval
Dopravoprojekt a.s. Prešov. Finan#né prostriedky, ktoré sa poskytovali údržbe mesta Košíc nesta#ili na
dôslednejšiu údržbu VO v meste Košice. V sú#asnosti je plánovaná rekonštrukcia VO v Košiciach a pod3a
vyjadrenia správcov VO je to oblas2 predtým zaradených komunikácií do komunikácií I. triedy osvetlenia B2
a vzh3adom na sú#asný stav nespl0ujú svetelno-technické požiadavky pod3a platných STN.
Vzh3adom na 4alšiu výstavbu mesta, vä#šina z nich už neplní funkciu komunikácií typu B2, ale sa zaradzuje do
komunikácií typu C2 a C1, pretože už plní iba funkciu prípojných komunikáciií prípadne spojovacích
komunikácií dialni#ných komunikácií s mestom Košice.
Tým sa mení aj ich funk#né poslanie a teda aj spôsob osvetlenia, ktorý je vytvorenými osvet3ovacími sústavami
nevhodný a vlastne aj riešenie osvet3ovacích sústav je nevhodné, s funk#ne zastaralými svietidlami. Všetky
osvet3ovacie sústavy v ostatných #astiach mesta, #i už pre osvetlenie komunikácií, parkov a námestí alebo aj
vä#ších rozsiahlych priestranstiev sú v nevyhovujúcom a vä#šinou v nefunk#nom stave. Mesto je však zad5žené
a finan#né prostriedky pre VO, údržbu prípadne rekonštrukciu sú nízk pod3a tvrdení vedúcich pracovníkov
bývylej firmy VEROS, a.s. Pod3a získaných informácií z tla#e bolo to 8 mil. Sk ro#ne na inováciu osvet3ovacích
sústav a 8,6 mil. Sk na údržbu osvet3ovacích sústav. Osvet3ovacie sústavy v Košiciach prevádzkované len tak,
aby nebola v meste úplná tma a dosahujú sa aké také hladiny osvetlenosti pre akú takú bezpe#nos2 na
komunikáciách .
Je nutné podotknú2, že neudržujú sa ani svietidlá na pešej zóne, sú zaprášené a zvnútra zna#ne zne#istené a pre
ich údržbu nie sú potrebné ani vysokozdvižné vozíky len oby#ajné #istiace prostriedky. Skôr ide o to, že vedúci
pracovníci VEROS-u, boli zlými hospodarmí so zverenými finan#nými prostriedkami, jednoducho sa o to
nestarali, mali iné ciele. Kvôli tejto skuto#nosti sa uskuto#nil rad meraní svetelno – technických ukazovate3ov
a elektrických parametrov prívodného systému k osvet3ovacím sústavam, aby bola dokumentácia
o nevyhovujúcom stave verejného osvetlenia na tých najdôležitejších komunikáciách mesta Košice.
Merania sa uskuto#nili :
Hlinkova ulica – spojovacia komunikácia mesta k dialni#nej komunikácii Košice- Prešov.
Watsonova ulica – spojovacia komunikácia cestnej komunikácie Spišská Nová Ves so smerom na Miskolc
Komenského ulica – spojovacia komunikácia cestnej komunikácie Spišská Nová Ves so smerom do centra mesta
Južná trieda – spojovacia komunikácia centra mesta s cetsnou komunikáciou na Miskolc
Trieda SNP – spojovacia komunikácia cez mesto Košice k prípojnej komunikácii dialni#ného úseku ,ervený rak
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Za pomoci pracovníkov (vykonávate3ov manuálne elektrikárske práce)VEROS a.s. Košice a za pomoci
študentov Elektrotechnickej fakulty Košice sa uskuto#nil rad meraní na vybraných prvkoch jednotlivých
zmienených ulíc a v preh3ade uvádzam dosahované svetelno-technické ukazovatele a stavy jednotlivých
rozvádza#ov s nameranými údajmi elektrických parametrov prípojného vedenia.
Tab.1. Svetelno –technické ukazovatele
Požadované údaje
Komunikácia
typ Lpk [cdm- Lmin/ Lpr Lmin/Lmax
2
]
Watsonova
Hlinkova
Komenského
Južná trieda I.
úsek
Južná trieda II.
úsek
Tr.SNP

C1
C1
C1
C1

0,4
0,4
0,4
0,4

0,4
0,4
0,4
0,4

0,5
0,5
0,5
0,5

Epr
[lx]
17,22
12,72
5,385
1,2375

C1

0,4

0,4

0,5

C1

0,4

0,4

0,5

Merané údaje
Emin/Epr
Emin/Emax

P
[kW/km]

0,5435
0,267
0,401
0,269

0,367
0,2037
0,44
0,253

12,1
22,346
17,56
36,4

24,63

0,61

0,44

28,3

1,61

0,07

0,283

25,19

Uskuto#nili sa len merania hladín osvetleností, nako3ko nebol k dispozícii jasomer pre meranie jasov na povrchu
vozoviek. Z uvedených výsledkov ani jedna zo sledovaných komunikácií nevyhovuje požadovaným hodnotám
stanoveným platnou STN 36 0410.
Stavy rozvádza#ov a namerané elektrické parametre :
Watsonova ulica:
Rozvádza# je umiestnený na rohu Watsonovej ulice a ulice B. Nemcovej napája osvet3ovaciu sústavu po dl´žke
celej Watsonovej ulice. Stav rozvádza#a je vyhovujúci len je nutné uskuto#ni2 úpravy pre možné kontrolné
merania a ozna#enia prípadného napájania jednotlivých úsekov.
Namerané elektrické údaje sú uvedené v tabu3ke:
Tab.2. Elektrické parametre vrozvádza#i na Watsonovej ulici
fáza
Prúd
Napätie
Združené
1. .úsek
[A]
[V]
Napätie
osvetlenia
[V]
Pravá strana
Smer
Komenského
8avá strana
Smer
Komenského
II. úsek
osvetlenia
Obe strany
amfiteáter

,inný
výkon
[kW]

Zdanlivý
výkon
[kVA]

cos ϕ

L1
L2

20,4
22,5

231
232

405
403

3,5
3,9

5
5,5

0,64
0,71

L3
L1

0
15,7

235
229

403
405

0
2,6

0,5
3,8

0,62
0,68

L2
L3

4,7
0

232
232

403
403

1
0,2

1,2
0,5

0,59
0,4

fáza

Prúd
[A]

Napätie
[V]

L1
L2
L3

16,2
9,1
8,6

232
234
234

Združené
Napätie
[V]
407
403
402

,inný
výkon
[kW]
3,1
1,9
1

Zdanlivý
výkon
[kVA]
4
2,2
2

cos ϕ

0,78
0,7
0,6

Z nameraných údajov vyplýva, že osvet3ovacia sústava je nevykompenzovaná a pracuje ako induktívna zá2až. Je
nutné uskuto#ni2 opatrenia , aby pracovala s ú#inníkom cos ϕ = 0,95.
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Sledovala sa aj funk#ná #innos2 svietidiel osvet3ovacej sústavy:Svietidlá sú umiestnené na 78 stožiaroch,
z celkového po#tu svietidiel 81 nesvieti 25 svietidiel a 56 svietidiel svieti. Vo svietidlách sú umiestnené svetelné
zdroje SHLP 210 W na niektorých miestach svetelné zdroje SHLP 340 W.
Hlinková ulica:
Osvet3ovacia sústava na Hlinkovej ulici je napájaná z dvoch rozvádza#ov, jeden je umiestnený na rohu
Hlinkovej ulice a Vodárenskej ulice a druhý je umiestnený na Hlinkovej ulici. Oba rozvádza#e sú vo
vyhovujúcom stave je však nutné uskuto#ni2 úpravy vo vnútornom priestore.
Namerané elektrické parametre v rozvádza#och:
Tab.3. Rozvádza# na Hlinkovej ulici
fáza
Prúd
I.úsek
osvetlenia
[A]
Pravá strana

8avá strana

L1
L2
L3
L1
L2
L3

7,5
3,7
3,8
7,22
7,2
5,8

Napätie
[V]
231
233
233
232
233
233

Združené
Napätie
[V]
400
401
404
401
404
406

Tab.4. Rozvádza# na rohu Vodárenskej ulice a Hlinkovej ulice
fáza
Prúd
Napätie
Združené
2. II.úsek
[A]
[V]
Napätie
osvetlenia
[V]
Pravá strana
L1
9,8
232
401
L2
16,5
232
400
L3
16,3
229
400
8avá strana
L1
6,7
229
401
L2
12,3
232
400
L3

16

232

400

,inný
výkon
[kW]
0,5
2,3
1,0
1,3
1,2
0,7

,inný
výkon
[kW]

Zdanlivý
výkon
[kVA]
2,4
2,3
1,7
1,6
5,7
2,1

Zdanlivý
výkon
[kVA]

cos ϕ

0,32
0,32
0,96
0,96
0,2
0,5

cos ϕ

0,8
2,3
2,4
2,3
3,3

2,8
4,1
1,2
2,0
3,1

0,15
0,46
0,52
0,8
0,35

2

3,7

0,45

Z uvedených výsledkov vyplýva, že osvet3ovacie sústavy na Hlinkovej ulici pracujú nevykompenzovane je
nutné uskuto#ni2 opatrenia , aby neza2ažovali distribu#nú sie2 induktívne .
Komenského ulica:
Jednotlivé úseky Osvet3ovacích sústav na Komenského ulici sú napájané zo štyroch rozvádza#ov:
Rozvádza# na Hviezdoslavovej ulici napája I. úsek osvet3ovacej sústavy od nám. Maratónca mieru po Nejedlého
ulicu, rozvádza# je vo vyhovujúcom stave, je len nutné uskuto#ni2 úpravy vo vnútri rozvádza#a:
Namerané elektrické parametre sú uvedené v tab.5.
Tab.5. Rozvádza# na Komenského ulici
fáza
Prúd
I.úsek
osvetlenia
[A]
Obe strany

Napätie
[V]

L1

30,6

228

Združené
Napätie
[V]
395

L2
L3

31,5
21,3

226
225

393
390

4

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

,inný
výkon
[kW]

Zdanlivý
výkon
[kVA]

cos ϕ

4,2

7,7

0,55

2,2
3,7

4,4
6,5

0,32
0,53

Z uvedených výsledkov vyplýva, že úsek osvet3ovacej sústavy pracuje nevykompenzovane a je nutné uskuto#ni2
opatrenia, aby osvet3ovacia sústava pracovala s vyhovujúcim ú#iníkom.
Rozvádza# v podchode na Komenského ulici napája II. úsek osvet3ovacej sústavy od Nejedlého ulice po Letnú
ulicu, je vo vyhovujúcom stave a je nutné uskuto#ni2 úpravy vo vnútri rozvádza#a.
Tab.6. Rozvádza# na Komenského ulici
fáza
Prúd
3. II.úsek
[A]
osvetlenia
Pravá strana

8avá strana

L1
L2
L3
L1
L2
L3

9,6
9,5
16,3
13,4
7,4
17,8

Napätie
[V]

Združené
Napätie
[V]

230
231
229
230
231
230

401
400
400
401
400
400

,inný
výkon
[kW]
2,3
0,9
4,8
2,4
1,8
1,8

Zdanlivý
výkon
[kVA]
2,5
1,2
6,9
3,3
2,0
2,0

cos ϕ

0,9
0,98
0,95
0,9
0,96
0,97

Pripojená osvet3ovacia sústava pracuje s vhodnými ú#inníkmi a zdá sa by2 aj vykompenzovanou.
Rozvádza# na Tomašikovej ulici napája III.úsek osvet3ovacej sústavy od Letnej ulice po križovatku Watsonovej
ulice s Hlinkovou ulicou. Rozvádza# je v nevyhovujúcom stave, nemohli sme uskuto#ni2 príslušné merania.
Rozvádza# na Hlinkovej ulici napája IV. úsek osvet3ovacej sústavy od križovatky Watsononovej ulice
s Hlinkovou ulicou až po ,rme3skú ulicu.
Namerané výsledky elektrických parametrov sú uvedené v nasledujúcej tabu3ke 7.

Tab.7. Rozvádza# na Hlinkovej ulici
fáza
Prúd
4. IV.úse
k
[A]
osvetlenia
Obe strany

L1
L2
L3

0
7,2
5,8

Napätie
[V]
232
234
235

Združené
Napätie
[V]
400
401
402

,inný
výkon
[kW]
0,9
0,3
0,2

Zdanlivý
výkon
[kVA]
1,2
2,1
1,8

cos ϕ

0,9
0,98
0,89

Z nameraných údajov vyplýva, že osvet3ovacie sústavy sú tiež nevykompenzované, pracujú s nížším ú#iníkom,
len nieko3ko svietidiel nie je opatrených kompenza#ným kondenzátorom.
Funk#ná #innos2 jednotlivých svietidiel osvet3ovacích sústav.
Osvet3ovacia sústava má 112 svetelných miest so 101 stožiarmi a 11 –imi výložníkmi. Tieto sú osadené
svietidlami o celkovom po#te so 118 svietidlami prevažne typu ES 444 23 16 a len nieko3kými typmi svietidiel
ES 444 28 02. Z celkového po#tu svietidiel 64 svietidiel svieti a 54 svietidiel nesvieti. Svietidlá sú zastaralé je
ich nutné vymeni2 za svietidlá s lepšou optickou ú#innos2ou.
Južná trieda
Osvet3ovacie ústavy na Južnej triede sú napájané z troch rozvádza#ov:
Rozvádza# na križovatke Južnej triedy a Jantárovej ulice je vo vyhovujúcon stave, napája osvet3ovacie sústavy
od Jantárovej ulice po OC Astória. Namerané hodnoty elektrických parametrov sú uvedené v nasledujúcej
tabu3ke:
Tab.8. Rozvádza# na Jantárovej ulici
fáza
Prúd
I.úsek
osvetlenia
[A]

Napätie
[V]

Združené
Napätie

,inný
výkon

Zdanlivý
výkon

cos ϕ

5
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Pravá strana
vozovky
3avá strana
vozovky

L1
L2
L3
L1
L2
L3

8,2
0
0
13,5
14,9
18,8

232
231
234
234
233
233

[V]
403
403
404
404
404
406

[kW]
0,5
0,8
0,6
8,9
5,4
6,9

[kVA]
0,8
0,8
0,8
12,8
6,8
6,7

0,96
0,95
0,97
0,68
0,89
0,97

Z uvedených výsledkov vyplýva, že osvet3ovacia sústava je nevykompenzovaná a za2ažuje distribu#nú sie2
induktívne. Nevyhnutné je ju opatri2 vhodnými kompenza#nými kondenzátormi.
Na I. úseku osvet3ovacej sústavy je 68 svetelných miest so 113 svietidlami typu ES 444 23 16 a nieko3kými
svietidlami typu ES 444 28 02. Z celkového po#tu svietidiel 27 svietidiel svieti a zbytok svietidiel nesvieti.
Rozvádza# pri budove Hutných stavieb napája osvet3ovacie sústavy po oboch stranách vozovky od budovy
Hutných stavieb po križovatku Južnej triedy s Jantárovou ulicou. Rozvádza# je v nevyhovujúcom stave, nedalo
sa v 0om ni# odmera2, je ho nutné vymeni2.
Rozvádza# na križovatke Južnej triedy s Alejovou ulicou je vo vyhovujúcom stave a napája úsek osvet3ovacej
sústavy od budovy Hutných stavieb po križovatku Južnej triedy s Alejovou ulicou. Namerané hodnoty
elektrických parametrov sú uvedené v nasledujúcej tabu3ke.
2.1

Tab.9. Rozvádza# na rohu Alejovej ulice a Južnej triedy
III.úsek
fáza
Prúd
Napätie
Združené
osvetlenia
[A]
[V]
Napätie

Obe strany
vozovky

L1
L2
L3

52,7
19,3
41,5

231
236
236

[V]
406
404
405

,inný
výkon
[kW]
0,57
3,7
0,68

Zdanlivý
výkon
[kVA]
0,54
4,8
0,68

cos ϕ

0,93
0,83
0,86

Z nameraných údajov vyplýva, že osvet3ovacie sústavy sú nevykompenzované a je nutné uskuto#ni2 opatrenia
pre kompenzáciu ú#inníka.
Na sledovanom úseku osvet3ovacej sústavy je 138 svetelných miest so 159 svietidlami typu prevažne ES 444
2802 a nieko3kými svietidlami typu ES 444 23 16. Z celkového po#tu svietidiel 75 svieti a zbytok svietidiel
nesvieti.
Boli merané aj elektrické parametre v rozvádza#och napájajúcich jednotlivé úseky Triedy SNP, ale vä#šina
rozvádza#ov je v nevyhovujúcom stave, namerané údaje boli podobné nízke hodnoty ú#inníkov, ve3ký odber
jalovej energie, neozna#ené miesta úsekov napájania, zlý prístup k prívodom napájajúcim osvet3ovacie sústavy,
zanedbaná údržba.
5. Návrh opatrení :
Jednotlivé analyzované komunikácie patria k najdôležitejším #astiam komunika#nej siete mesta Košíc a je nutné
uskuto#ni2 rekonštrukciu v #o najkratšom #ase.
Rekonštrukciu uskuto#ni2 predovšetkým:
Kontroly kábelových napájacích sietí
Výmena rozvádza#ov
Výmena nefunk#ných a zastaralých svietidiel
Opatrenie jestvujúcich svietidiel novými elektrickými predradnými prvkami
Výmena nefunk#ných a rozbitých stožiarov, výložníkov a pätíc
Výmena nesvietiacich svetelných zdrojov
Záver
Osvet3ovacie sústavy v celom meste Košice sú v nevyhovujúcom stave až na novšie postavené osvet3ovacie
sústavy, tie sú však neudržiavané tak ako by sa mali. S finan#nými prostriedkami poskytovanými Magistrátom
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mesta sa nehospodárilo vhodne po#as celého obdobia vedením fy VEROS a.s., neboli vhodne využívané pre
#innosti spojené s údržbou a inováciou osvet3ovacích sústav VO v Košiciach, sved#í o tom aj stav osvet3ovacích
sústav v sú#asnosti v pešej zóne , ktorá je novopostavená ako aj stav nových osvet3ovacích sústav na sídliskách ,
pri novopostavených obchodných centrách. Vzh3adom na získané informácie z #lánku Prof. Hor0áka, ktorý tieto
finan#né príspevky poskytované Magistrátom uviedol.
Na vyhotovení príspevku sa podie3ali študenti IV.ro#níka Fakulty elektrotechniky a informatiky TU Košice,
údržbári fy VEROS a.s. Košice, ktorí sprístupnili možnos2 uskuto#nenia meraní v rozvádza#och napájajúcich
VO v Košiciach.

Quo vadis, sv&telná techniko?
Doc. Ing. Ji(í Plch, FEKT VUT v Brn&
Úvod
Z celé ady p ísp(vk% zabývajících se problematikou sv(tla a osv(tlování je z ejmé, že po#átek nového tisíciletí
je spojen se snahami o smysluplné napln(ní základních pot eb #lov(ka p i výkonu r%zných druh% #inností,ten je
dán požadavkem, aby sv(tlo
- bylo k disposici na správném míst(,
- na správné úrovni,
- ve správném #ase.
Toho lze dosáhnout jedin( v tom p ípad(, že budou vytvo eny takové osv(tlovací soustavy, ízené adou nových
technických prvk%, které v souhrnu, s vysokou technickou úrovní ešení, povedou ke kvalitativn( vyšším
úrovním v technice osv(tlování.
Jaký lze o#ekávat další vývoj v technice osv(tlování,v aplikacích sv(telných zdroj%, ve svítidlech a dalších
neopomenutelných aspektech má ukázat tento p ísp(vek.
Denní osv&tlení
V prvé ad( je nutné nazna#it základní pohled, odvíjející se od denního osv(tlení. To bylo je a bude
neodd(litelnou sou#ásti každodenního života, p i výkonu lidských #inností. ve všech aplika#ních sférách.V
našich podmínkách byla v(nována této problematice ada zajímavých prací, v n(kterých státech se tato
problematika dostává do pop edí zájmu.
Nikdo nezpochyb0uje, že denní osv(tlení upev0uje zdraví, positivn( motivuje k výkonu lidských #inností,
zvyšuje pocity pohody v proslun(ném prost edí.
Základní filozofie íká, že 500 Ix na pracovní ploše je velmi dobrá a ve svém d%sledku vede i k energetickým
úsporám.
Denní osv(tlení ovšem nespl0uje ty základní požadavky, které byly stanoveny hned v úvahu.
Um&lé osv&tlení
Od prvních prací, které byly odvozeny od vynálezu prvního sv(telného zdroje pro osv(tlování interiér%-žárovky,
byly práce zam( eny na definování možností a hranic osv(tlovací techniky.
Dnes, po celé vývojové etap( se dostáváme do situace, že hledáme cesty jak v technice osv(tlování dále.
Charakteristika vývoje pro nejbližší budoucnost
V blízké budoucnosti lze o#ekávat celou adu významných zm(n, které m%žeme stru#n( charakterizovat takto :
- Nár%st pot eby kvalitního osv(tlení
- V(tší využití designu a uplatn(ní esteticky pojímaných svítidel
- Vzestup významu úspor elektrické energie
- Osv(tlení bude ur#ovat postavení firem na trhu
K takto pojímaným krok%m sv(telné a osv(tlovací techniky m%žeme stanovit obecné principy ešení.
Nár*st pot(eby kvalitního osv&tlení
Nejen Sv(tová zdravotnická organizace, ale celá ada odborných studií prokazuje jak d%ležitou roli hraje sv(tlo v
život( #lov(ka a hledání cest k vytvo ení optimálního vztahu "#lov(k-sv(tlo-zdraví" bude p edstavováno
takovými kroky, které to nejen umožní, ale budou umož0ovat realizovat stále se zvyšující se nároky na
osv(tlování nejen pracovních prostor%, školních u#eben, prostor% ve zdravotnictví, ale i bytových prostor%.
Málokdo si totiž uv(domuje, že práv( sv(tlo je jedním z klí#ových faktor% , které napomáhají navodit správné
motiva#ní programy, nutné pro vlastní #innost, pro regeneraci fyzických a psychických sil.
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I zde budeme vycházet ze sm(rnic EU, které se v p ítomné dob( p evádí do národní harmonizované podoby a lze
o#ekávat, že d%raz bude kladen na :
- Závazné #asov( stálé hladiny osv(tleni pro p esn( definované #innosti #lov(ka,
- Jasovou skladbu pracovního prostoru s p ihlédnutím k náro#nosti vykonávaných #inností,
- Zamezení osln(ní p ímému a nep ímému (odrazem),
- Indexu barevného podání použitých sv(telných zdroj%,
- Barevného ešení prostoru, Q S p ihlédnutím ke
- Ke sm(rování sv(tla na pracovní plochu,
- Podání tvar% v pracovním prostoru,
- Variantnímu ešení #i flexibilit( osv(tlení
- Elektromagnetické kompatibilit( OS.
Všechny tyto kroky budou mít vytvo ený rámec harmonizovanými ekvivalenty evropských p edpis% v podob(
národních norem. Ty jsou v n(kterých p ípadech již uvedeny v život, ostatní jsou ve stadiu rozpracovávání. I v
této oblasti budeme mít p esn( definované právní prost edí.
Vzestup a význam úspor elektrické energie
Život pozemský je nemyslitelný bez energií všeho druhu, je spojen s ur#itou energetickou náro#ností. Ta se
bohužel neustále zvyšuje a jsou stále hledány cesty, které ve svém d%sledku povedou k energetickým úsporám.
V našich podmínkách se pohybuje celková spot eba elektrické energie pro osv(tlování kolem 11% a odpovídá
úrovni vysp(lých stát% sv(ta. I zde však existují stále možnosti jak celkovou energetickou náro#nost snížit a
p itom dosáhnout i kvalitativn( vyšší úrovn( osv(tlení.
Ve sv(telné technice je tento trend spojen nejen i s aplikacemi sv(telných zdroj%, s vysokým m(rným výkonem
na stran( jedné, ale i s aplikacemi r%zných druh% p ed adník%, neodmyslitelnou sou#ástí každého výbojového
sv(telného zdroje.
V roce 2006, budou završeny snahy o celkové snížení energetické náro#nosti osv(tlovacích soustav, v zemích
EU,tím, že ve svítidlech bude možné použít jedin( elektronický p ed adník.
Jeho výhody jsou nesporné, p esto však existuje celá ada nezodpov(zených otázek.Z provozu, najednou svítí
pom(rn( zna#né množství zdroj%, z #asti r%znorodých,dochází k tomu, že se vzájemn( negativné ovliv0ují a
navíc mají negativní ú#inky na napájecí soustavu. . Zde bude nutné provést souhrnný pohled na posuzování
hodnocení provozu výbojových nízkotlakých zdroj% s elektronickými p ed adníky r%zných typ%.
Další vývojové stupn( inteligence, pokra#ující miniaturi-zace,vyzna#ující se logickou jednoduchostí, pohodlnou
obsluhou, flexibilitou povedou k dalšímu rozší ení digitální p ed adníky, p edstavující novou kvalitu, nové
sv(tlo v prostoru.
V dalších létech se postupn( bude tento proces rozši ovat a bude zahrnovat i na další výbojové zdroje.
V t(chto souvislostech je nutné konstatovat, že se v posledním období za#íná aplikovat nový prvek - LED zdroj,
potenciální zdroj blízké budoucnosti. Již dnes se aplikují nejen pro reklamní ú#ely, ale jsou zdroji pro všeobecné
osv(tlování, interiérové osv(tlení a jsme na dohled od rozsáhlejších aplikací v#etn( aplikací nap . v
automobilovém pr%myslu #i dalších oblastech.
To vše je nutné jen proto, aby na Zemi byl udržitelný rozvoj, v první fází p i konstantní spot eb( s hledáním cest,
jak celkovou sv(tovou energetickou spot ebu dále snižovat a nazna#ené kroky, je jedna cesta, kterými máme
možnost ovliv0ovat spot ebu energie pro osv(tlování..
Další možností, kde m%žeme dosáhnout energetických úspor je oblast svítidel. Nazna#ené cesty ukazují, jak lze
u svítidel snižovat energetickou náro#nost, spíše jak zvyšovat celkovou provozní ú#innost svítidel.
U svítidel lze dosáhnout zvýšení provozní ú#innosti a tím i úspor elektrické energie t(mito cestami:
- Optimalizace sv(teln( aktivních #ástí svítidel s využitím moderních výpo#etních program%
- Aplikace kvalitního materiálu a využití moderních technologii
- Použití sv(telných zdroj% s vyššími hodnotami m(rných výkon%
- Aplikace nízkoztrátových a elektronických p ed adník% pro výbojové zdroje
- *ízení osv(tlovacích soustav podle úrovn( denního osv(tlení digitálními p ed adníky, tedy kontinuální
regulací a skokovou, podle druhu vykonávaných #inností,
- Aplikace centrálních ídících systém%.
Jakou cestu si v daném okamžiku výrobci a uživatelé zvolí v daném #asovém horizontu, závisí jen od jedné v(ci,
jaké jsou k tomuto ú#elu vy#len(né finan#ní prost edky. I zdeovšem platí, že d íve #i pozd(ji nás energetické
limity a cena energie, k tomu donutí.
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V&tši využití designu a uplatn&ní estetických svítidel
Celá ada výrobc% svítidel vykazuje trvalou spolupráci s p edními výtvarníky a designéry. Výsledkem jsou
svítidla, u kterých m%žeme najít vyváženou stránku výtvarného pojetí a sv(teln( technického ešení svítidla.
To lze považovat za hlavní sm(r v našich #innostech a posuzovat tato #innost jako pln( smysluplnou. Praktické
záv(ry z celé ady návrh%, kterou lze charakterizovat jako samostatnou #innost výtvarník% a designér%, bez
ú#asti kvalifikovaných odborník% sv(telné techniky #asto kon#í jako návrhy nerealizovatelné, v nejlepším
p ípad( jako svítidlo s velmi nízkou provozní ú#inností.
V tomto sm(ru lze ocenit snahy n(kterých p edních výrobc% svítidel o získání takového výtvarn( technického
ešení, které bude p edstavovat další pokrok v této oblasti. A to je jediná cesta v novém tisíciletí.
Posílení významu údržby s uplatn&ním jednoduchosti svítidel
V tomto sm(ru je nutné vid(t realitu, která doposud nebyla brána v úvahu. Údržba svítidel osv(tlovacích soustav
nebyla brána zcela vážn( a odpov(dn(. Každé svítidlo v provozu se stává místem, kam se dostává prach a jiné
ne#istoty. Ty jsou potom zdroje snižování provozní ú#innosti svítidel, nar%stá spot eba elektrické energie. Z toho
potom vyplývá požadavek na to, aby se upevnil význam údržby osv(tlovací soustavy #i svítidel se všemi
výhodami pro uživatele.
Ukazuje se, že v zhledem k požadavk%m na snižování provozních náklad% na provoz osv(tlovacích soustav , je
snižování náklad% na údržbu, oprávn(ným požadavkem.
Zde nabývá na významu nejen v(tší aplika#ní možností svítidel, ale snadná a jednoduchá jejich konstrukce.
Výrazn(jší postavení budou mít svítidla se svítícími diodami, které jsou z hlediska provozu snad nejjednodušší.
Z dlouhodobého a praktického pohledu je z ejmé, že n(které povrchové úpravy a použité materiály bude nutné
nahradit jinými jen z toho d%vodu, že suma#ní ú#inek teplotního namáhání a #ásti UV zá ení snižují celkovou
hodnotu odraznosti povrchu, jako nevratnou zm(nu. Budou tedy p evažovat plochy s vysokou hodnotou
odraznosti p i vysoké stálostí povrch%.
Osv&tlení bude dominujícím prvkem prostor* s vysokou zrakovou náro#ností a duševní #inností
Trh, ono magické slovo, p edstavující v každé vysp(lé spole#nosti jistý regula#ní prvek, u nás má stále ješt(
nedocen(ný význam. Na jedné stran( m%že práv( osv(tlení kancelá í, u#eben, zdravotnických za ízení, kde
krom( vysoké zrakové náro#nosti bude uplat0ována stránka duševní #innosti , velmi pozitivn( ovliv0ovat tyto
#innosti. Ve svém d%sledku takové osv(tlení povede i k tomu, že bude ur#ovat postavení firmy za ízení, obchodu
#i spole#nosti na trhu.
Kvalitní osv(tlení s vysokými užitnými vlastnostmi a výtvarným pojetím nejen u všech u pracovník% a i
návšt(vník% vyvolá p íznivý motiva#ní proces k lidským #innostem, ale navíc u dalších uživatel%, návšt(vník%
p irozený ob-div.Takové stavy potom mohou vytvo it u všech potencionálních zákazník% p íznivý moment,
ovliv0ující kone#né rozhodnutí ,tím i trvalou orientaci jenom na tuto firmu, obchod #í spole#nost. Ne nadarmo
sed íkalo, že sv(tlo prodává.
Jiné aspekty
Trh ve všech zemích je ovšem zdrojem nového fenoménu, který se jmenuje stres. Jde o jednu z nejhorších
civiliza#ních chorob moderních spole#ností, nás nevyjímaje. A zde se takovým p irozeným prost edkem, který je
schopen motivovat, vést k regeneraci duševních a psychických sil stává práv( sv(tlo.
Osv(tlování všech prostor% v#etn( byt% bude nutné v nejbližším období v(novat daleko v(tší pozornost. Zvláš2
významnou roli budou hrát i prostory s vyššími hladinami osv(tlení pro odpovídající terapie sv(tlem, v(novat
vyšší pozornost, než tomu bylo doposud, osv(tlování bytových prostor%, protože jsou to místa p evážn( ur#ené
k navození motiva#ních program% regenerace duševních a psychických sil.
Záv&r
Nazna#ené trendy v technice osv(tlování ukazují, že v blízké budoucnosti budeme mít k disposici celou adu
nových svítidel u kterých dojde k výrazn(jšímu skloubení výtvarn( estetického pojetí se sv(teln( technickým
ešením. Výsledkem budou potom svítidla s vysokými užitnými vlastnostmi. Tak osv(tlovací soustavy nebudou
jen statickou záležitostí s p esn( definovaným rozmíst(ním, s ohrani#ením hladin na pracovních plochách, ale
budou osv(tlovací soustavou s dynamickým designem vizuálního klimatu, se sv(tlem p(tihv(zdi#kové t ídy,
sv(tlem nového tisíciletí

Tento p#ísp%vek je v%nován posouzení reálností požadavk' kladených na osv%tlování stoupenci temného nebe.
Ukazuje, že nelze obecn% ur it jaký typ svítidla je zdrojem sv%telného zne išt%ní více a jaký mén%.
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Temné nebe, sv&tlo a Faktor #ty(i - aneb z pohádky do pohádky
Tomáš Maixner, DQL
1 Úvod: Pohádká(i v zemích koruny #eské
Když se podívám do kalendá e, pak nepochybuji, že žiji ve t etím tisíciletí. Když si však p e#tu n(které
„odborné" #lánky, za#ínám ztrácet jistotu. Víra v možnost sestrojit per-petuum mobile stále žije.
,eská republika získala sv(tové prvenství. Je prvním samostatným státem na sv(t( s uzákon(ným sv(telným
zne#išt(ním. P i lobování u zákonodárc% a obhajování temného nebe bylo argumentováno všelijak. Rád bych se
v(noval alespo0 n(kterým z použitých argument%. Provést rozbor všech není v silách jedince a ani to
neumož0uje prostor vymezený tomuto p ísp(vku.
Jedním ze základních argument% obhájc% temného nebe je tvrzení, že rekonstrukce osv(tlení není nákladná a
p inese nevídané úspory. Požadují (postupn( v celé republice) použití „správných" svítidel. Tím myslí svítidla
pln( clon(ná a uzav ená plochým #irým sklem. Ta prý nejmén( zne#iš2ují nebe a jsou energeticky
nejvýhodn(jší, S oblibou argumentují i tak, že p i respektováním jejich požadavk% lze dosáhnout Faktoru #ty i...
Zkrátka - pohádká i...
V knize Faktor #ty i [1] se tvrdí, že lze snížit spot ebu energie na polovinu p i zdvojnásobení blahobytu #lov(ka.
Proto Faktor #ty i. Je jist( ada obor%, kde je dosažení Faktoru #ty i reálné. Nap íklad ve stavebnictví. Nejsem si
jist, zda je to možné v oboru osv(tlení.
A p ece jsou lidé, kterým je Faktor #ty i v osv(tlování málo. Nejen, že po#ítají Faktor #ty i jako #tvrtinovou
spot ebu energie na osv(tleni. Mají dokonce vizi, že do poloviny tohoto století lze dosáhnout Faktoru deset (i
více!).
2. Pohádka první: Kterak dosáhnouti Faktoru dva
Zp%sob je prostý. Ve [2] se psáno „B(žná nová svítidla s vypouklým spodním krytem posílají nesmyslným
sm(rem i t icet procent sv(tla. Stará svítidla... " (Ale Faktor se p ece stanovuje jako pom(r sou#asné b(žné
techniky se špi#kovou.) .. „Snad až polovinu sv(tla lze p i jejich náhrad( obrátit ze škodlivých sm(r% strm(ji
dol%, kde m%že být k užitku. To ale je stále pouze faktor 2"
Pokud jsem nezapomn(l po#ty - polovina ze t iceti je patnáct. Po p esm(rování tedy p%jde „smyslným" sm(rem
osmdesát p(t procent užite#ného sv(tla oproti p%vodním sedmdesáti.
Prostým d(lením vychází hodnota Faktoru 1,2.1 kdyby se p esm(rovalo celých t icet procent, tak je Faktor stále
jen pouhých 1,4.
Jak je to s užitkem „strm(jšího sv(tla" skute#n(?.
Budu považovat svítidla s krytem z hladkého #irého polykarbonátu za ona „nová svítidla s vypouklým krytem".
V [3] je zpracována problematika sv(telného zne#išt(ní práv( v závislostech na odrazných vlastnostech povrch%
a charakteristikách svítidel. Byly uvažovány nejb(žn(jší povrchy (asfalty a beton). Prvním p edstavitelem
svítidel bylo svítidlo kryté plochým #irým sklem (favorit stoupenc% temného nebe). Následuje svítidlo kryté
zak iveným sklem (varianta, kterou jsou, byl' velice neradi, ješt( zmín(ní ochotni p ipustit). A krom(, již
zmín(ného polykarbonátového svítidla, bylo porovnání provedeno i pro svítidla s klasickým refraktorem.
Všechna svítidla v provedení high-end.
V práci byla ješt( posuzována svítidla ve tvaru klasické koule (s vnit ním reflektorem a bez n(ho). Neuvádím
je, protože dle mého názoru nejsou vhodná pro osv(tlování dopravních komunikací. Mají sv%j nesporný
význam a své místo - v centrech m(st, parcích, u spole#enských #i památkových objekt%... A protože jsou v
t(chto aplikacích nenahraditelné odmítám je zahrnovat do kalkulací týkajících se úspor. Mají hodnotu kterou lze
obtížn( vy#íslit; spíše ji v%bec vy#íslit nelze.
V následující tabulce \ jsou uvedeny sv(telné toky, které je pot ebné nainstalovat na jeden kilometr komunikace
osv(tlované na hodnotu 0,75 cd.m"2 (ší ka komunikace 7 m, výška svítidel 10 m nad vozovkou, zdroje vysokotlaké sodíkové výbojky...). Ú#innosti svítidel byly upraveny tak aby byly u všech shodné.
Tab. l Instalovaný sv%telný tok
Typ svítidla
Sv(telný tok
Ploché sklo

[klm/km]
192

[%]
94

Zak ivené sklo
Polykarbonát

171
205

83
100

Refraktor

136

66
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Patrn( není t eba dalšího komentá e. Cesta k Faktoru #ty i není v použití svítidel s plochým nebo zak iveným
sklem. Nejúsporn(jším svítidlem je svítidlo s refraktorem. Ale i u n(ho je hodnota Faktoru jen 1,5 - pokud bych
ovšem p edpokládal, že tato svítidla nejsou dosud používána a m(la by nahradit svítidla s polykarbonátovým
krytem.
P i použití „správných" svítidel je Faktor dokonce nižši než jedna.
A to je konec prvé pohádky.
3. Pohádka druhá : Kterak dosáhnout Faktoru dva, podruhé a dvakrát
Poté co se v prvé pohádce „dosáhlo" Faktoru dva pokra#uje návod v [2] doporu#ením jak dosáhnout Faktoru dva
podruhé. A tedy celkového Faktoru #ty i, protože dvakrát dv( jsou #ty i.
Cesta je op(t jednoduchá - svítit jen tam kde je sv(tla t eba. P iznám se, že mi uniká rozdíl oproti p esm(rování
sv(tla do „smyslných" sm(ru. Pokud tím autor míní to, že se bude svítit nap íklad pouze na vozovku a již nikoliv
mimo ní, tak si dovolím zapochybovat, že se tímto zp%sobem dá dosáhnout sníženi spot eby na polovinu. Každé
sm(rování #i clon(ní sv(tla totiž nutn( snižuje ú#innost osv(tlovací soustavy.
A protože i autorovi je z ejmé, že použil dvakrát týž argument, pokra#uje dalším návodem. (Nebudu jej uvád(t
jako pohádku t etí, z%sta0me u dvojky.) Ten vyznívá v tomto smyslu - „Správná" svítidla (zcela clon(ná)
nebudou svítit do o#í a tedy ani osl0ovat, zrak se adaptuje na menší jas okolí a stane se citliv(jším. To by bylo v
po ádku.
Následuje však fantastický záv(r - Pak posta#í polovi#ní osv(tlenosti a p itom bude vid(t lépe!
To už je tvrzení ohrožující zdraví, bezpe#nost a životy! Na velikosti adapta#ního jasu závisí rozlišovací
schopnost a rychlost rozlišování. Pokud klesne adapta#ní jas pod ur#itou hodnotu, pak již není zrak schopen
rozlišit ur#itý kontrast. A tak osln(n #i neosln(n, idi# nem%že vid(t n(jaký p edm(t (nebo #lov(ka ležícího - by2
opilého) na vozovce. Neuvidí jej v%bec, nebo pozd(.
A nejen to: Sníží-li se jas vozovky z d%vodu použití neosl0ujících svítidel, pak bude idi# o to více osl0ován
jinými zdroji sv(tla. Protijedoucími auty, žárovkou v okn( domu s temnou fasádou... A aby nebyl idi#
nadm(rn( osl0ován, aby vid(l alespo0 tak jak p ed snížením osv(tlení, je t eba snížený adapta#ní jas zvýši.t. Na
p%vodní hodnotu.
Druhá cesta nevede nikam. Už v%bec ne k Faktoru dv(. Natož pak #ty i.
A to vypadá na konec druhé pohádky. Ale nenechte se mýlit. Není.
Na [2] jsem již p ed #asem reagoval. Dostalo se mi pou#ení, že Faktor #ty i je celý soubor opat ení. To co bylo
publikováno jako Faktor #ty i p ece Faktor #ty i není! Moc nerozumím tomu, pro# v roce 2000 prezentoval
autor v [2] spekulace popsané v této a p edešlé pohádce jako posta#ující k dosažení Faktoru #ty i a najednou
tvrdí, že to tak není. Zlý #ernokn(žnik pozm(nil fyzikální zákony? Budiž. Jsme v pohádce, tam je dovoleno vše.
Následovalo ponau#ení o tom, kterak nyní postupovati a kýženého Faktoru #ty i dosáhnouti.
Nebudu se tím zde zabývat. Jednak šlo op(t o sn%šku spekulací, jednak šlo o metody, které se sv(telným
zne#išt(ním nesouvisí nebo jen nep ímo.
Uvedu jen záv(r ke kterému jsem došel po analýze on(ch doporu#ení. V sou#asné dob( je reálná hodnota
Faktoru kolem dvou. Kdybych ovšem striktn( respektoval požadavky stoupenc% temného nebe, pak (p i použití
„správných" svítidel) by se hodnota Faktoru pohybovala kolem #ísla l ,3.
4. Pohádka t(etí: Kterak nebe neumazat
Svítidla s plochým sklem jsou aktivisty temného nebe považována za ta, která nejmén( produkují sv(telné
zne#išt(ní. Není tomu tak.
Op(t vycháiz m z [3] a uvádím výsledky výpo#t% celkového sv(telného toku do horního poloprostoru. Tedy
sou#et množství sv(tla, které se svítidla uniká do tohoto prostoru p ímo a sv(tla, které se odrazí od
osv(tlovaného povrchu (uvádím sv(telné toky v procentech - základem je svítidlo „polykarbonát").
Tab.2 Zne iš*ující sv%telný tok dle [3]
Typ svítidla

2.2

Zne#iš-ující sv&telný tok [%]
beton
živi#ný povrch

porézní asfalt

pr%m(r

Ploché sklo
Zak ivené sklo

93
92

89
82

91
90

91
88

Polykarbonát
Refrator

100
117

100
100

100
129

100
115
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Tabulka 2 potvrzuje, že svítidla uzav ená plochým sklem nejsou t(mi, která zne#iš2ují ovzduší nejmén(. Ale
neexistuje jen [3]. Problémem volby svítidla se zabývá i práce [4]. Tam je proveden podobný rozbor. Výsledky
uvádím v tabulce 3 (pro povrch Cil - tj. nap . živi#ný).
Tab.3 Instalovaný a zne iš*ující sv%telný tok dle [4]
Typ svítidla
Instalovaný sv. tok na km [%]
Zne#iš2ující sv(telný tok [%]
Ploché sklo

133

103

Zak ivené sklo

109

94

Polykarbonát

100

100

Refraktor
81
87
Výsledky jsou pro ploché sklo ješt( tragi#t(jší. Zne#iš2uje ovzduší nejvíce z porovnávaných svítidel. Rovn(ž je
i energeticky nejnáro#n(jší.
5.Pohádka #tvrtá: Kterak rozum zvít&zil
Kdybych používal #ernokn(žnické metody (myslím metody zlého #arod(je), pak bych existenci [3] zaml#el a
uvedl pouze výsledky práce [4]. Z té vyplývá, že svítidla s plochým sklem jsou zdrojem nejv(tšího sv(telného
zne#išt(ní. Krom toho se jedná o naprosto neekonomická svítidla (o dv( t etiny vyšší p íkon u plochého skla
oproti refraktoru – ovšem i podle [3] to je #ty icet procent). Ani svítidlo se zak iveným sklen(ným krytem
nedopadlo práv( dob e.
Osobn( si myslím, že v(rohodn(jší jsou výsledky práce [4]. Usuzuji tak z toho, že svítidla s plochým sklem
mají nutn( nižší ú#innost než ostatní typy svítidel. D%vodem je jejich v(tší úhel clon(ní. A z velikosti úhlu
clon(ní vyplývá, že je nutné tato svítidla instalovat s menší pom(rnou rozte#í. Nižší ú#innost a v(tší úhel
clon(ní si tak vyžádají instalaci vyššího sv(telného toku. Tedy i množství sv(tla odraženého od osv(tlovaného
povrchu je u t(chto svítidel vyšší než u jiných typ%.
D%vod, pro# práce [3] dává p ízniv(jší výsledky je práv( v tom, že auto i upravili ú#innosti svítidel tak, aby
byly shodné. To je sice v po ádku, když jde o teoretické porovnání r%zných variant. Není to však v po ádku,
když p%jde o praktické aplikace. V pohádce (a v teoretické studii) lze zm(nit ú#innost svítidla. V reálném život(
však ne.
Tab.4 Porovnám výsledk' práci [3] a [4]
Typ svítidla

Instalovaný sv, tok na km [%]
[3]
[4]

Zne#iš2ující sv(telný tok [%]
[3]
[4]

Ploché sklo
Zak ivené sklo

94
83

133
109

91
88

103
94

Polykarbonát
Refraktor

100
66

100
81

100
115

100
87

Nejen v pohádce musí zvít(zit zdravý rozum.
Je nutné posuzovat každou reálnou situaci samostatn(. P i návrhu osv(tlení vycházet z parametr% skute#ných
svítidel, která jsou k dispozici. Jen tak lze zodpov(dn( stanovit, jaké svítidlo použít, aby produkovalo nejmenší
sv(telné zne#išt(ní.
6.Záv&r: Opohádkovém po#ítání
Zdá se vám, že tento p ísp(vek není správn( pohádkový?
V pohádkách se p ece uznávají pouze #íslovky t i (dcery, p ání), sedm (havran%, trpaslík%, jednou ranou),
p ipadne dvanáct (dra#ích hlav, M(sí#k%).
A najednou jen #ty i pohádky.
Ale Faktor #ty i v osv(tlování je p ece také pohádkový...

Vplyv stmievania na životnos- svetelných zdrojov
Alfonz Smola, , FEI STU v Bratislave, Dionýz Gašparovský, František Kras.an
Úvod
Vysokotlakové sodíkové výbojky sú progresívne svetelné zdroje, ktoré nachádzajú najvä#šie uplatnenie vo
verejnom osvetlení. V súvislosti s racionalizáciou spotreby energie vo verejnom osvetlení sa ako jedno z
najdôležitejších opatrení javí stmievanie osvetlenia reguláciou napätia v sústave. Z teórie i praktických
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skúseností je známe, že napätie možno znižova2 do istej miery, približne do 180 V. Pod touto hodnotou už nie je
možné udrža2 výboj a výbojka zhasína. Regulácia napätia dokáže prinies2 nemalé úspory energie. Príkon, a tým
aj spotreba, sa zníži približne o 30 %, svetelný tok sa zníži asi o 50 %. Norma STN 36 0400 pritom dovo3uje
zníži2 osvetlenie v #ase zníženej hustoty premávky.
Doteraz však nie je dostato#ne známe a preskúmané, ako sa regulácia napätia prejaví na životnosti svetelných
zdrojov. Vytvorili sa pritom dve názorové skupiny. ,as2 odborníkov zastáva názor, že reguláciou sa životnos2
predlžuje z titulu menšieho napä2ového namáhania výbojky. Oponenti však poukazujú na fakt, že výbojka takto
pracuje pri nenominál-nych parametroch, #o sa na životnosti musí prejavi2 nevyhnutne negatívne. Základným
cie3om nášho výskumu bolo stanovi2, aký vplyv má regulácia na životnos2 výbojových svetelných zdrojov,
konkrétne sodíkových výbojok. Sledovali sme predovšetkým vplyv regulácie napätia na prevádzkové parametre
výbojok.
Metodika (ešenia
Vlastnosti svetelných zdrojov sa posudzovali vzh3adom na tieto parametre:
Svetelný tok (jednotka: lumen, Im) predstavuje tok svetelnej energie, t.j. množstvo svetla vyžiareného
za jednotku #asu. Svetelný tok sa po#as životnosti výbojového zdroja mení približne tak, ako je to
znázornené na obr. l. Ku koncu životnosti stráca výbojka svetelný tok stále rýchlejšie.
Merný výkon (jednotka: lm/W) je dôležitý pre ur#enie hospodárnosti svetelného zdroja. Predstavuje v
podstate ú#innos2 svetelného zdroja, pretože dáva do pomeru svetelný tok (výstup energie) a elektrický
príkon (vstup energie). Ke4že pre opis svetelných veli#ín sa používajú špeciálne jednotky, táto veli#ina
sa neudáva v percentách.
Napätit: na výboji (, (jednotka: V) ur#uje stav svetelného zdroja. Postupný nárast napätia na výboji v
#ase indikuje skon#enie života výbojky.
Zhášacie napätie (jednotka: V) je dané hodnotou minimálneho napätia, pri ktorom ešte prebieha výboj.
Jeho hodnota je dôležitá z h3adiska ur#ovania stavu výbojky a stanovenia medze pre stmievanie.
Životnos- (jednotka: h) nie je daná medzným stavom, ako napr. neschopnos2ou zapálenia výboja alebo
trvalej prevádzky. Život výbojky sa považuje za skon#ený, ke4 pokles svetelného toku pri nominálnom
napätí dosiahol 80 % svojej prvopo#iato#nej hodnoty. Za touto hranicou .výbojka odoberá prúd, avšak
vyrába menej svetla; pracuje nehospodárne.
Opotrebením výbojky (jednotka: %) budeme nazýva2 mieru, do akej sa pri daných podmienkach
prevádzkovania znížila odhadovaná životnos2 vo vz2ahu k nominálnej životnosti (katalógový údaj),
resp. vo vz2ahu k referen#nej hodnote.
Na to, aby sa zistil vplyv prevádzky pri zníženom napája#om napätí, musíme pozna2 vlastnosti rovnakých
svetelných zdrojov prevádzkovaných pri nominálnom napája#om napätí po#as rovnakej doby svietenia. Svetelné
zdroje boli preto rozdelené na dve skupiny s rovnakým po#tom z každého typu. Obe skupiny sa sú#asne
pripájajú na napätie; prvá skupina reprezentuje referen#né výbojky prevádzkované pri nominálnom napätí, druhá
skupina reprezentuje výbojky cyklované #iasto#ne pri nominálnom a #iasto#ne pri zníženom napätí tak, ako
pomer ich #asových úsekov súhlasí s prevádzkou regulátora v sústave verejného osvetlenia.
Pri stanovení odhadovanej životnosti budenie preto vychádza2 z nasledovných predpokladov:
• Na životnos2 výbojky má podstatný vplyv jej spínanie, druhým významným vplyvom je #as svietenia.
• Redukujeme #as prevádzky asi šes2násobne: spínacie cykly budú šes2krát rýchlejšie, pri#om na
ne#innos2 výbojky sa spotrebuje asi 30 minút (posfa#í na úplné vychladnutie výbojky, 4alšia ne#innos2
v tomto #asovom pásme nemá vplyv na životnos2 výbojky.
• Pri stmievaní sa zachová pomer prevádzky pri nominálnom a zníženom napätí tak, ako je to pri
reálnej prevádzke, Intervaly budú zodpovedajúco zhustené.
• Odhadovanú životnos2 stanovíme jednak na základe po#tu vykonaných cyklov (vplyv spínania),
jednak na základe súhrnného #asu svietenia.
• Odhadovanú životnos2 stanovíme lineárnou interpoláciou z nameraných kriviek; ako vidie2 z obr. l,
rapídne zostrmenie poklesu svetelného toku nastane až po dosiahnutí konca života výbojky.
Po vopred stanovených #asových úsekoch sa vždy zmerajú svetelnotechnické a elektrické parametre obidvoch
skupín. Po každom takomto meraní sa vykoná odhad životnosti a miery opotrebenia, resp. spresnenie odhadu
vo#i predchádzajúcim hodnotám.
,asové vymedzenie cyklu je nasledovné: Jeden cyklus trvá 4 hodiny (a v podstate predstavuje jeden de0
prevádzky verejného osvetlenia). Referen#ná skupina výbojok je pripojená 3,5 hodiny na nominálne napätie a
0,5 hodiny nesvieti. Stmievaná skupina je pripojená na nominálne napätie po dobu 2 hodiny, potom je pomocou
regulátora napájaná napätím 190V po#as 1,5 hodiny. Rovnako, ako prvá skupina, nesvieti 0,5 hodiny.
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Z h3adiska zhustených #asových intervalov spínania je l rok prevádzky verejného osvetlenia (4.000 h svietenia)
ekvivalentný 365 cyklom. Merania parametrov svetelných zdrojov sa vykonávali vždy po uplynutí 365 cyklov,
t.j. po dvoch mesiacoch reálneho #asu.
Použitý regulátor napätia EKO vvatt 120 (obr. 3 v3avo) je ur#ený na reguláciu napätia vo verejnom osvetlení.
Zah90a v sebe istiace prvky, spínacie hodiny, ktoré zabezpe#ujú prepínanie automatiky a vlastný regulátor.
Spínacie hodiny regulátora sú nastavené tak, aby po dvoch hodinách od pripoenia napätia znížili výstupné
napätie na 190V. Regulácia napätia sa uskuto#0uje prepínaním odbo#iek vinutia transformátora pomocou
výkonových relé.
Regulácii boli podrobené tieto typy sodíkových výbojok: SON E 70 W, SON I 70 W, SON T 70 W, NAV 70 W
a NAVI 50 W.

Vplyv stmievania na životnos- svetelných zdrojov
Alfonz Smola, , FEI STU v Bratislave, Dionýz Gašparovský, František Kras.an
Úvod
Vysokotlakové sodíkové výbojky sú progresívne svetelné zdroje, ktoré nachádzajú najvä#šie uplatnenie vo
verejnom osvetlení. V súvislosti s racionalizáciou spotreby energie vo verejnom osvetlení sa ako jedno z
najdôležitejších opatrení javí stmievanie osvetlenia reguláciou napätia v sústave. Z teórie i praktických
skúseností je známe, že napätie možno znižova2 do istej miery, približne do 180 V. Pod touto hodnotou už nie je
možné udrža2 výboj a výbojka zhasína. Regulácia napätia dokáže prinies2 nemalé úspory energie. Príkon, a tým
aj spotreba, sa zníži približne o 30 %, svetelný tok sa zníži asi o 50 %. Norma STN 36 0400 pritom dovo3uje
zníži2 osvetlenie v #ase zníženej hustoty premávky.
Doteraz však nie je dostato#ne známe a preskúmané, ako sa regulácia napätia prejaví na životnosti svetelných
zdrojov. Vytvorili sa pritom dve názorové skupiny. ,as2 odborníkov zastáva názor, že reguláciou sa životnos2
predlžuje z titulu menšieho napä2ového namáhania výbojky. Oponenti však poukazujú na fakt, že výbojka takto
pracuje pri nenominálnych parametroch, #o sa na životnosti musí prejavi2 nevyhnutne negatívne. Základným
cie3om nášho výskumu bolo stanovi2, aký vplyv má regulácia na životnos2 výbojových svetelných zdrojov,
konkrétne sodíkových výbojok. Sledovali sme predovšetkým vplyv regulácie napätia na prevádzkové parametre
výbojok.
Metodika (ešenia
Vlastnosti svetelných zdrojov sa posudzovali vzh3adom na tieto parametre:
Svetelný tok (jednotka: lumen, Im) predstavuje tok svetelnej energie, t.j. množstvo svetla vyžiareného za jednotku #asu. Svetelný tok sa po#as životnosti výbojového zdroja mení približne tak, ako je to znázornené na obr. l.
Ku koncu životnosti stráca výbojka svetelný tok stále rýchlejšie.
Merný výkon (jednotka: lm/W) je dôležitý pre ur#enie hospodárnosti svetelného zdroja. Predstavuje v podstate
ú#innos2 svetelného zdroja, pretože dáva do pomeru svetelný tok (výstup energie) a elektrický príkon (vstup
energie). Ke4že pre opis svetelných veli#ín sa používajú špeciálne jednotky, táto veli#ina sa neudáva v
percentách.
Napätit: na výboji (, (jednotka: V) ur#uje stav svetelného zdroja. Postupný nárast napätia na výboji v #ase
indikuje skon#enie života výbojky.
Zhášacie napätie (jednotka: V) je dané hodnotou minimálneho napätia, pri ktorom ešte prebieha výboj. Jeho
hodnota je dôležitá z h3adiska ur#ovania stavu výbojky a stanovenia medze pre stmievanie.
Životnos- (jednotka: h) nie je daná medzným stavom, ako napr. neschopnos2ou zapálenia výboja alebo trvalej
prevádzky. Život výbojky sa považuje za skon#ený, ke4 pokles svetelného toku pri nominálnom napätí dosiahol
80 % svojej prvopo#iato#nej hodnoty. Za touto hranicou .výbojka odoberá prúd, avšak vyrába menej svetla;
pracuje nehospodárne.
Opotrebením výbojky (jednotka: %) budeme nazýva2 mieru, do akej sa pri daných podmienkach
prevádzkovania znížila odhadovaná životnos2 vo vz2ahu k nominálnej životnosti (katalógový údaj), resp. vo
vz2ahu k referen#nej hodnote.
jú svetelnotechnické a elektrické parametre obidvoch skupin. Po každom takomto meraní sa vykoná odhad
životnosti miery opotrebenia, resp. spresnenie odhadu vo#i predchádchádzejúcim hodnotám.
Na to, aby sa zistil vplyv prevádzky pri zníženom napája#om napätí, musíme pozna2 vlastnosti rovnakých
svetelných zdrojov prevádzkovaných pri nominálnom napája#om napätí po#as rovnakej doby svietenia. Svetelné
zdroje boli preto rozdelené na dve skupiny s rovnakým po#tom z každého typu. Obe skupiny sa sú#asne
pripájajú na napätie; prvá skupina reprezentuje referen#né výbojky prevádzkované pri nominálnom napätí, druhá
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skupina reprezentuje výbojky cyklované #iasto#ne pri nominálnom a #iasto#ne pri zníženom napätí tak, ako
pomer ich #asových úsekov súhlasí s prevádzkou regulátora v sústave verejného osvetlenia.
Pri stanovení odhadovanej životnosti budenie preto vychádza2 z nasledovných predpokladov:
• Na životnos2 výbojky má podstatný vplyv jej spínanie, druhým významným vplyvom je #as svietenia.
• Redukujeme #as prevádzky asi šes2násobne: spínacie cykly budú šes2krát rýchlejšie, pri#om na
ne#innos2 výbojky sa spotrebuje asi 30 minút (posta#í na úplné vychladnutie výbojky, 4alšia ne#innos2
v tomto #asovom pásme nemá vplyv na životnos2 výbojky.
• Pri stmievaní sa zachová pomer prevádzky pri nominálnom a zníženom napätí tak, ako je to pri
reálnej prevádzke, Intervaly budú zodpovedajúco zhustené.
• Odhadovanú životnos2 stanovíme jednak na základe po#tu vykonaných cyklov (vplyv spínania),
jednak na základe súhrnného #asu svietenia.
• Odhadovanú životnos2 stanovíme lineárnou interpoláciou z nameraných kriviek; ako vidie2 z obr. l,
rapídne zostrmenie poklesu svetelného toku nastane až po dosiahnutí konca života výbojky.
Po vopred stanovených #asových úsekoch sa vždy zmerajú svetelnotechnické a elektrické parametre obidvoch
skupín. Po každom takomto meraní sa vykoná odhad životnosti a miery opotrebenia, resp. spresnenie odhadu
vo#i predchádzajúcim hodnotám.
,asové vymedzenie cyklu je nasledovné: Jeden cyklus trvá 4 hodiny (a v podstate predstavuje jeden de0
prevádzky verejného osvetlenia). Referen#ná skupina výbojok je pripojená 3,5 hodiny na nominálne napätie a
0,5 hodiny nesvieti. Stmievaná skupina je pripojená na nominálne napätie po dobu 2 hodiny, potom je pomocou
regulátora napájaná napätím 190V po#as 1,5 hodiny. Rovnako, ako prvá skupina, nesvieti 0,5 hodiny.
Z h3adiska zhustených #asových intervalov spínania je l rok prevádzky verejného osvetlenia (4.000 h svietenia)
ekvivalentný 365 cyklom. Merania parametrov svetelných zdrojov sa vykonávali vždy po uplynutí 365 cyklov,
t.j. po dvoch mesiacoch reálneho #asu.
Použitý regulátor napätia EKO watt 120 je ur#ený na reguláciu napätia vo verejnom osvetlení. Zah90a v sebe
istiace prvky, spínacie hodiny, ktoré zabezpe#ujú prepínanie automatiky a vlastný regulátor. Spínacie hodiny
regulátora sú nastavené tak, aby po dvoch hodinách od pripojenia napätia znížili výstupné napätie na 190V.
Regulácia napätia sa uskuto#0uje prepínaním odbo#iek vinutia transformátora pomocou výkonových relé.
Regulácii boli podrobené tieto typy sodíkových výbojok: SON E 70 W, SON I 70 W, SON T 70 W, NAV 70 W
a NAVI 50 W.
3 VÝSLEDKY
Výsledky po 728 cykloch sú uvedené v tabu3ke l a na obr. 4. Grafy znázor0ujú pokles svetelného toku v
závislosti od doby svietenia (od po#tu cyklov). Uvedené sú priemerné hodnoty meraných svetelných zdrojov
rovnakého typu. V grafoch sú zvláš2 vynesené priebehy výbojok prevádzkovaných pri plnom napätí a pri
zníženom napätí.
Tab. 1: Pokles svetelného toku v závislosti odpo tu cyklov, odhad životnosti a miera opotrebenia vo vz*ahu k
výbojkám prevádzkovaným pri nominálnych parametroch
výbojky

prevádzkove Po#et cyklov
napatie
0

365

728

Odhad
životnoxti

Miera
opotrebenia

SONI

znížené
nominálne

100
100

94,2
96,3

86,9
90,7

10 098 h
1261h

80%

SON E

znížené
nominálne

100
10

94,5
93,9

85,6
88,4

9 563 h
10 885 h

88%

SON T

znížené

100

82,7

0

8 622 h

87%

NAV 70W

nomináln
znížené

100
100

86,5
87,7

0
0

9917h
10531 h

83%

nominálne

100

90,9

0

12 762 h

Diskuzia a závery
Z nameraných údajov reprezentovaných v tabu3ke a na grafoch možno usúdi2, že životnos2 svetelných zdrojov
sa skracuje, pri#om po 728 cykloch predstavuje miera opotrebenia výbojok 80 až 88 %. Možno teda konštatova2,
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že skrátenie životnosti zatia3 nie je ve3mi výrazné. Musíme si ale uvedomi2, že sa jedná len o predbežné
výsledky a 4alšie merania budú zrejme kone#nú bilanciu ešte dola4ova2.
I napriek tomu, že by sa preukázal negatívny vplyv regulácie napätia sodíkových výbojok, pokia3 toto zhoršenie
životnostných vlastností nepresiahne ur#itú mieru, môže v kone#nom dôsledku prinies2 pozitívny prínos. Úspory
elektrickej energie pri stmievaní môžu pokry2 náklady na #astejšiu výmenu svetelných zdrojov. Tu je ale
potrebné vykona2 podrobnejší rozbor, najlepšie po skon#ení tohoto výskumu, ke4 dopad stmievania na
životnos2 bude kvalitatívne i kvantitatívne vyjasnený. Nasadenie regulátorov do sústav verejného osvetlenia má
ešte výhody aj v stabilizácii napätia a potla#ení prepätí, #o pri od3ah#enej sieti v noci je významným aspektom.
Predpokladá sa, že prepätia majú na životnos2 výbojok podstatne neprianivejší vplyv ako prevádzkovanie pri
podpätí.
Pre vyhodnotenie výsledkov sa z meraného po#tu svetelných zdrojov namerané údaje priemerovali. Mierou
validity výsledkov je štatistická odchýlka, ktorá udáva „rozptyl" výsledkov okolo priemernej hodnoty. Faktory
vplývajúce na rozptyl možno zhrnú2 do týchto bodov:
•výrobné odchýlky medzi výbojkami dané použitou technológiou (výrobcovia pripúš2ajú toleranciu
10%);
•rozptyl parametrov predradných prístrojov: pri meraní každého zdroja bol použitý k nemu patriaci
predradník a zapa3ova#;
• ch yby pri meraní, spôsobené hlavne prechodovými odpormi;
• malý po#et meraných svetelných zdrojov v jednej sade nemožno uspokojivo považova2 za
reprezentatívnu štatisticky významnú vzorku.
• merania sú vykonávané v laboratórnych podmienkach, nie je tu zoh3adnený teplotný režim svietidla
(výbojky sa merajú „holé"), vplyv teploty okolia na zapa3ovanie i nominálnu #i regulovanú prevádzku
(letný / zimný režim), vplyv toplógie siete, úbytkov v sieti, rozdielov medzi parametrami v sieti
zapojených výbojok rôznych typov a ich vzájomný vplyv at4.
Ak by sa na meranie rovnakého typu výbojok použil jeden spolo#ný predradník, mohli by vzniknú2 odchýlky v
dôsledku nerovnakých teplotných pomerov predradníka a zapa3ova#a. Výsledky merania elektrických
parametrov už zah90ajú korekciu na vlastnú spotrebu použitých meracích prístrojov.
Výsledky
Výsledky po 728 cykloch sú uvedené v tabu3ke l. Grafy znázor0ujú pokles svetelného toku v závislosti od doby
svietenia (od po#tu cyklov). Uvedené sú priemerné hodnoty meraných svetelných zdrojov rovnakého typu. V
grafoch sú zvláš2 vynesené priebehy výbojok prevádzkovaných pri plnom napätí a pri zníženom napätí.
Tab. 1: Pokles svetelného toku v závislosti odpo tu cyklov, odhad životnosti a miera opotrebenia vo vz*ahu k
výbojkám prevádzkovaným pri nominálnych parametroch
výbojky

Po#et cyklov

prevádzkove
napatie
0

365

728

Odhad
životnosti

Miera
opotrebenia

SONI

znížené
nominálne

100
100

94,2
96,3

86,9
90,7

10 098 h
1261h

80%

SON E

znížené
nominálne

100
100

94,5
93,9

85,6
88,4

9 563 h
10 885 h

88%

SON T

znížené
nominálne

100
100

82,7
86,5

0
0

8 622 h
9917h

87%

NAV 70W

znížené
nominálne

100
100

87,7
90,9

0
0

10531 h
12 762 h

83%

Diskuzia a závery
Z nameraných údajov reprezentovaných v tabu3ke a na grafoch možno usúdi2, že životnos2 svetelných zdrojov
sa skracuje, pri#om po 728 cykloch predstavuje miera opotrebnia výbojok 80 až 88 %. Možno teda konštatova2,
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že skrátenie životnosti zatia3 nie je ve3mi výrazné. Musíme si ale uvedomi2, že sa jedná len o predbežné
výsledky a 4alšie merania budú zrejme kone#nú bilanciu ešte dola4ova2.
I napriek tomu, že by sa preukázal negatívny vplyv regulácie napätia sodíkových výbojok, pokia3 toto zhoršenie
životnostných vlastností nepresiahne ur#itú mieru, môže v kone#nom dôsledku prinies2 pozitívny prínos. Úspory
elektrickej energie pri stmievaní môžu pokry2 náklady na #astejšiu výmenu svetelných zdrojov. Tu je ale
potrebné vykona2 podrobnejší rozbor, najlepšie po skon#ení tohoto výskumu, ke4 dopad stmievania na
životnos2 bude kvalitatívne i kvantitatívne vyjasnený. Nasadenie regulátorov do sústav verejného osvetlenia má
ešte výhody aj v stabilizácii napätia a potla#ení prepätí, #o pri od3ah#enej sieti v noci je významným aspektom.
Predpokladá sa, že prepätia majú na životnos2 výbojok podstatne neprianivejší vplyv ako prevádzkovanie pri
podpätí.
Pre vyhodnotenie výsledkov sa z meraného po#tu svetelných zdrojov namerané údaje priemerovali. Mierou
validity výsledkov je štatistická odchýlka, ktorá udáva „rozptyl" výsledkov okolo priemernej hodnoty. Faktory
vplývajúce na rozptyl možno zhrnú2 do týchto bodov:
•výrobné odchýlky medzi výbojkami dané použitou technológiou (výrobcovia pripúš2ajú toleranciu
10%);
•rozptyl parametrov predradných prístrojov: pri meraní každého zdroja bol použitý k nemu patriaci
predradník a zapa3ova#;
• ch yby pri meraní, spôsobené hlavne prechodovými odpormi;
• malý po#et meraných svetelných zdrojov v jednej sade nemožno uspokojivo považova2 za
reprezentatívnu štatisticky významnú vzorku.
• merania sú vykonávané v laboratórnych podmienkach, nie je tu zoh3adnený teplotný režim svietidla
(výbojky sa merajú „holé"), vplyv teploty okolia na zapa3ovanie i nominálnu #i regulovanú prevádzku
(letný / zimný režim), vplyv toplógie siete, úbytkov v sieti, rozdielov medzi parametrami v sieti
zapojených výbojok rôznych typov a ich vzájomný vplyv at4.
Ak by sa na meranie rovnakého typu výbojok použil jeden spolo#ný predradník, mohli by vzniknú2 odchýlky v
dôsledku nerovnakých teplotných pomerov predradníka a zapa3ova#a. Výsledky merania elektrických
parametrov už zah90ajú korekciu na vlastnú spotrebu použitých meracích prístrojov.

Interference mezi napájecí sítí a osv&tlovacími soustavami
Ji(í Drápela , Ji(í Plch, FEKT VUT v Brn&
Není upraveno – dopl. obr
Úvod
Vzájemné ovliv0ování napájecí sít( a sv(telných zdroj%, jako sou#ástí osv(tlovacích soustav, je podstatnou #ástí
analýzy jejich provozních vlastností, spadajících i do oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC). (Budeme
se zabývat pouze ur#itým oborem EMC a to nízkofrekven#ními jevy ší enými po vedení). Rozsah této analýzy
lze z hlediska výkonu rozd(lit na:
•
•

sv(telný zdroj je samostatný spot ebi# v síti s nekone#ným výkonem v napájecím uzlu,
sv(telné zdroje osv(tlovací soustavy p edstavují ve spot ebitelské síti dominantní spot ebi# s p íkonem,
který je srovnatelný s výkonem napájecího uzlu.
Sv(telné zdroje všech konstruk#ních a elektrických provedení mohou být, jako i jiné spot ebi#e, zdrojem elektromagnetického rušení a jejích charakter odb(ru pak ur#uje vlastní podobu zp(tných rušivých vliv% na napájecí sí2.
Odb(r sv(telného zdroje, jeho charakter, je dán p edevším principiálním typem a p ed adnými obvody, které
jsou bu4 nezbytné pro jeho #innost #í vhodným zp%sobem zvyšují jeho užitnou hodnotu, atd. Ovšem podstatný
vliv mají i podmínky v míst( p ipojení, které mohou být charakterizovány nap(2ovými charakteristikami (které
popisují #asový pr%b(h okamžité hodnoty nap(tí), používanými pro popis kvality elekt iny a které ovliv0ují
#innost sv(telného zdroje. Nap íklad prost ednictvím velikosti nap(tí, jeho harmonických #i meziharmo-nických
složek, atd. a to ve vztahu:
•

k napájecí soustav(, kdy jsou ovliv0ovány charakteristiky odb(ru sv(telného zdroje,

•

nebo p ímo zrakovému orgánu #lov(ka — vliv na sv#tel-n(-technické charakteristiky zdroje (velikost a
kolísání sv(telného loku, výpadky, atd.
Analýza t(chto provozních vlastností se provádí p i p esn( specifikovaných podmínkách, které ale nepostihují
chování zdroje p i jiných podmínkách, které jsou ale v reálných sítích vysoce pravd(podobné. To vede v mnoha
p ípadech k neo#ekávanému chování a d%sledk%m.
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Je to tedy interference (vzájemné p%sobení) napájecí sít( a osv(tlovací soustavy, kterou zahrnuje první bod
analýzy a d%sledky tohoto p%sobení v rámci daného elektromagnetického prost edí záleží na celé ad(
konkrétních vstupních podmínek Zajímá nás p edevším:
1. typ a úrove0 generovaného rušení v základním ustáleném stavu, p i regulaci a v jednotlivých regula#ních
úrovních a zárove0
2. citlivost na rušení ší ené v napájecí síti od jiných spot ebi#%, vyjad ující vliv na sv(telný tok zdroje -jeho
zm(nu, vliv na stárnutí a životnost, ale i vliv na odb(r a charakteristiky odb(ru.
Pro druhou #ást analýzy je podstatný p edevším vliv vstupních podmínek („Obvodové prvky sv(telných zdroj% a
jejich zapojení" a „Vliv napájecího nap(tí" - obr. l) na odb(r (charakteristiky) jednotlivých sv(telných zdroj%
zapojovaných do osv(tlovacích soustav a konfigurace a topologie OS, stejn( jako p ipojovací podmínky (obr. l).
Konfigurace a topologie p edstavují rozmíst(ní jednotlivých sv(telných zdroj% do t ífázového napájecího
systému. Celkov( je tak ur#en úhrnný odb(r OS, který' ur#uje zatížení, #i lépe p ísp(vek k zatížení jednotlivých
sériových i paralelních prvk% napájecího systému (jako jsou kabelové rozvody, jistící, ochranné a m( ící prvky,
p ívody a transformátory). Úhrnný vliv takovéhoto odb(ru je tedy potom závislý na celkové úrovni
generovaných rušivých vliv% a zárove0 na p ipojovacích podmínkách, které se dají charakterizovat výkonovým
potenciálem v míst( p ipojení a jeho následky se promítají v problematice zatížení napájecího systému a také do
charakteristik kvality elektrické energie - nap(tí. Na toto nap(tí jsou p ipojeny spot ebi#e v dané spot ebitelské
síti (tedy i sv(telné zdroje) a zárove0 ovliv0uje i ostatní odb(ratele.
Sv&telné zdroje a svítidla, charakteristiky odb&ru a rušivé vlivy
Z hlediska zp(tných vliv% OS #i svítidel, reprezentovaných sv(telnými zdroji se všemi p ed adnými prvky, na
napájecí sí2, nás p edevším zajímá oblast synchronních a u asynchronních zp(tných vliv% ší ených v daném
elektromagnetickém prost edí - po napájecím vedení.
Synchronní oblast zahrnuje nejzásadn(jší problematiku vzájemného fázového posuvu nap(tí sít( a odebíraného
proudu základního kmito#tu (a to v nejednodušším p ípad( nedeformované nap(2ové soustavy), tedy
elektromagnetická kompatibilita (EMC) z hlediska odb(ru #inných a jalových výkon%. Jedná se o otázku ú#iníku
cos (p a vyváženosti odb(ru energie. Nadsynchronní oblast je z pohledu odb(ru charakterizována p edevším
harmonickými a meziharmonickými proudy, v pásmu 50Hz až cca 3kHz (dle nového až 9kHz), v napájecím
proudu, které jsou generovány do napájecí soustavy (#i z ní odebírány). Mimo tyto dv( hlavní oblasti je u
svítidel zkoumána i oblast rádiového, impulsního a rovn(ž asynchronního rušení
Jednotlivé parametry odb(ru sv(telných zdroj% a jejich rušivé vlivy se potom ur#ují p i konkrétním napájecím
nap(tí. Zde je vhodné dodržet podmínky pro zkušební nap(tí definované nap . v norm( ,SN EN 61000-3-2
Vyhneme se tak špatné interpretaci výsledk%, které mohou být a to i dost výrazn( ovlivn(ny, práv( napájecím
nap(tím a zaru#íme jejich dobrou reprodukovatelnost.
Nap&-ové charakteristiky a sv&telné zdroje
Jak již bylo zd%razn(no, charakteristiky napájecího nap(tí jsou v sou#asné dob( chápány p edevším jako
ukazatele kvality elektrické energie, která je závislá na kvalit( výroby, ale také na jejím p enosu a p edevším na
kvalit( odb(ru.
Zatížení spot ebi#i, tedy odb(r z napájecí sít(, vyvolává vlivem procházejícího proudu úbytky nap(tí na sí2ových
impedancích, které závisí na vzdálenosti daného spot ebitele, ale i na #ase. Napájecí sí2 v b(žných aplikacích
uvažujeme od spole#ného napájecího bodu PCC (Point of Common Coupling).
Samoz ejm( úbytky nap(tí vyvolané odb(rem mohou být r%zného charakteru a m%žeme je popsat parametry jako
nap íklad dobou trvání (dlouhodobé, krátkodobé, pomalé, rychlé) #i frekvencí (asynchronní, harmonické,
meziharmonické); a jejich odchylkou #i amplitudou, atd.; pop ípad( jejich kombinacemi.
Charakteristiky napájecího nap(tí jsou stochastického charakteru, ovšem pravd(podobné jsou jen ur#ité rozsahy
jejich velikostí a do zna#né míry je ur#uje dominantní spot ebi# #i spot ebi#e p ipojené v daném napájecím bod(.
Sv(telné zdroje reagují na charakter napájecího nap(tí adekvátním odb(rem, který je závislý na konkrétním #asovém pr%b(hu nap(tí v jedné #i více periodách i na krátkodobém a dlouhodobém pr%b(hu jeho efektivních
hodnoty. Napájecí nap(tí, ovliv0uje provozní charakteristiky všech sv(telných zdroj% a to ve dvou sm(rech vliv
• na sv(telné technické parametry.
• vliv na charakter odb(ru.
Jsou t i základní vlivy napájecího nap(tí na sv(telné zdroje z hlediska jejich sv(teln( technických parametr%,
p i#emž všechny jsou se sebou navzájem provázány a pro každý typ sv(telného zdroje je jejich úrove0 r%zná:
•
•
•

zm(na sv(telného toku
zm(na životnosti
vypnutí a restartovací perioda
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Rovn(ž vliv nap(tí na charakter odb(ru je závislý na typu sv(telného zdroje a dané charakteristice nap(tí.
Mezi základní charakteristiky nap(tí pat í:
•
•
•

velikost a odchylky napájecího nap(tí,
kolísání nap(tí,
krátkodobé poklesy a zvýšení nap(tí,

•

výpadky nap(tí,

•

harmonická nap(tí,

• meziharmonická nap(tí
Každá z t(chto charakteristik nap(tí ovliv0uje odb(r sv(telných zdroj% a tedy i jejich úrove0 rušení v(tšina z nich
má vliv i na sv(teln( technické parametry - p edevším sv(telný tok.
Vliv kvalitativních parametr% napájecího nap(tí na sv(telné zdroje lze pro jednotlivé charakteristiky a typy
sv(telných zdroj% ur#it pom(rn( p esn(. Je však zapot ebí takový m( ící systém, který umožní separátní analýzu
každého parametru s vylou#ením vlivu ostatních .
Souhrnný odb&r osv&tlovacích soustav a zatížení napájecí sít&
Konfigurace a topologie, které zahrnují použité typy sv(telných zdroj%, jejich rozmíst(ní do obecn( trojfázové
#ty vodi#ové napájecí sít( a vzájemné elektrické vzdálenosti, spolu se symetri#ností nap(2ové soustavy, ur#ují
celkový charakter a úrove0 rušivých vliv% odb(ru analyzované OS .
,asové pr%b(hy proud% odebíraných sv(telnými zdroji v jednotlivých fázích se s#ítají a vytvá í tak pr%b(h
celkového odebíraného fázového proudu. P itom m%že docházet k #áste#né filtraci, která se projevuje p edevším
jako vyhlazení #asového pr%b(hu. Nejnep ízniv(jší konfigurace vzhledem k možné „samo-filtraci" je p i
provozování sv(telných zdroj% se stejnými pr%b(hy odebíraného proudu, tedy stejného typu a výrobce. Dosažené
snížení nap . harmonických proud% tímto zp%sobem je velice malé.
Primární vliv odb(ru osv(tlovacích soustav jako celku na napájecí sí2 m%že být v následujících sm(rech
•

Zatížení napájecí sít( - které m%žeme specifikovat jako:
•
•

• zatížení napájecího fázového vodi#e,
• zatížení st edního vodi#e,

•

• celkové zatížení #i p ísp(vek k napájecího kabelu,

•

• p ísp(vek k zatížení napájecího transformátoru

• Vliv na „charakteristiky" napájecího nap(tí
Vliv OS se zvyšuje s jejím p íkonem a v p ípad(, že je v dané odb(ratelské síti dominantním spot ebi#em, tak
zcela ur#uje charakteristiky nap(tí v tomto uzlu.
Záv&r
*ešení celé problematiky vzájemného ovliv0ování osv(tlovacích soustav a napájecí sít( je d%ležité pro ur#ení
aplika#ních d%sledk% a následnou správnou volbou sv(telného zdroje, zapojení, #i jiného pasivního prost edku v
konkrétních podmínkách. Je tedy z ejmé, že je vhodné tuto problematiku ešit již p i návrhu dané OS.

SRVO :
10 let spole#nosti HELLUX ELEKTRA s.r.o.
Na stránkách našeho #asopisu pravideln( uvádíme nové #leny naší spole#nosti. V tomto #ísle si p ipomeneme
kulaté narozeniny našeho dlouholetého #lena, výrobce svítidel firmy HELLUX Elektra s.r.o. Narozeniny oslavil
dne 3.9.2002, ale p esné datum není tak d%ležité.
Za#átky #innosti firmy v 90. letech se z dnešního pohledu zdají skromné. Až do roku 1995 p%sobila jako firma
obchodní. P esto v letech 1993 – 1995 realizovala adu významných projekt% zvlášt( v oblasti m(stských
památkových center. K nejvýznamn(jším realizacím z té doby pat í historické centrum v Bratislav(, dokon#ené
ješt( p ed rozd(lením státu, dále pak ,eské Bud(jovice, Da#ice, Mariánské Lázn(, Tábor a významné projekty v
Plzni, Prachaticích, T eboni a dalších m(stech. P%sobnost firmy se postupn( v 90. letech rozši ovala na celé
území republiky. Vzr%stajícímu konkuren#nímu tlaku obchodních firem v 90. letech #elila firma zahájením
vlastní výroby v roce 1996, která se naplno rozjela po zakoupení a p estavb( nového sídla firmy. Hlavním
produktem jsou kvalitní dekorativní – designová svítidla ve velkém po#tu typ% dopln(ná množstvím kombinací
výložníkových a stožárových soustav.
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Od roku 1998 se rovn(ž datují významné exportní aktivity sm( ované p evážn( do zemí EU, hlavn( do
N(mecka, Holandska, Belgie, Francie, ale i *ecka, Norska a dalších zemí. Firma HELLUX Elektra je dnes
patrn( naším nejv(tším exportérem svítidel ve ejného osv(tlení na trhy EU, kam sm( uje v sou#asné dob( ro#n(
více než 15000 svítidel vyrobených v ,.Bud(jovicích a tento po#et každoro#n( stoupá. Firma si získala své
zákazníky kvalitou nabízených produkt%, 100 % kontrolou svých výrobk% na výstupu a skute#ností, že ze stejné
šarže výroby je uspokojován zákazník nap íklad v Bruselu, stejn( tak jako v šumavské obci, což umož0uje
poskytovat vysokou záruku.
Obchodní politika firmy je založena na t(sné spolupráci se zákazníkem a na schopnosti nabídnout komplexní
služby. T(sná spolupráce s architekty a památká i p i navrhování a realizacích atypických projekt% pro m(stská
centra je b(žnou sou#ástí #innosti firmy. Typickou ukázkou této spolupráce jsou centra v Brn(, Chomutov(,
Kladn(, reziden#ní #tvr2 v Praze, ostravské centrum Stodolní a ada dalších. Nebylo by však správné
zd%raz0ovat pouze význa#né projekty, i když práv( tyto vypovídají o schopnostech a potenciálu firmy. Za
desetiletým obdobím #innosti firmy stojí rovn(ž dlouhá ada dob e, kvalitn( a úsporn( osv(tlených obcí.
P ipomínka 10. výro#í by nem(la být žádným reklamním šotem. P ipome0me, že za první desetiletí své
existence se firma HELLUX Elektra s.r.o. pevn( etablovala na #eském trhu svítidel. Je ve všeobecném
pov(domí a požívá pat i#né vážnosti. Pop ejme jí do dalších let úsp(ch a zdar.

SRVO :

10 let spole#nosti HELLUX ELEKTRA s.r.o.
Na stránkách našeho #asopisu pravideln( uvádíme nové #leny naší spole#nosti. V tomto #ísle si p ipomeneme
kulaté narozeniny našeho dlouholetého #lena, výrobce svítidel firmy HELLUX Elektra s.r.o. Narozeniny oslavil
dne 3.9.2002, ale p esné datum není tak d%ležité.
Za#átky #innosti firmy v 90. letech se z dnešního pohledu zdají skromné. Až do roku 1995 p%sobila jako firma
obchodní. P esto v letech 1993 – 1995 realizovala adu významných projekt% zvlášt( v oblasti m(stských
památkových center. K nejvýznamn(jším realizacím z té doby pat í historické centrum v Bratislav(, dokon#ené
ješt( p ed rozd(lením státu, dále pak ,eské Bud(jovice, Da#ice, Mariánské Lázn(, Tábor a významné projekty v
Plzni, Prachaticích, T eboni a dalších m(stech. P%sobnost firmy se postupn( v 90. letech rozši ovala na celé
území republiky. Vzr%stajícímu konkuren#nímu tlaku obchodních firem v 90. letech #elila firma zahájením
vlastní výroby v roce 1996, která se naplno rozjela po zakoupení a p estavb( nového sídla firmy. Hlavním
produktem jsou kvalitní dekorativní – designová svítidla ve velkém po#tu typ% dopln(ná množstvím kombinací
výložníkových a stožárových soustav.
Od roku 1998 se rovn(ž datují významné exportní aktivity sm( ované p evážn( do zemí EU, hlavn( do
N(mecka, Holandska, Belgie, Francie, ale i *ecka, Norska a dalších zemí. Firma HELLUX Elektra je dnes
patrn( naším nejv(tším exportérem svítidel ve ejného osv(tlení na trhy EU, kam sm( uje v sou#asné dob( ro#n(
více než 15000 svítidel vyrobených v ,.Bud(jovicích a tento po#et každoro#n( stoupá. Firma si získala své
zákazníky kvalitou nabízených produkt%, 100 % kontrolou svých výrobk% na výstupu a skute#ností, že ze stejné
šarže výroby je uspokojován zákazník nap íklad v Bruselu, stejn( tak jako v šumavské obci, což umož0uje
poskytovat vysokou záruku.
Obchodní politika firmy je založena na t(sné spolupráci se zákazníkem a na schopnosti nabídnout komplexní
služby. T(sná spolupráce s architekty a památká i p i navrhování a realizacích atypických projekt% pro m(stská
centra je b(žnou sou#ástí #innosti firmy. Typickou ukázkou této spolupráce jsou centra v Brn(, Chomutov(,
Kladn(, reziden#ní #tvr2 v Praze, ostravské centrum Stodolní a ada dalších. Nebylo by však správné
zd%raz0ovat pouze význa#né projekty, i když práv( tyto vypovídají o schopnostech a potenciálu firmy. Za
desetiletým obdobím #innosti firmy stojí rovn(ž dlouhá ada dob e, kvalitn( a úsporn( osv(tlených obcí.
P ipomínka 10. výro#í by nem(la být žádným reklamním šotem. P ipome0me, že za první desetiletí své
existence se firma HELLUX Elektra s.r.o. pevn( etablovala na #eském trhu svítidel. Je ve všeobecném
pov(domí a požívá pat i#né vážnosti. Pop ejme jí do dalších let úsp(ch a zdar
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XXI Kurz osv tlovací techniky VŠB TU Ostrava, Malá Morávka
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XXI. Kurz osv tlovací techniky
Ve dnech 15. – 16. íjna 2002 prob#hl již XXI. Kurz osv#tlovací techniky, který po ádá Vysoká škola
bá%ská - Technická univerzita Ostrava, 'eská spole)nost pro osv#tlování, Krajská hygienická stanice a na
program+ t#chto kurz+ se podílí i SRVO.
Kurz tentokrát opustil prostory VŠB Ostrava a jeho konání organizáto i p esunuli do p#kného a ni)ím
nerušeného prost edí RS D+l Paskov v Malé Morávce.
Hlavními tématy kurzu bylo venkovní osv#tlení, sv#telné zne)išt#ní, m# ení osv#tlení.
Jednání probíhalo v bloku spole)ných p ednášek a dále v sekcích venkovní osv#tlení a sekci m# ení a
hygiena osv#tlení. Dvoudenní program byl zcela zapln#ný odbornými referáty a jak je již tradicí, m#l hojnou
ú)ast více než 100 poslucha)+.
Jak v poslední obvyklé na setkáních odborník+ z oboru sv#tlo a osv#tlení, byl ozvláštn#n p ítomností
všudyp ítomných )ernonebník+. Z jejich vystoupení vyplynulo, že ne všichni, kte í se pohybují v kopulích
astronomických observato í vyznávají tak razantní a nekomunikativní p ístup jako guru této názorové
skupiny.
Ne všichni )lenové Spole)nosti pro rozvoj ve ejného osv#tlení m#li možnost tento Kurz navštívit nebo si
pro)íst sborník. Ve Zpravodaji p etiskujeme n#které zajímavé p ísp#vky, které se zabývají otázkami
souvisejícími s ve ejným osv#tlením.

Volba komponent# pro výrobu svítidel zvlášt z pohledu teplotních
parametr#
Ing. Ivan Chalupa, Ing. Jaroslav Blahuta - ELEKTRO
V p ísp(vku chci poukázat na n(které možné , nám známé problémy, které mohou pomoci zainteresovaným
p i výb(ru #i volb( vhodných svítidel sdružovaných do osv(tlovacích soustav.
Osv(tlovací soustavou rozumíme kompletní soubor osv(tlovacích prost edk% tzn. svítidel, zdroj%,
komponent%, napájení a ovládání.
Vzhledem k obsáhlé problematice sv(telných zdroj% pojatých komplexn( se p ísp(vek týká pouze svítidel
osazených výbojkovými vysokotlakými zdroji, které zahrnují t i základní skupiny:
- vysokotlaké sodíkové výbojky
- vysokotlaké halogenidové výbojky
- vysokotlaké rtu ové výbojky
P i stavbách nových objekt%, ve kterých se z izuje nová osv(tlovací soustava se zpravidla posuzuje
v projektu (zobecn(n( e#eno) soustava se všemi souvisejícími normami a našim právním ádem. Ne vždy tomu
tak je p i rekonstrukcích osv(tlovacích soustav, kde se n(kdy stává, že není komplexn( ešen nový projekt a
realizátor zpravidla pouze vym(ní stávající svítidla za nová, bez sv(teln( technického výpo#tu dokonce n(kdy i
napojení provede na zastaralý kabelový rozvod.
D%vodem je zpravidla nedostatek finan#ních prost edk%, snaha šet it na nesprávném míst( a tyto faktory se v
menší mí e stávají zavedenou praxí. Zlozvyk je zpravidla doprovázen volbou cenové nejnižších nabízených
svítidel, zdroj% a m%že mít r%zná úskalí. Nejnižší cena zpravidla neodráží kvalitní výrobek.
Každý elektrotechnický výrobek prodávaný na trhu musí být zhotoven v souladu s platnými technickými
normami. Zvolená svítidla musí odpovídat platné #eské technické norm(, kterou v sou#asnosti je +SN EN
60598-1 ed 3 (36060) z b ezna 2001, Svítidla - #ást 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. Tato norma je #eskou
verzí evropské normy EN 60598-1:2000.
Z této velmi obsáhlé normy budu používat pro další výklad n(které obecn( platné údaje.
+lánek 12.4 Tepelná zkouška (normální provoz) uvádí:
V podmínkách p edstavujících normální provoz se nesmí žádná #ást svítidla (v#etn( sv(telného zdroje),
napájecích vodi#% uvnit svítidla, ani podkladová plocha nadm(rn( oh át na teplotu, která by mohla nep ízniv(
ovlivnit jeho bezpe#nost.
Základní limitní teplotní údaje (+lánek 12.4)
- vinutí p ed adníku (tw)
130 °C
- kondenzátor (ta)
85 °C
- zapalova# (tc)
105°C
1
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-svorkovnice
80 °C
- napájecí a vnit ní vodi#e
90 °C
- vodi#e v objímce 200 °C
Svítidlo se zkouší v bezpr%vanovém krytu a teplota okolí uvnit musí být v rozsahu od 10 °C do 30 °C a má
být p ednostn( 25 °C. Musí se dodržovat b(hem m( ení a dostate#n( dlouho po n(m na konstantní teplot( ±1°C,
aby se neovlivnily výsledky.
Hodnoty nam( ených teplot nesmí p ekro#it uvád(né limitní teploty o více než 5 °C, #ímž se vyhovuje
nevyhnutelným odchylkám p i m( ení teplot ve svítidle. Pro zkoušky trvanlivosti (I. 12.3) se uvádí - okolí
uvnit zkušebního prostoru se po celou dobu zkoušky svítidla musí udržovat v rozmezí (ta +10) ± 2 °C, p itom
ta je rovna 25 °C, není-li na svítidle uvedeno jinak. P ed adníky, které se provozují odd(len( od svítidla,
nemusí být nutn( ve zkušebním prostoru a musí se provozovat p i teplot( okolí (25 ± 5) °C.
Z dosud uvedeného vyplývá, že v podstat( všechna nabízená svítidla na trhu, pokud není svítidlo ozna#eno
jinými údaji, se mohou provozovat p i teplot( okolí (ta) 25 °C, s možným zvýšením okolní teploty o + 5 °C. Pro
abnormální provoz v intencích této normy platí odlišné podmínky. SN EN 60598-1 uvádí všeobecné definice
platné pro svítidla z nichž nás zajímají:
- nejvyšší jmenovitá teplota okolí (ta) je teplota, kterou ur#il pro svítidlo výrobce jako údaj nejvyšší trvalé
teploty, p i které se svítidlo za normálních podmínek smí provozovat.,
- nejvyšší jmenovitá teplota pouzdra p ed adníku, kondenzátoru nebo startéru (tc) je p ípustná teplota, která
se m%že vyskytnout na vn(jším povrchu, za normálních provozních podmínek se jmenovitým nap(tím,
- nejvyšší jmenovitá provozní teplota vinutí (tw) p ed adníku, p i které lze v trvalém provozu p edpokládat
životnost 10 rok%.
Ze základních teplotních ozna#ení uvedených na p ístrojích (p ed adnících) je pro nás d%ležitý údaj AT,
který v podstat( udává na kolik °C se p ístroj zah eje vlastním provozem za normálních provozních podmínek.
Výrobci p ed adníku uvád(jí údaj AT v souladu s moderní fyzikou v tzv. absolutní teplot( v kelvinech (K).
Teplotní rozdíl 1°C je roven teplotnímu rozdílu 1 kelvin.
Pozn. (OK = - 273,15°C, tání ledu tedy odpovídá hodnota 273,15 K, bod varu vody je 373,15 K = 100 °C)
U svítidel, která jsou osazována vysokotlakými výbojkami do 400 W, jsou tlumivky, zapalova#e a
kondenzátory zpravidla jejich pevnou sou#ástí. Každý sv(telný zdroj p em(ující elektrickou energii v energii
sv(telnou, vyza uje rovn(ž energii tepelnou, která je zpravidla p%vodcem negativních teplotních podmínek ve
svítidlech.
Je evidentní, že p i umíst(ní p ístroj% do uzav eného svítidla (zvláš vyššího krytí) mohou p ístroje
dosahovat nep ípustných teplotních hodnot.
Montážní praxe nám ukázala, že v n(kterých uzav ených objektech, hlavn( nev(traných um(le #i p irozen(
dosahuje teplota v míst( osazení svítidel (u stropu) hodnot daleko vyšších než pro jaká jsou svítidla
konstruovaná a to okolo 40 °C n(kdy i více. Pokud tato situace nastane a vyšší teplota je zjišt(na po
zprovozn(ní osv(tlovací soustavy lze problematiku ešit v podstat( dv(ma zp%soby.
zajistit dostate#né v(trání um(lé #i p irozené, nebo
použít nízkoztrátové tlumivky
Pozn. AT jako údaj uvád#ný výrobci na sériové vyráb#ných magnetických tlumivkách se pohybuje p%ibližn# v
rozmezí 60 °C - 75 °C.
P i zobecn(ní m%žeme íci, že teplotní údaje se s#ítají, takže výsledná teplota - Tv = ta + AT + nep íznivé
teplotní vlivy vyššího krytí + tepelná energie zdroje.
Výsledkem m%že být p ekro#ení limitních teplotních údaj% (#l. 12.4).
Jako nákladov( výhodn(jší varianta pro spln(ní limitních teplotních podmínek p ístroje je doporu#ována
vým(na za nízkoztrátové p ed adníky. Nízkoztrátové tlumivky (nejsou zpravidla uvád(ny v b(žných
obchodních katalozích) dosahují AT hodnot nižších (ca 35°C až 50°C), jejich nevýhodou je vyšší cena dána
použitím kvalitn(jších válcovaných plech% pro výrobu jádra. Objednací lh%ty jsou ale podstatné delší. U
standardních magnetických tlumivek se p edpokládá životnost 10 rok% p i provozu v normálních podmínkách.
Každý p ístroj má ur#itou teplotní rezervu, ovšem p i p ekro#ení teplotních hodnot je ovlivn(na životnost
tlumivek. Nap . p i p ekro#ení (tw) o + 10 °C se životnost zkrátí o p ibližn( 50 % , tedy na 5 rok% atd.)
V sou#asném období probíhá zm(na EN 60598-1:2000 v#. dodatk% A11 resp. A14, která byla novelizována
k 1.9.2002 v n(kterých zemích EU. eská republika jako #lenská zem( CENELEC má dle reguli 1/z roku na
vyhlášení národní normy.
Stávající norma zajišuje spln(ní tohoto požadavku u svítidel se za#len(ným p edfadným za ízením
sv(telného zdroje (uvnit svítidla) t emi zp%soby:
- oddálením p ed adníku od podkladové plochy
2
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- použitím teplotního spína#e
- shodou (vychází z p edpokladu, že b(hem poruchy p ed adníku (p i zkratu) nep ekro#í teplota vinutí
350°C déle než 15 minut a tedy teplota podkladové plochy nep ekro#í 180 °C déle než 15 minut.
Vysokotlaké sodíkové a halogenidové výbojky zp%sobují tzv. usm(r-ovací efekt, kdy na konci svého života
vykazuji nenormální provoz. Roste neúm(rn( proud, což vede k zah ívání p ístroj%, ke zvyšování odporu apod.
Výbojka tzv. cykluje. áste#nou eliminací tohoto problému je použití teplotního spína#e v p ed adníku. Zm(na
A11 normy SN EN 6598-1 ed 3 platná od 1.9.2001 eší p i zkoušení svítidel nastín(ný problém úpravou
normativní p ílohy C základní normy, za azením výkonové diody do zkušebního obvodu.
Zm(na základní normy v#. dodatku má na izovat všeobecné používání p ed adníku s teplotním spína#em.
Dalším p ístrojem nezbytným pro provoz vysokotlakých sodíkových a p evážné #ásti halogenidových
výbojek jsou zapalova#e. Základní typy lze rozd(lit do t í skupin:
1. Zapalova&e s odbo&kovou tlumivkou
2. Zapalova&e paralelní
3. Zapalova&e sériové
Zapalova#e s odbo#kovou tlumivkou jsou principiáln( nejjednodušší. Spínací obvod, který je zapojený do
odbo#ky p ed adníku, je využíván k získání vysokonapových impulz%. Takto uspo ádané zapojení p edstavuje
v podstat( vysokonapový transformátor s p evodem daným polohou odbo#ky. Jednoduchost zapojení
použitého zapalova#e a snadné dosažení vysoké energie zapalovacích impuls% jsou výhodou. Vážným
nedostatkem je požadavek na konstrukci tlumivky, která musí spl-ovat požadavky kladené na vysokonap(*ové
transformátory s výstupem až 5 kV. Konstruk#ní a bezpe#nostní požadavky pro tyto speciální p ed adníky jsou
náro#n(jší, cena je vyšší než u b(žn( používaných tlumivek, takže nevýhody p evažují nad výhodami a v(tšinou
výrobc% sv(telné techniky nejsou preferovány.
Zapalova#e paralelní jsou v podstat( dvoupóly zapojené aktivním vysokonap(*ovým výstupem do uzlu
p ed adník - výbojka. Zapalova#em neprotéká proud výbojky, i tento druh zapalova#% nap(*ov( namáhá
p ed adnou tlumivku. Zpravidla se používají pro ur#ité druhy halogenidových výbojek (HPI-T, PHILIPS,
EURO - Venture apod) a jsou konstruovány pro výstupní nap(tí do 1 kV.
Sériové zapalova#e jsou v(tšinou sv(tových výrobc% aplikované pro vysokotlaké sodíkové výbojky a
v(tšinu halogenidových výbojek. Sériový zapalova# poz%stává mj. zpravidla ze speciálního vysokonap(*ového
transformátoru, který je zapojen mezi p ed adník a výbojku. Sekundárním vinutím zapalova#e protéká p i
provozu plný proud výbojky, ale vysokonap(*ové impulsy, které dosahují amplitudy až 5 KV, p i zapalovacím
procesu tlumivku nenamáhají. Zapalovací impulsy jsou produkovány symetricky v kladné i záporné p%lvln(
sinusovky napájecího nap(tí s po#tem do 5 impuls% v každé p%lvln( do 90 ° a 270 °C výsledné fázové polohy.
Nov( vyráb(né digitální sériové zapalova#e produkují až 10 zapalovacích impuls%.
Sériové zapalova#e jsou konstruovány tak, že po zapálení oblouku výbojky je #innost vysokonap(*ového
transformátoru zablokována. Vysokonap(*ové impulsy mají ur#itou vnit ní impedanci a kapacitní zatížitelnost
zapalova#e limituje délku vodi#% mezi zapalova#em a výbojkou (max. do 5 m). Impulsní pr%b(hy zapalovacích
cykl% mají velký obsah harmonických kmito#t% p%sobících rušení.
Výbojka m%že obnovovat pokusy o zapálení oblouku bez dosažení stabilního výboje, který je nezbytný pro
blokaci zapalova#e. M%že jít o závadu ve svítidle (vadná objímka apod.) nebo na konci života zpravidla výbojka
periodicky cykluje, což upozor-uje na nutnost její vým(ny a po tuto dobu (oprava nebo vým(na zdroje) je
osv(tlovací soustava trvale zdrojem rušení ve vysokofrekven#ní oblasti. P edm(tný nedostatek výrobci
sériových zapalova#% eší tak, že p ístroje vybavují elektronickými #asovacími obvody, kdy za ur#itý #asový
interval zapalova# automaticky p estane obnovovat pokusy o zapálení oblouku.
Digitální elektronické zapalova#e s tzv. odpojova#em pracují tak, že standardní zapalovací cyklus trvá 5
sekund, následuje 25 sekund pauza a takto se cyklus opakuje 3x. V p ípad(, že po t ech pokusech nedojde k
zapálení výbojky, zapalova# neobnoví svoji #innost. Po odstran(ní závady ve svítidle nebo po vým(n( zdroje
zapalova# automaticky obnoví svoji funk#nost.
Maximální teplotní údaje sériových zapalova#%: (pro názornost použijeme stejné ozna#ení jako u tlumivek)
Tc = max. 105°C
/T = do 40°C
Z uvedeného vyplývá, že doporu#ujeme používat pro osazování do svítidel (do 400 W) sériové zapalova#e.
Kompenzace induk#ní zát(že tlumivek se realizuje kondenzátory umíst(nými p ímo ve svítidlech u svítidel do
400 W.
Jsou vyráb(ny v široké škále provedení s limitujícím teplotním omezením (tc) maximáln( 85 °C, což
p edur#uje umíst(ní kondenzátoru ve svítidle, co nejdále od zdroje tepla - tlumivky.
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Udržovací &initel ve ve(ejném osv tlení
Ing. Jaroslav Kotek, ELTODO EG, a. s.
1. Úvod
P ísp(vek se zabývá problematikou odvození hodnoty udržovacího #initele ve venkovních osv(tlovacích
soustavách ve ejného osv(tlení a uvádí doporu#ení pro p ípad skupinové vým(ny sv(telných zdroj% a #išt(ní
svítidel jednou za #ty i roky. Upozor-uje na nutnost respektovat nevratné zm(ny optických systém% svítidel.
2. Obecná &ást
Sv(telná výkonnost osv(tlovacích soustav v pr%b(hu jejich životnosti není konstantní. Okamžitá hodnota
osv(tlenosti nebo jasu v ur#itém #ase je podmín(na mnoha okolnostmi, z nichž n(které mají krátkodobý charakter a b(hem
denní doby se #asto m(ní, jiné pak nabývají charakteru vratných nebo nevratných zm(n a projevují se v delším #asovém
období. Do první skupiny pat í vliv okamžitých hodnot nap(tí, frekvence a teploty, do druhé vlivy zne#išt(ní, stárnutí a
poruchovosti zdroj% a za ízení.
Udržovací #initel zahrnuje dlouhodobé zm(ny ú#innosti osv(tlovací soustavy, které závisí na vlastnostech použitých svítidel a
sv(telných zdroj% a jsou ovlivnitelné údržbou osv(tlovací soustavy. Obecn( se udržovací #initel stanoví jako sou#in díl#ích
#initel%:
z = zz .zs .zp .zfz
kde zz je #initel stárnutí sv(telných zdroj%,
zs #initel stárnutí a zne#išt(ní svítidel,
zp #initel zne#išt(ní ploch osv(tlovaného prostoru,
zfz #initel funk#ní spolehlivosti sv(telných zdroj%.
Osv(tlované prostory ve venkovním prost edí obvykle nebývají ohrani#eny st(nami a stropem, takže je ve výše
uvedeném vztahu možno vynechat #initel zp (uvažovat zp = 1). Pokud je vým(na sv(telných zdroj% provád(na
bezprost edn( po jejich výpadku, lze totéž u#init v p ípad( #initele zfz. Udržovací #initel se pak vypo#te jako sou#in pouhých
dvou díl#ích #initel%:
z = zz . zs
V daném prost edí (s ur#itou úrovní zne#išt(ní ovzduší) má tedy na velikost udržovacího #initele zásadní vliv volba
sv(telného zdroje (a s ní související pr%b(h poklesu sv(telného toku v pr%b(hu života) a volba svítidla (p edevším
jeho konstruk#ní ešení, použité sv(teln( #inné materiály a jejich technologické zpracování).
Pro udržovací #initel dále platí:
Epk
z = ------ < l
Ep0
kde Epk je místn( pr%m(rná a #asov( minimální osv(tlenost srovnávací roviny (pod níž osv(tlenost b(hem provozu nesmí
nikdy klesnout),
Ep0 místn( pr%m(rná a #asov( maximální osv(tlenost srovnávací roviny (na po#átku provozu).
Pozn.: Stejný vztah platí i v p ípad( jasových požadavk% (uplat-ovaných nap . p i osv(tlení silni#ních komunikací vyšších
stup-% osv(tlení), pouze osv(tlenost E se nahradí jasem L.
Hodnota udržovacího #initele uvažovaná p i návrhu osv(tlovací soustavy zásadn( ovliv-uje investi#ní i energetickou
náro#nost osv(tlovacích soustav. Nap . hodnota udržovacího #initele z = 0,5 znamená, že v novém stavu soustava zajiš*uje
dvakrát vyšší hladinu osv(tlení než je požadovaná nejnižší provozní hodnota (p edepsaná normou nebo jiným
p edpisem). Je tedy žádoucí používat vyšších hodnot udržovacího #initele. Použitá velikost udržovacího #initele však
musí odrážet reálné vlastnosti osv(tlovacích prost edk% a reálný plán údržby.
Hodinová sazba údržby venkovního osv(tlení (nap . ve ejného osv(tlení m(st a obcí) bývá vyšší než v p ípad(
osv(tlení vnit ních prostor%, protože se v(tšinou musí provád(t z mobilních vysokozdvižných pracovních plošin a
vzdálenosti sv(telných míst jsou velké. Z hlediska náklad% na údržbu je výhodné, aby intervaly mezi zákroky údržby
byly co nejdelší. Skute#n( použitý udržovací #initel by v ideálním p ípad( m(l vycházet z minimalizace celkových
náklad% na osv(tlení. Další podrobnosti ohledn( stanovení udržovacího #initele a optimalizace intervalu údržby lze nalézt
nap . v literatu e [1], [4], [5] a [7].
Z výše uvedených d%vod% se nap . v p ípad( ve ejného osv(tlení jeví jako nejvýhodn(jší provád(ní #išt(ní svítidel
sou#asn( s vým(nou sv(telných zdroj%, p i#emž vým(na sv(telných zdroj% by m(la být provád(na plošn( (tzv. skupinová
vým(na) v kombinaci s individuální vým(nou malého množství sv(telných zdroj% v mezidobí. Kvalitní vysokotlaké
sodíkové výbojky v sou#asné dob( umož-ují provád(t skupinovou vým(nu sv(telných zdroj% v dlouhých intervalech.
Optimální délka intervalu vým(ny sv(telných zdroj% závisí p edevším na pr%b(hu jejich úmrtnostní k ivky a poklesu
sv(telného toku, na cen( sv(telných zdroj% a na výši náklad% na skupinovou a individuální vým(nu t(chto zdroj%. Jsou známy
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p ípady, kdy se ve ve ejném osv(tlení provádí skupinová vým(na sv(telných zdroj% jednou za #ty i roky, ale i jednou ro#n(.
+ast(jší vým(na výbojek m%že eliminovat rychlejší pokles sv(telného toku a kratší život levn(jších výbojek.
3. Odvození konkrétní hodnoty udržovacího &initele
Zkusme dále odvodit reálnou hodnotu udržovacího #initele pro lákavý #ty letý interval vým(ny sv(telných zdroj%
a #išt(ní svítidel (48 m(síc%), kdy mají výbojky odsvíceno cca 4 x 4000 = 16000 hodin.
3. 1 Pokles sv telného toku zdroj#
V dokumentu [2] je uveden obvyklý pokles sv(telného toku vysokotlakých sodíkových výbojek po 16000 hodinách na
85% jmenovité hodnoty (#initel 0,85), p i#emž z%stává svítit 80% sv(telných zdroj%. Pro zajímavost uvedeme i
hodnoty vysokotlakých rtu*ových výbojek (61%/80%), vysokotlakých halogenidových výbojek (56%/60%) a zá ivek s
t ípásmovým luminoforem (70%/50%).
Nejmenší pokles sv(telného toku vysokotlakých sodíkových výbojek po 16000 hodinách provozu uvád(jí
výrobci na 95% jmenovitého sv(telného toku (#initel 0,95). Hodnoty #initele stárnutí výbojek se ale obvykle liší pro r%zné
jmenovité p íkony, p i#emž výbojky malého p íkonu mívají hodnoty #initele stárnutí nižší. Nap . firma Philips uvádí pro
výbojky SON-T plus následující #initele stárnutí: Pro p íkon 50 W je to 0,84 a pro p íkon 100 W 0,86. V p ípad( standardních
výbojek jsou ovšem tyto poklesy podstatn( v(tší (viz výše).
3.2 Zne&išt ní a stárnutí optických systém# svítidel
Údaje o poklesu sv(telné ú#innosti zašpin(ním svítidel ve venkovním prost edí, v závislosti na stupni ochrany
optických #ástí svítidel p ed vniknutím cizích p edm(t%, uvádí nap . publikace CIE 136 – 2000 [3]. Tyto údaje jsou
uvedeny v Tab. 1 s dopln(ním hodnot pro systém Sealsafe® firmy Schréder.
Tab. 1 Hodnoty initele zne išt#ní svítidel
Stupeoptické
svítidla

krytí
#ásti

Zne#išt(ní ovzduší

Hodnoty #initele zne#išt(ní svítidel
v závislosti na délce intervalu #išt(ní v m(sících

12
18
24
30
36
malé
0,90
0,82
0,79
0,78
0,75
0,53
0,52
IP 2X
st ední
0,62
0,58
0,56
0,48
0,45
0,42
0,41
velké
0,53
0,91
0,90
0,89
0,88
malé
0,92
0,82
IP 5X
st ední
0,90
0,88
0,86
0,84
velké
0,89
0,87
0,84
0,80
0,76
malé
0,93
0,92
0,91
0,90
0,89
IP 6X
st ední
0,92
0,91
0,89
0,88
0,87
velké
0,91
0,90
0,88
0,86
0,83
Sealsafe® IP 66
malé
0,97
0,96
0,95
0,95
0,95
(Schréder)
st ední
0,94
0,92
0,91
0,91
0,91
0,89
0,93
0,91
0,90
0,89
velké
Uvedené hodnoty mimo jiné ukazují, jak velký vliv má krytí svítidel na hodnotu udržovacího #initele. Vzhledem
k charakteru uvedeného poklesu zanedbáme v následujících úvahách p ípadné jeho p ípadné další zm(ny pro
interval #išt(ní delší než 36 m(síc% a budeme tedy pro interval #išt(ní 48 m(síc% uvažovat stejné hodnoty jako
pro 36 m(síc%.
Výše uvedené stupn( zne#išt(ní ovzduší jsou v literatu e [3] blíže specifikovány:
Malé zne#išt(ní ovzduší znamená, že v okolí se provozují aktivity, p i nichž nedochází k vývinu kou e a prachu. P edpokládá se mírná
intenzita dopravya koncentrace prachových #ástic nep esahující hodnotu 300 0g/m3 (venkov prost edí).
St ední zne#išt(ní ovzduší znamená, že v okolí se provozují aktivity, p i nichž dochází k mírnému vývinu kou e a prachu. P edpokládá se
vyšší intenzita dopravya koncentrace prachových #ástic nep esahující hodnotu 600 0g/m3 (obytné #tvrti a oblasti s lehkým pr%myslem).
Velké zne#išt(ní ovzduší znamená, že kou a prach vyvíjený provozovanými aktivitami v okolí m%že p íležitostn( zahalit svítidlo (oblasti
s t(žkým pr%myslem).
Respektování nevratných zm(n optických systém% svítidel je problematické. Pro stanovení hodnoty #initele
stárnutí lze t(žko nalézt podklady. Je p ekvapivé, že i publikace [3] tuto záležitost ignoruje. P itom vliv nevratných
zm(n je jist( významný. Interval vým(ny svítidel p ece obvykle bývá delší než 15 let, a b(hem nich k významným
nevratným zm(nám optických vlastností ur#it( dochází. Zatím jsem se dostal k údaj%m o nevratných zm(nách
optických systém% uli#ních svítidel pouze v dokumentaci ke svítidl%m M2A firmy GE. Pokles sv(telného toku
b(hem 15 let, jen vlivem stárnutí sv(telné #ásti svítidel, je v ní uveden ve výši 6% (#initel stárnutí svítidel 0,94).
Z výše uvedených d%vod% je tato hodnota #initele stárnutí použita v následujících úvahách. V žádném p ípad( ji nepovažuji za
p ehnanou.
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3.3 Udržovací &initel
V Tab. 2 jsou uvedeny hodnoty udržovacího #initele pro hodnotu #initele stárnutí optických systém% svítidel 0,94 (podle
údaj% GE pro svítidlo M2A, provozované po dobu 15 let) a pro hodnotu #initele stárnutí sv(telného zdroje 0,85 (podle údaj%
literatury [2] obvyklý pro vysokotlaké sodíkové výbojky, viz též kapitolu 3.1 tohoto p ísp(vku). Jsou to tedy hodnoty uvedené
v Tab. 1 vynásobené #initeli 0,94 a 0,85. Sou#in uvedených dvou #initel% je zaokrouhlen( roven hodnot( 0,80.
Tab. 2 Hodnoty udržovacího initele pro hodnotu initele stárnutí optických systém' svítidel 0,94 a hodnotu initele stárnutí
sv#telného zdroje 0,85
Stupeoptické
svítidla

krytí
#ásti

Zne#išt(ní ovzduší

Hodnoty #initele zne#išt(ní svítidel
v závislosti na délce intervalu #išt(ní v m(sících

12
18
24
30
36
0,72
malé
0,66
0,63
0,62
0,60
IP 2X
st ední
0,31
0,46
0,45
0,42
0,42
velké
0,42
0,38
0,36
0,34
0,33
malé
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
IP 5X
st ední
0,72
0,70
0,69
0,67
0,66
velké
0,71
0,70
0,67
0,64
0,61
malé
0,74
0,74
0,73
0,72
0,71
IP 6X
st ední
0,74
0,73
0,71
0,70
0,70
velké
0,73
0,72
0,70
0,69
0,66
Sealsafe® IP 66
malé
0,78
0,77
0,76
0,76
0,76
(Schréder)
st ední
0,75
0,74
0,73
0,73
0,73
velké
0,74
0,73
0,72
0,71
0,71
V Tab. 3 jsou uvedeny hodnoty udržovacího #initele pro hodnotu #initele stárnutí optických systém% svítidel 0,94 (podle
údaj% GE pro svítidlo M2A, provozované po dobu 15 let) a pro hodnotu #initele stárnutí sv(telného zdroje 0,95 (pro vysokotlaké
sodíkové výbojky s nejnižším poklesem sv(telného toku, viz též kapitolu 3.1 tohoto p ísp(vku). Jsou to tedy hodnoty uvedené
v Tab. 1 vynásobené #initeli 0,94 a 0,95. Sou#in uvedených dvou #initel% je zaokrouhlen( roven hodnot( 0,89.
Tab. 3 Hodnoty udržovacího initele pro hodnotu initele stárnutí optických systém' svítidel 0,94 a hodnotu initele stárnutí
sv#telného zdroje 0,95
Stupeoptické
svítidla

krytí
#ásti

IP 2X

IP 5X

IP 6X
Sealsafe® IP 66
(Schréder)

Zne#išt(ní ovzduší

Hodnoty #initele zne#išt(ní svítidel
v závislosti na délce intervalu #išt(ní v m(sících

malé
st ední
velké
malé
st ední
velké
malé
st ední
velké
malé
st ední
velké

12
0,80
0,55
0,47
0,82
0,80
0,79
0,83
0,82
0,81
0,87
0,84
0,83

18
0,73
0,52
0,43
0,81
0,79
0,78
0,82
0,81
0,80
0,86
0,82
0,81

24
0,71
0,50
0,40
0,80
0,77
0,75
0,81
0,79
0,79
0,85
0,81
0,80

30
0,70
0,47
0,38
0,79
0,75
0,71
0,80
0,79
0,77
0,85
0,81
0,79

36
0,67
0,46
0,37
0,79
0,73
0,68
0,79
0,77
0,74
0,85
0,81
0,79

4. Záv ry a doporu&ení
Zastávám názor, že nevratné zm(ny optických systém% svítidel nelze ignorovat. Údaje o nevratných zm(nách by m(li
uvád(t výrobci pro každou verzi svítidla. Nejsou-li k dispozici hodnoty pro konkrétní typ svítidla, doporu#uji použití výše
uvedeného údaje firmy GE a po#ítat s velikostí #initele stárnutí svítidla 0,94.
V p ípad( návrhu b(žných osv(tlovacích soustav uli#ního osv(tlení, u nichž nem%žeme zabezpe#it použití konkrétního typu
vysokotlaké sodíkové výbojky, by m(l být uvažován #initel stárnutí sv(telných zdroj% podle dokumentu [2]. Obecn( by tedy
pro #ty letý cyklus vým(ny vysokotlakých sodíkových výbojek m(la být použita hodnota #initele stárnutí sv(telného zdroje
0,85.

6

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Z výše uvedených d%vod% doporu#uji obecn( pro #ty letý cyklus vým(n sv(telných zdroj% a #išt(ní svítidel používání
hodnot udržovacího #initele podle Tab. 2, konkrétn( hodnot pro interval #išt(ní 36 m(síc%. Vzhledem k tomu, že norma [6]
nedovoluje použití nižší hodnoty udržovacího #initele než 0,6, lze z tabulky vy#íst, že obecn( pro #ty letý cyklus vým(n
sv(telných zdroj% a #išt(ní svítidel nelze použít svítidla s nižším stupn(m krytí optické #ásti než IP 5X.
Hodnoty podle Tab. 3 by se m(ly používat opravdu opatrn( tam, kde m%žeme skute#n( zaru#it používání vysokotlakých
sodíkových výbojek s tak nízkým poklesem sv(telného toku. Údaje uvedené v Tab. 3 pro interval #išt(ní 36 m(síc% považuji
za nejvyšší reáln( použitelné hodnoty udržovacího pro #ty letý cyklus #išt(ní svítidel a vým(ny výbojek.
Pr%b(h skute#ného poklesu sv(telné ú#innosti osv(tlovacích soustav ve by m(l být sledován provozovatelem a podle
výsledk% terénních zkoušek by m(ly být uvažované hodnoty udržovacího #initele korigovány. Bylo by dobré zvláš*
ov( ovat velikost nevratných zm(n optických systém% osv(tlovacích stav.
Z uvedených tabulek také vyplývá, že efekt #išt(ní svítidel je v p ípad( nejvyššího stupn( krytí optické #ásti
(Sealsafe®) opravdu nepatrný.
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Komparatívna štúdia auditov verejného osvetlenia
Ing. Gašparovský Dionýz, PhD., Doc. Ing. Smola Alfonz, PhD., Ing.Kras+an František,
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
1. Teoretický úvod
Verejné osvetlenie na Slovensku je oblas*ou potenciálne zaujímavých rezerv v úsporách elektrickej energie.
Sú#asný stav verejného osvetlenia je všeobecne zlý, #o je dôsledkom dlhodobého nezáujmu o túto oblas* zo
strany majite1ov #i prevádzkovate1ov, nedostato#nej údržby, no najmä nedostatku vo1ných finan#ných
prostriedkov. Katedra elektroenergetiky FEI STU dlhodobejšie spolupracuje s Domom energetického
poradenstva SE, a.s. na riešení obnovy verejného osvetlenia v celoslovenskom meradle, pri#om na riešenie sa
prizývajú aj 2alšie subjekty – napr. Združenie miest a obcí Slovenska, Ministerstvo životného prostrednia a i.
Hlavným cie1om aktivít je pozdvihnú* záujem o oblas* verejného osvetlenia, prezentova* možnosti
racionalizácie spotreby elektrickej energie na VO, ukáza* riešenia pre možnú pozitívnu návratnos* potrebných
investícií.
Na podporu zavádzania racionaliza#ných opatrení bol navrhnutý a úspešne realizovaný projekt rekonštrukcie
verejného osvetlenia v Tren#ianskych Tepliciach. V sú#asnosti prebieha predovšetkým spracúvanie prvotných
auditov verejného osvetlenia v 2alších mestách a obciach. Cie1om je zisti* sú#asný stav, navrhnú* opatrenia
a odhadnú* možnosti návratu investícií. Predbežný audit by mal slúži* ako základný podklad pre rozhodovanie
v mestských a obecných zastupite1stvách a pre vypísanie prípadnej verejnej sú*aže.
2. Ciele práce
Ku dnešnému d-u je spracovaných celkom 25 auditov verejného osvetlenia, a to v malých i vä#ších obciach,
v malých i vä#ších mestách. 3alšie tri audity sú v štádiu spracúvania. Táto štúdia si kladie za cie1 vzájomne
porovna* údaje získané zo samostatných a nezávislých auditov, #ím si možno utvori* obraz o stave VO
a možnostiach jeho zlepšenia, ako aj vplyve niektorých faktorov na sledované parametre. Pre komparatívne
ú#ely boli preto viaceré údaje vhodne prepo#ítané – na obyvate1a, na RVO at2. Prínosom štúdie má by* tiež
stanovenie niektorých štatistických ukazovate1ov pre rýchle odhady potrebných údajov pre 2alšie audity
verejného osvetlenia.
3. Metodika riešenia
Na Katedre elektorenergetiky bola vyvinutá sklada#ková metóda pre analýzy a návrhy sústav verejného
osvetlenia. Základné princípy metódy boli publikované napr. v [1] alebo [2]. Prednos*ou sklada#kovej metódy
je zna#ná rýchlos* a predpokladaná dostato#ná presnos* pre prvotný audit verejného osvetlenia, zah5-ajúci
zhodnotenie sú#asného stavu, návrhy racionaliza#ných opatrení a odhad nákladov a úspor pre realizáciu
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opatrení. Presnos* sklada#kovej metódy bude možné zhodnoti* až po realizácii dostato#ného po#tu sústav, na
ktoré bol vypracovaný predbežný audit a ktoré boli realizované v súlade s odporú#aniami stanovenými v audite.
Využitím sklada#kovej metódy boli vykonané úvodné audity verejného osvetlenia v 25 mestách a obciach na
Slovensku. Audity boli organizované v spolupráci s Domom energetického poradenstva SE, a.s., vybrané boli
tie mestá a obce, ktoré o audit prejavili záujem, splnili stanovené podmienky a boli zaradené do poradovníka.
Výberu predchádzala rozsiahla propaga#ná kampa- s cie1om ozrejmi* a priblíži* problematiku verejného
osvetlenia starostom a primátorom miest a obcí.
Podmienkou vykonania auditu je vyplnenie dotazníka, kde okrem základných štatistických údajov
(použitých mimo iného najmä v tejto štúdii) bolo nutné vyšpecifikova* zdrojovú štruktúru, pod1a možnosti
zvláš* pre jednotlivé RVO. Nevyhnutným podkladom k auditu je mapa mesta/obce, vyžadovaným podkladom je
preh1ad spotreby energie pod1a možnosti zvláš* pre každé RVO (spracované preh1ady príp. kópie vyú#tovacích
faktúr), fakultatívnymi podkladmi sú preh1ady vynaložených nákladov na údržbu (výmena, #istenie, náhradné
diely a pod.), situa#né výkresy VO (ak sú k dispozícii), revízne správy VO a prípadne 2alšie podklady.
Zdrojovú štruktúru nemožno zis*ova* na mieste; nako1ko sa jedná o najdôležitejší podklad pre odhad úspor,
zdrojovú štruktúru spracúvajú prevádzkovatelia VO, ktorí o týchto údajoch majú pomerne dobré znalosti.
Po skompletovaní podkladov nasleduje odborná prehliadka sústavy verejného osvetlenia. Nako1ko sa jedná
o predbežný audit, cie1om je získa* základný poh1ad na sústavu, a nie kvantifikova* po#et nevyhovujúcich
svietidiel, stožiarov a pod. Audit sa zameriava na zhodnotenie typovej štruktúry a technického stavu svietidiel
a svetelných zdrojov, #iasto#ne aj stožiarov a výložníkov, zhodnotenie stavu rozvádza#ov VO s možnos*ou
nasadenia regulácie, zhodnotenie existujúcej geometrie sústavy, #iasto#né hodnotenie káblových a vonkajších
elektrických rozvodov. Audit sa nezameriava na komplexný pasport verejného osvetlenia, meranie
svetelnotechnických parametrov (i ke2 vo výnimo#ných prípadoch boli merania realizované), posúdenie
vizuálnych podmienok na komunikáciách, elektrickú výzbroj svietidiel a stožiarov.
Vizuálna prehliadka má spravidla trvanie 8 – 10 h, spo#íva v prehliadke 100 % osvetlených ulíc, námestí
a pod. a v prehliadke vytipovaných rozvádza#ov VO v absolútnom po#te do max. 40 – 60 ks, minimálne však
25 % všetkých rozvádza#ov. Rozvádza#e sa vytipujú napr. pod1a významu a ve1kosti výkonu, polohy a pod. Pri
vizuálnej prehliadke sústavy VO sa sleduje a zaznamenáva: druh svietidiel a ich stav, geometria (odhadom sa
ur#í rozostup, výška, uhol a d7žka vyloženia, vzdialenos* od kraja komunikácie), druh rozvodu (vonkajšie /
káblové), druh stožiarov a ich stav, umiestnenie oce1ových stožiarov (asfalt / zele-). Geometria sa hodnotí aj
vzh1adom na geometrické danosti osvet1ovanej komunikácie a všímajú sa aj 2alšie dôležité skuto#nosti
osvet1ovacej sústavy. Pri prehliadke rozvádza#ov sa zis*uje ich stav, štítkové údaje, prístrojová nápl-. Audit
RVO vhodne dop7-a analýza revíznych správ. Pri vizuálnej prehliadke osvet1ovacej sústavy aj RVO sa
vyhotovuje aj fotodokumentácia typických sústav VO a vybraných zvlášností.
Po vykonaní prehliadky nasleduje spracovanie písomnej dokumentácie, ktoré v závislosti od objemu
podkladov a záznamu z prehliadky trvá približne 14 dní. Dokument obsahuje: základné údaje o meste / obci,
ciele a rozsah auditu, preh1ad dokumentácie, stru#né definovanie racionaliza#ných opatrení. Nasleduje preh1ad
sú#asného stavu, za#ínajúc upozornením na typické javy v osvet1ovacích sústavách. Extrahovaný nález
predstavuje zovšeobecnené zistenia k jednotlivým prvkom sústavy, definuje o.i. úseky #lenitejších komunikácií,
všíma si štruktúru svetelných zdrojov a svietidiel, ako aj stožiarov, výložníkov a rozvádza#ov. Táto #as* býva
doložená fotodokumentáciou. V prípade vä#šieho mesta je nález #lenený napr. pod1a mestských #astí, sídlisk
a pod. Sú#as*ou tejto #asti bývajú aj mapy mesta s vyzna#enou lokalizáciou RVO. Podrobný nález tabu1kovou
formou uvádza preh1ad všetkých zaznamenaných zistení z osvet1ovacej sústavy i RVO, spracované tabu1ky
z faktúr za elektrickú energiu a štatistické zhrnutie. Samostatná kapitola je venovaná návrhu opatrení, pri#om sa
navrhuje rozsah rekonštrukcie, etapy rekonštrukcie a varianty racionaliza#ných opatrení. Odhad úspor energie
nasleduje v 2alšej kapitole. Definované sú orienta#né ceny zariadení, materiálu a práce, ktoré sú použité pre
odhad nákladov a pre výpo#et návratnosti. Ur#í sa nová zdrojová štruktúra, odhadnú sa náklady na jednotlivé
položky, vypo#ítajú sa úspory a návratnos*. Pokia1 je to možné, uvedené údaje sa ešte zvláš* vypo#ítajú pre
každé samostatné RVO a spracujú sa do tabu1ky; tieto údaje sa použijú pre plánovanie etáp rekonštrukcie.
Napokon sú zhrnuté základné údaje pre vytipované varianty. Zvy#ajne je to variant bez stmievania a variant so
stmievaním, ale niektoré audity boli riešené aj v inom variantnom ponímaní. Záver práce zh5-a a komentuje
možnosti realizácie v závislosti od odhadovaných ukazovate1ov, môže sa odporú#a* vo1ba riešených variantov.
Záver obsahuje aj upozornenia na technickú nevyhnutnos* rekonštrukcie, na orienta#ný a predbežný charakter
auditu, odporú#ania pre prípravu verejnej sú*aže.
4. Výsledky a diskusia
Jadro výsledkov je prezentované v tabu1kách 1 a 2. Obce a mestá boli rozdelené do troch kategórií, ktoré sú
v tab. 1 a 2 oddelené hrubou #iarou: malé obce (do 3 000 obyv.), ve1ké obce (3 000 – 10 000 obyv.), mestá (nad
10 000 obyv.). Tabu1ka je zoradená pod1a po#tu obyvate1ov.
Zdrojová štruktúra (ZŠK a ZŠP) vyjadruje sú#asné pomery v štruktúre svetelných zdrojov, #o je
najdôležitejším aspektom pre posúdenie racionaliza#ných opatrení a má dominantný vplyv na odhad úspor
energie. Dôležitá je tak zdrojová štruktúra pod1a po#tu kusov, ako aj pod1a príkonového zastúpenia.
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Celoslovenský priemer predstavuje približne pomer 43 % ortu*ových a 54 % sodíkových výbojok. Z tabu1ky 1
vyplýva pomerne dobrá zhoda s celoslovenským odhadom spracovaným v roku 1996 [3]. Rozptyl je však
zna#ný: od rovnomerného zastúpenia až po výhradné zastúpenie. Dôležité je tiež podotknú*, že v mnohých
prípadoch sú v sústave VO nasadené svetelné zdroje so zna#ne predimenzovaným príkonom (250 – 400 W,
alebo aj 125 – 150 W na obslužných komunikáciách najnižích funk#ných tried), kde možno predpoklada*
úspory energie už len racionálnym znížením príkonu zdroja.
Tabu-ka 1: Komparatívny preh1ad stavu verejného osvetlenia

PSM = po#et svetelných miest
ZŠK = zdrojová štruktúra pod1a po#tu kusov
ZŠP = zdrojová štruktúra pod1a príkonového zastúpenia
POH = po#et odsvietených hodín
POS = po#et obyvate1ov pripadajúcich na 1 svietidlo

IPU = inštalovaný príkon na 1 km ulice
PRSM = priemerné rozostupy svetelných miest
PPR = priemerný inštalovaný príkon na 1 RVO
PPSM
= priemerný príkon jedného svetelnho
miesta
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Tabu-ka 2: Komparatívny preh1ad možností rekonštrukcie verejného osvetlenia

UE tab
= percentuálne úspory energie
UE max
= teor.max.percentuálne úspory energie
NR = náklady na rekonštrukciu
UE = úspory energie v absolútnych #íslach
N
= návratnos* investícií
NR/PO
= nákl. na rekonštrukciu na 1 obyvate1a
NR/PSM
= náklady na rekonštrukciu na 1 svetelné miesto
N*POH%
= návratnos* investícií s uvážením reálneho #asu svietenia
UES = percentuálne vyjadrenie úspor energie pri stmievaní k úsporám bez nasadenia stmievania

10

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Po&et odsvietených hodín (POH) je získaný z faktúr za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, pri#om sa
vychádzalo zo spotreby elektrickej energie (pod1a RVO alebo súhrnne) a ve1kosti inštalovaného príkonu. Isté
nepresnosti v údajoch môžu by* spôsobené vypínaním #asti sústavy VO, #ím sa mení hodnota inštalovaného
príkonu v priebehu rastu spotreby. Po#as auditu bola snaha eliminova* tieto nepresnosti dotazovaním na zmeny
prevádzkovania VO a vylú#ením príslušných faktura#ných periód. Faktúry za spotrebu elektrickej energie sa
sledujú vždy dva roky dozadu ku d-u dátumu auditu, vo všeobecnosti však zah5-ajú obdobie rokov 1998 –
2001. Po#as dvoch rokov sa spravidla vyskytujú štyri faktura#né obdobia. Z histogramu spotreby možno
pravidelne sledova* trend násilného znižovania spotreby a týka sa to vä#šiny analyzovaných miest / obcí.
Zvy#ajne sa spotreba znižuje vypínaním #asti sústavy (vyto#enie poistiek v pätkách stožiarov), ale aj nasadením
napr. kompaktých žiariviek do starých svietidiel ur#ených pre výbojky. V tabu1ke 1 je údaj POH zistený
z posledného faktura#ného obdobia.
Po&et obyvate-ov na 1 svietidlo (POS) je údaj, ktorý približne mapuje adekvátnos* vybavenia obce
verejným osvetlením pri štandardnom type osídlenia. V rámci celoslovenského zis*ovania [3] bol priemerovo
stanovený štandard 10 obyvate1ov na 1 svietidlo (resp. svetelné miesto). Priemerom z analyzovaných miest
a obcí je 12 obyvate1ov na 1 svietidlo. V ojedinelých prípadoch je podiel lepší, vo vä#šine prípadov sa od
priemeru postupne vz2aluje. Rozsah rozptylu je ± 40 % k priemeru a – 20 / + 70 % k štandardu.
Inštalovaný príkon na 1 km ulice (IPU) je údaj podobného charakteru ako POS, navyše je dobrým
energetickým ukazovate1om hodpodárnosti verejného osvetlenia v zmysle vo1by zdrojovej štruktúry. Odchýlky
od ideálneho ukazovate1a možno nájs* v tom, že ulice nemožno chápa* unifikovane, ale treba uvažova*
s existenciou funk#ných tried. Nižšia hodnota IPU pritom nemusí znamena* len dobrú hospodárnos*, ale môže
by* naopak aj mierou nízkej hustoty svetelných miest. Preto údaj IPU treba vždy posudzova* vo vz*ahu
k 2alším údajom, napr. k PRSM. Z tabu1ky je zrejmé, že priemerne je v sledovaných obciach inštalovaných 4
kW zdrojov na 1 km ulice. Dobre tomuto priemeru zodpovedá napr. Trnava, Vrútky a Tren#ianske Teplice.
Slabé osvetlenie je nepochybne v Poprade (PPSM = 143 m) a Svodíne, ale vo Svätom Jure je nízka hodnota
daná nepochybne vysokým podielom sodíkových výbojok. Z priemeru sa vymyká verejné osvetlenie
v Leviciach, kde je hustota svetelných miest zna#ná a existujú tu predpoklady na ich redukciu. V Humennom je
vysoká hodnota daná vysokým podielom nehospodárnych ortu*ových výbojok. Zaujúmavá je však situácia
v meste Michalovce, pre ktoré je hodnota rozostupov i zdrojová štruktúra „v norme“. Tu sa jedná o celoplošne
predimenzované príkony svetelných zdrojov.
Priemerné rozostupy svetelných miest (PRSM) poukazujú jednak na hospodárnos* sústavy, ale aj na
celkovú svetelnotechnickú stránku osvetlenia. Ve1ké rozostupy predstavujú jednozna#ne nedostato#né
osvetlenie alebo ve1ký podiel absolútne neosvetlených ulíc (typickým príkladom je Žilina, kde nie sú osvetlené
hlavné *ahy). Príliš malé rozostupy pri spriemerovaní sved#ia naopak o predimenzovanosti osvetlenia. Ak
uvážime možnú štruktúru jednotlivých funk#ných tried v jednotlivých typoch aglomerácií (malá obec, ve1ká
obec, malé mesto, ve1ké mesto), ak 2alej uvážime vhodnos* rozostupov pre jednotlivé typy geometrií
a príkonov svetelných zdrojov, pri spriemerovaní možno za štandardné hodnoty rozostupov považova* 30 – 50
m. Priemer z tabu1ky 1 (cca 48 m) spadá do uvedeného rozsahu, ako aj vä#šina sledovaných prípadov. Prive1ké
rozostupy boli zistené v Poprade, Ve1kom Kýri, Komjaticiach a Svodíne. V prípade Žiliny sú neosvetlené
komunikácie kompenzované osvetlením iných oblastí. Za prehustené osvetlenie možno považova* najmä
Levice a Levo#u. Vo všeobecnosti audity ukázali, že mnohé obce majú verejné osvetlenie skuto#ne
nedostato#ne rozvrhnuté, #o sa týka hlavne vonkajších rozvodov. Tu sú rozostupy dané umiestnením stožiarov
distribu#nej siete, v drvivej vä#šine prípadov sú svietidlá inštalované len na každom druhom stožiari, prípadne
ešte redšie. V prípade káblových rozvodov a oce1ových stožiarov (vä#šinou v mestách) je situácia priaznivejšia,
ve1akrát sú však stožiare zbyto#ne prehustené, pritom pri rozostupoch 20 – 25 m boli použité stožiare výšky 10
– 12 m. V niektorých prípadoch boli navrhnuté opatrenia na zníženie príkonu demontovaním stožiarov alebo
odpojení svietidiel, prípadne aj znížení závesnej výšky. Neboli zriedkavé ani prípady použitia párovej sústavy
tam, kde to nebolo nutné. V takom prípade sa odporú#alo odpojenie jednej strany sústavy.
Priemerný inštalovaný príkon na 1 RVO (PPR) je údaj dôležitý z h1adiska posúdenia topológie siete
a vy*aženia rozvádza#ov VO. V istých prípadoch, najmä menších obciach alebo v prímestských od1ahlých
oblastiach, existuje nutnos* inštalovania RVO menšieho príkonu. Pri vä#šom po#te RVO však možno ich po#et
a výkony optimalizova* vzh1adom na spôsob ovládania, minimalizáciu strát, ale najmä minimalizáciu
investi#ných nákladov na výmenu RVO. Typické RVO sú k dispozícii s výkonmi 8, 10, 15 kW. Za štandard
možno považova* najmä prvé dve hodnoty. Priemer z tabu1ky 1 (7,9 kW) je v dobrom súlade s týmto
štandardom. Nízke hodnoty v menších obciach sú pochopite1né (lineárna topológia). V Starej Turej ide však
jednozna#ne o predimenzovanie po#tu, s #ím jednozna#ne súvisia aj vysoké náklady na ich prevádzkovanie
(servis, revízie, ovládanie at2.). V podobných prípadoch odporú#ame redukciu po#tu RVO so sú#asným
prehodnotením topológie siete. PPR v uvedenom preh1ade neprekra#uje (alebo len málo prekra#uje) 15 kW.
V prípade menších obcí je aj použitie vä#ších pochopite1né (pod1a druhu urbanistického riešenia). RVO
ve1kých výkonov sú však vhodné výlu#ne pri ve1kej hustote uli#nej zástavby (podiel plochy ulíc k ploche
zástavby budovami).
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Priemerný príkon jedného svetelného miesta (PPSM) je údaj, ktorý ve1mi ilustra#ne napovedá
o použitých príkonoch svetelných zdrojov a výpovednú silu má najmä v spojení s percentuálnym vyjadrením
zdrojovej štruktúry (ZŠK aj ZŠP). Tak v Žiline je osvetlenie jednozna#ne poddimenzované, pretože pri 50 %
podiele ortu*ových výbojok a existencii vyšších funk#ných tried vo vä#šom rozsahu (ve1kos* mesta) je 80 W na
1 svetelné miesto naozaj málo. Žilina je v tomto smere však výnimka. V obciach by sa PPSM (pri optimálne
navrhnutom VO, za sú#asných technických možností) malo pohybova* v rozsahu 80 – 100 W, v mestách
v rozsahu 90 – 120 W. Uvážme, že z modelových prepo#tov v rámci sklada#kovej metódy pre jednotlivé
kategórie a funk#né triedy vyplynulo, že použitie príkonov vä#ších ako 150 W nie je pri pravidelnej geometrii
uli#ného osvetlenia opodstatnené. Takto možno aj interpretova* údaje z tabu1ky 1, ktoré sved#ia
o mnohonásobnom predimenzovaní príkonu výbojok. Vzh1adom na chabú ú#innos* existujúcich svietidiel však
výsledný efekt i tak nie je želate1ný. V sústavách sú ve1mi rozšírené ortu*ové aj sodíkové výbojky s príkonom
250 W a 400 W.
Percentuálne úspory energie pod-a prevodovej tabu-ky (UEtab) je odhad úspor energie pri náhrade
svetelných zdrojov pod1a prevodovej tabu1ky tak, že redukcia príkonu ortu*ových výbojok pri výmene za
sodíkové sa uskuto#-uje za podmienky približnej rovnosti svetelného toku. Všetky sodíkové výbojky 250 W
a 400 W sa 2alej redukujú na 150 W, pretože vä#ší príkon nemá pri osvetlení ulíc opodstatnenie. Takýto odhad
úspor je zna#ne zjednodušený, ako východisko pre prvotný odhad úspor je však vyhovujúci. Nezoh1ad-uje
geometriu sústavy a vhodnos* vo1by sú#asných príkonov.
Teoreticky maximálne percentuálne úspory energie (UEmax) predstavuje úspory energie za predpokladu,
že všetky existujúce výbojky ortu*ové i sodíkové sa nahradia výbojkami s príkonom 70 W, ktoré možno
považova* za minimálne. Prípadné existujúce sodíkové výbojky 50 W a kompaktné žiarivky 36 W sa
ponechávajú, nepredpokladá sa však nové nasadenie takýchto zdrojov. Možno tvrdi*, že reálne úspory sa budú
pohybova* zaru#ene v rozsahu UEtab a UEmax, ur#ite však budú vyššie ako UEtab vzh1adom na sú#asné
predimenzovanie príkony svetelných zdrojov. Pod1a tab. 2 sú priemerné úspory UEtab 40 % a UEmax 60 %.
Teoretické úspory sú zvy#ajne vyššie ako 50 % a tabu1kové úspory sú len výnimo#ne nižšie ako 30 %.
V každom prípade úspor vyšších ako 30 % možno hovori* o pozitívnych možnostiach redukcie spotreby
elektrickej energie, zatia1 bez uváženia finan#ných aspektov.
Náklady na rekonštrukciu (NR) predstavujú odborný odhad nákladov na nové svetelné zdroje, svietidlá,
RVO, projekt, realizáciu, v prípade variantu so stmievaním aj nákladov na stmievacie zariadenia. Neuvažuje sa
s prípadnou opravou alebo výmenou vedení a stožiarov, pretože táto položka percentuálne neúmerne za*ažuje
rozpo#et rekonštrukcie a takmer ni#ím neprispieva k úsporám energie. Vyjadrenie nákladov v absolútnych
#íslach je uvedené ilustra#ne pre získanie obrazu o ve1kosti potrebného objemu investícií pod1a ve1kosti mesta
#i obce.
Úspory energie v absolútnych &íslach (UE) dávajú obraz o absolútnom množstve ušetrených prostriedkov
pri realizácii úsporných opatrení.
Návratnos* investícií (N) je prakticky najdôležitejším faktorom pre posúdenie možností úspešnej realizácie
racionaliza#ných opatrení. Uvažuje sa jednoduchá návratnos* ako podiel úspor a nákladov, bez uvažovania
inflácie, úrokov a pod. Pri uvažovaní životnosti sústavy verejného osvetlenia 20 rokov je pozitívna každá
návratnos* do max. 10 rokov a prijate1ná návratnos* do max. 15 rokov. I ke2 o týchto #íslach možno
polemizova*, návratnos* pod 8 rokov je skuto#ne výnimo#ná a sprevádza ich mnoho tu neuvedených faktorov.
Treba si uvedomi*, že obnova verejného osvetlenia nie je samospásna záležitos*, ale technická nevyhnutnos*.
A v takomto ponímaní by aj návratnos* prevyšujúca dvadsa*ro#nú hranicu mala by* považovaná za normálnu.
Priemerná návratnos* pri variante bez stmievania predstavuje 12,8 rokov, pri variante so stmievaním je
prirodzene o nie#o nižšia (10,7 rokov).
Náklady na rekonštrukciu v prepo&te na 1 obyvate-a (NR/PO) je pre kompara#né ú#ely údaj s vä#šou
výpovednou hodnotou ako vyjadrenie nákladov v absolútných #íslach. Priemerne v sledovaných obciach
náklady na rekonštrukciu dosahujú okolo 764 Sk/osobu, individuálne od cca 500 do cca 1 200 Sk/osobu,
výnimo#ne aj menej. V rozptyle výsledkov *ažko možno nájs* uspokojivé vysvetlenie, nako1ko je dané
mnohými faktormi, najmä sú#asným stavom. Údaje však dobre poukazujú na „nákladnos*“ celého projektu. Ak
verejné osvetlenie daného rozsahu slúži vä#šiemu po#tu obyvate1ov, sú náklady prijate1nejšie. Dôležitým
dôsledkom tab. 2 je aj možnos* použitia priemerného údaja 750 Sk/os pre orienta#né a rýchle odhady nákladov
rekonštrukcie v 2alších obciach.
Náklady na rekonštrukciu v prepo&te na 1 svetelné miesto (NR/PSM) dop7-a údaj NR/PO v obdobnom
zmysle. Poukazuje na nákladnos* rekonštrukcie vo vz*ahu k technickým prostriedkom. Treba si uvedomi*, že
okrem svetelných zdrojov a svietidiel sú v nákladoch vztiahnutých na svetelné miesto rozpo#ítané aj náklady na
RVO a realizáciu projektu. Bez uvažovania nákladov na stožiare a vedenia možno považova* za dobré hodnoty
okolo 10 000 Sk. Priemer z tab. 2 predstavuje cca 9 000 Sk. V sledovaných prípadoch hodnoty nepresahujú 15
000 Sk. S uvažovaním nákladov na nové stožiare (vrátane s tým spojených prác) treba uvažova* s nákladmi 30
až 40 tis. Sk na jedno svetelné miesto.
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Návratnos* investícií s uvážením reálneho &asu svietenia (N*POH%): Úspory energie a návratnos* boli
vy#íslené za aktuálnych podmienok, t.j. pri spotrebe energie danej skuto#ne odsvieteným #asom. Ako je zrejmé
z tab. 1, tento #as v mnohých prípadoch nevyhovuje štandardnej prevádzke VO – 4 000 h ro#ne. Ak by vlastník
VO bol donútený svieti* plný prevádzkový #as pri existujúcej nehospodárnej sústave, spotreba i náklady by
významne stúpli. Preto je zaujímavé sledova*, ako by sa návratnos* zlepšila s uvážením uvedeného faktu.
V priemere nejde o významné zníženie návratnosti, v individuálnych prípadoch však áno. Jedná sa však o málo
presved#ivý argument, pretože miestne úrady sa rýchlo nau#ili škrti* rozpo#et na verejné osvetlenie
a porovnávanie s predchádzajúcim stavom sa nezdá dostato#ne ú#inné.
Percentuálne vyjadrenie úspor energie pri stmievaní k úsporám bez nasadenia stmievania (UES): Nie
vždy je však z h1adiska úspor vhodné nasadi* stmievanie, #o je zrejmé z porovnania údajov v tabu1ke 2. Ani
porovnate1né návratnosti pre oba varianty nie sú naklonené stmievaniu. Pozitívne je už 20 % zrýchlenie
návratnosti. Stmievanie je zvláš* vhodné z h1adiska úspor nasadi* v Leviciach, Trnave, Komjaticiach, Hornom
S5ní.
5. Záver
Sklada#ková metóda sa ukázala ako ve1mi efektívna a rýchla metóda pre vykonanie predbežného auditu
verejného osvetlenia, doplnená o sofistikované nástroje pre záznam údajov pri prehliadke. 3alšie
automatizované postupy sa využívajú pri následnom spracovaní písomenj dokumentácie, jedná sa predovšetkým
o využitie preddefinovaných schém, šablón, formulácií, výpo#tových algoritmov v aplikáciách MS Excel a MS
Binder. Jednotnos* metodiky zaru#uje potom aj ve1mi dobrú porovnate1nos* údajov (napr. aj v rámci tejto
štúdie), hoci audity boli spracované rôznymi autormi. Ve1mi dôležité však je, že „šablónovitos*“ nie je žiadúca
a použité nástroje ako aj variabilnos* „sklada#kovej“ metódy umož-uje prispôsobi* každý audit individuálnym
danostiam pri zachovaní rýchlosti a presnosti.
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Prevádzka verejného osvetlenia v Bratislave
Bernard, Hollý, Ing. Belux, s.r.o.
V dejinách nášho mesta sa spomínajú obdobné medzníky, znamenajúce nástup systémových zmien, +i to už
je prvá písomná zmienka o osvetlení verejných priestranstiev v strede mesta, pri návšteve uhorského a #eského
krá1a Žigmunda v roku 1434, alebo komplexná výmena fabulového osvetlenia v roku 1766 za olejové lampy.
Nástup plynu v bratislavských podmienkach, spojovaný s rokom 1856 prebiehal pod1a dobových správ, tiež
ve1mi dynamicky a komplexne .
Medzníkom elektrického osvet1ovania bol rok 1892, kedy sa v Bratislave rozsvietili svietidlá, napájané na
súkromné elektrické zdroje, vo funkcii verejného pouli#ného osvetlenia. A tomu je tento rok 110 rokov.
Systémový rozvoj elektrického osvetlenia nastal na prelome devätnásteho a dvadsiateho storo#ia. V roku
1901, 3. júna sa Rada slobodného krá1ovského mesta Bratislavy rozhodla zabezpe#i*' všetky potrebné zemné,
murárske ako aj ostatné práce súvisiace s ukladaním káblov pre elektrifikáciu mesta. Sú#asne bola založená
Mestská elektráre-. Oficiálna za#atie trvalej prevádzky nielen elektrárne, ale aj elektrického osvetlenia v
Bratislave, bolo 1. januára 1902. Tento rok, od tohoto významného dátumu v dejinách nášho mesta uplynulo
práve 100 rokov. Hlavným dodavatelom Mestskej elektrárne ale i osvetlenia, bola novo vzniknutá fabrika
Siemens - Schuckertove závody v Bratislave. A história sa v našom meste tak trochu zopakovala, ke2 po sto
rokoch je opä* prevádzkovate1om ve ejného osvetlenia v Bratislava firma Siemens.
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V roku 2001 bola v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava ukon#ená významná prestavba
zariadenia verejného osvetlenia. Za#iatok prestavby bol rok 1997. Za toto obdobie, piatich rokov, boli
realizované systémové opatrenia na zefektivn(ní prevádzky a znížení nákladov na elektri#ku energiu a výkon
údržby. Okrem týchto ekonomických cie1ov, obnova verejného osvetlenia sledovala zvýšenie kvality,
estetického vzh1adu, prevádzkovej spolehlivosti a celkovej bezpe#nosti prevádzkovaných instalacijí.
Po#as piatich rokov obnovy zariadenia ve ejného osvetlenia, prakticky na každom svete1nom mieste bol
vykonaný kvalitatívny zásah. V rozsahu 100 % zariadenia to bol zásah dotýkajúci sa výmeny osvet1ovacieho
systému, ovládacieho systému a rozvádza#ov .
U troch štvrtín instalacijí bola vykonaná obnova elektroinštalácie stožiarov s výmenou zvodov, u 25 %
inštalácií bola vykonaná kompletná výmena káblového resp. vzdušného rozvodného systému, nosného
zariadenia stožiarov, výložníkový, elektrovýzbrojí a to všetko v novej kvalita zvýšeného krytia, povrchových
úprav, antivandalských riešení.
Na základe spracovaných projektov, súhrnné projektové riešenia, projekty oblastí, jednotlivých komunikácií,
vzorových projektov obnovy svete1ných miest bol znížený po#et svete1ných miest, a to najme náhradou
systémov so zabudovanými maslovými svietidlami do zábradlia, za stožiarové systémy.
Vykonané opatrenia a systémové riešenia predstavujú podstatné zníženie spotreby elektrickej energie a
zníženie nákladov údržby.
Boli dosiahnuté lepšie, resp. dodržané boli svetelno-technické parametre pod1a doporu#ení a noriem.
Realizované opatrenia boli smerované na zvýšenie bezpe#nosti cestnej premávky, na zlepšenie svete1ných
parametrov dopravné náro#ných a v predchádzajúcom období z hradiska nehodovosti kolíznych lokalít.
Prevádzkové percento zariadenia sa ustálilo na hodnota 98 %, z východiskovej základné v roku 1996 cca 75
%. Je vykonávaný dvojstup-ový denný monitoring prevádzky.
Zvýšila sa spokojnos* obyvate1ov s vykonávanou službou. Na rozdiel od iných komunálnych #innosti je v
plnom rozsahu uplat-ované dôsledné dispe#erské riadenie celého výkonu poruchovej, havarijnej i preventívnej
údržby.
CO predchádzalo tomuto vekmi radikálnemu, ale z hradiska zabezpe#enia spo1ahlivej a bezpe#nej
prevádzky nevyhnutnému kroku.
Prakticky od roku 1976 - Vykonávacie predpisy a následné rok 1982 - Limity spotreby, boli vydávané a
uplat-ované administrativn( opatrenia na obmedzovanie prevádzky verejného osvetlenia. Postupné dochádzalo i
k sprievodnému znižovaniu rozpo#tových prostriedkov na pravidelnú systémovú obnovu. Nesvietiace svetelné
miesta sa v mnohých prípadoch, bez identifikácie dôvodov vyradenia z prevádzky, považovali za realizované
úsporné opatrenia a teda za sú#as* systémových obmedzovacích opatrení. Pre zabezpe#enie
prevádzkyschopného stavu aspo- vybratých lokalít, sa nemalé prostriedky investovali do prestavby morálny a
technicky zastaralých a energeticky náro#ných inštalácií, ich opravu, reparáciu, ale to všetko len s krátkodobým
efektom. Rozsah napr. káblových porúch v devä*desiatych rokoch narástol takmer na 600 porúch za rok. Tie sa
síce odstra-ovali, #i už spájkovaním alebo vzdušnými prípojmi, ale len s malým ziskom na kvalita prenosových
tras. Servis a výkonné zložky údržby boli v situácii, ke2 už len prácami údržby nebolo možné udrža* bezpe#nú
a spo1ahlivú prevádzku elektrického a nosného systému ve ejného osvetlenia.
Preto už od roku 1990 sa viedla zo strany zainteresovaných organizácií a firiem systémová osveta cez média,
#innos* poslancov, semináre, odborné svetemotechnické podujatia napr. pravidelné výstavy Svetlo, o
nevyhnutnosti komplexného riešenia problematiky starostlivosti o verejné osvetlenie, tak z hradiska
nevyhnutných technických a technologických opatrení, ale i organiza#ných zmien a hlavne spo1ahlivého a
trvalého spôsobu financovania.
Bolo potrebné prejs* k efektívnejšiemu využitiu prostriedkov na verejné osvetlenie a to najme v zaujme
ob#ana, presunu z ich spotreby v prevádzke, údržba, elektrickej energii a to do prestavby a montáže nových
moderných spo1ahlivých prvkov osvet1ovacej techniky, nosných systémov, rozvádza#ov, ovládacieho systému
káblových rozvodov. To sa ur#ité v podmienkach predchádzajúceho organiza#ného a odberatel'skododávatel'ského systému nedalo uskute#nit'. Napríklad vysoká prezamestnanos* na údržba v ur#itom smere bola
neprekonatelným problémom.
Vhodnou osvetou a stálym pôsobením na zastupite1stvo mesta sa dosiahlo, že bola spracovaná dôsledná
analýza technického a prevádzkového stavu zariadenia s podrobným ekonomickým rozborom náladovosti
prevádzky – energeticko-ekonomický audit. Stanovené boli základné ciele, ktoré sa stali podklady vypísaného
tendra. vypísaného tendra.
Novým riešením odberatel'sko-dodávatel'ských vz*ahov, dlhodobým zmluvným vz*ahom boli odstránené
problémy financovania, platobnej neschopnosti, s následným vypínaním zariadenia, ale hlavne zabezpe#ený
projekt komplexnej systémovej obnovy ve ejného osvetlenia v Bratislave .
Preto pri tomto jubileu, ve ejného osvetlenia v našom meste, sme Vás chceli oboznámi* so sú#asným stavom zariadenia, ako aj realizovanými opatreniami v rámci jeho racionalizácie a modernizácie
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Jak budeme m (it sv telné zne&išt ni
Ing Petr Baxant,. Ph.D. Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brn
+astým tématem odborných i laických diskusí v oblasti venkovního osv(tlování se stal fenomén „sv(telné
zne#išt(ní". Tento pojem se bohužel dostal až na úrove- zákona (konkrétn( Zákon #íslo 86 Sb., o ochran(
ovzduší) a to bez hlubší diskuse v odborných kruzích, což pochopiteln( vyvolalo adu pádných a negativných
ohlas% sv(telných technik% a odborník% práv( v%#i tomuto zákonu, konkrétn( #ásti, zabývající se zmín(ným
sv(telným zne#išt(ním. Tento #lánek má být jedním z t(ch, které p isp(jí do odborné diskuse o smyslu daného
pozm(-ovacího návrhu zákona, který do té doby sv(tlo, jako zne#is*ující faktor, neznal. +tená #i poslucha# by
si m(l ud(lat svoji p edstavu o reálnosti pojmu „sv(telné zne#išt(ní" a v #lánku uvedené informace by m(ly být
ur#itým vodítkem pro další sm( ování diskuse, která bude v tomto sm(ru nutná, pokud nebudeme chtít svítit
„proti zákonu".
Úvod
Detekce viditelného zá ení - sv(tla - je nutným faktorem v procesu vid(ní. Bez existence sv(telné energie,
vyvolávající pozorovatelnou reakci zrakového systému, je vid(ní nemožné. Nízké hladiny sv(telné energie,
které nedokáží vybudit zrakový vjem, jsou pod prahem detekce a obecn( pak hovo íme o hluboké tm( bez
možnosti orientace v prostoru pomocí zraku. Druhým okrajovým p ípadem je p ebytek sv(telné energie, kdy
zrakový systém není schopen velké množství dopadajícího zá ení zpracovat. Zrak je saturován a hovo íme o
osln(ní.
Sv(telný tok dopadající na plochu vytvá í osv(tlenost m( enou v luxech (Ix). V závislosti na #initeli odrazu
je #ást dopadajícího sv(tla odražena zp(t do prostoru a odrážející povrch se stává sekundárním zdrojem sv(tla.
Pokud odražené sv(tlo zasáhne další povrch, dochází k dalším odraz%m. Sv(tlo se odráží od povrch% sm(rem k
oku pozorovatele a všechen takto odražený sv(telný tok z jednotlivých elementárních povrch% v úzkých
paprscích prochází optickým systémem oka a vytvá í na sítnici specifické rozložení sv(telné energie, p i jehož
vyhodnocení vzniká zrakový vjem. Sv(telný tok je v podstat( nositelem veškeré sv(telné informace z daného
prost edí. Jeho #asoprostorové rozložení pak definuje kompletní soubor informací o okolním prost edí
p enášejících se sv(tlem do zrakového systému, kde mohou být tyto informace vyhodnoceny. Zde je t eba
zd%raznit sloví#ko „mohou". Ne všechny informace, které se tímto zp%sobem do oka dostávají, jsou totiž
skute#n( vyhodnoceny. Adapta#ní mechanizmy dokáží p izp%sobit parametry zraku tak, aby detekce byla co
nejlepší s p ihlédnutím k obran( proti poškození (vysoké intenzity sv(tla nás nutí zavírat o#i i když nás to stojí
ztrátu informace).
Oko má kone#né schopnosti detekce a po celou dobu vývoje #lov(ka se genetika zraku p izp%sobovala
okolnímu prost edí, ve kterém zrak pracoval. Je schopné vid(t p i osv(telnostech 100.000 lux%, ale také p i
osv(tlenostech menších než 0,1 Ix. Rozdíl v ádu milión% je však vykoupen nutností existence ur#ité
rovnom(rnosti, což znamená, že není možné zárove- dob e vid(t p edm(ty osv(tlené 1 Ix a 1000 Ix v jediné
scén(. Stejné pom(ry platí i pokud se budeme bavit o jasech, i zde platí zásada dodržení minimálních a
maximálních hodnot.
Sv(telný technik má k dispozici zdroje sv(tla a svítidla, pomocí nichž m%že zajistit ur#ité optimální
osv(tlovací podmínky vdaném prostoru. Variant realizací je nespo#etné množství, ale jen málo z nich bude
spl-ovat všechny uvedené podmínky. D%vod, pro# zde opakuji, pro „sv(tla e" doufám obecn( známá fakta je
ten, že tento základ je #asto zapomínán a ada technik% a projektant% se poutá k jedinému cíli: dosáhnout
p edepsanou osv(tlenost libovolným zp%sobem, pokud možno co nejlevn(ji. Zde je nutné zopakovat, že
osv(tlenost je pouze sekundárním faktorem, který ovliv-uje proces vid(ní. To co je podstatné a co dokáže náš
zrak posoudit, je až odražená složka sv(tla vytvá ející ur#itý jas v ur#itém sm(ru a jedin( ten m%žeme
pozorovat, ovšem za podmínek daných úrovní adaptace zraku. Jak všechny tyto informace souvisejí se
sv(telným zne#išt(ním (a* už tento pojem lze #i nelze takto p ímo interpretovat) popisuje následující kapitola.
Sv telné zne&išt ní - existuje v#bec?
Abychom správn( vid(li, pot ebujeme takové množství sv(tla, které po dopadu na pozorované p edm(ty v
dostate#né intenzit( po odrazu dopadne až na sítnici našeho oka a vybudí zrakový vjem. Je z ejmé, že p i tomto
procesu p ijde drtivá v(tšina sv(tla na zmar, nebo* pravd(podobnost dopadu sv(tla na sítnici oka pozorovatele
je velice malá. Abychom však mohli vid(t v každém bod( prostoru a ve všech úhlech pohledu, pot ebujeme
tolik sv(tla, aby odražený tok do našeho zrakového systému vždy n(jakou informaci o prostoru p inesl. Tyto
dva protiklady se pak navzájem kompenzují a p estože v(tšina sv(tla nikdy žádné oko nezasáhne, musí zde
existovat, nebo* nelze vylou#it situaci, že v jiném míst( prostoru není jiný pozorovatel, který daný nevyužitý
tok využije pro sv%j zrakový systém.
V praxi se vyskytují povrchy s p evážné difúzním charakterem odrazu, mén( pak zrcadlové povrchy.
Vyložen( zrcadlový odraz sv(tla je výjimkou a ve v(tšin( p ípad% je sv(tlo p i dopadu vždy #áste#n(
rozptylováno. Tento rozptyl p ispívá k vypln(ní prostoru sv(tlem a u ideálního difuzoru, typu Lambertova
zá i#e, zabezpe#í odraz rovnom(rnou distribuci informace o jasu, nebo* takový povrch je ve všech pohledech
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stejné jasný a nezáleží z jaké vzdálenosti jej pozorujeme (v homogenním, sv(tlo nepohlcujícím prost edí).
Všichni pozorovatelé pak mají možnost ve všech místech prostoru vid(t daný povrch (element) stejn( jasné.

obrázek 1 Difúzní povrch rozptyluje sv(tlo všemi
možnými sm(ry, každý element povrchu odráží #ást
sv(tla k oku.

obrázek 2 Zrcadlový povrch odráží sv(tlo v
každém bod( jen jedním sm(rem. Zde pouze jediný
bod odráží sv(tlo k oku pozorovatele, vzniká iluze
existence zdroje sv(tla za zrcadlem.

Tyto dva p ípady se mohou libovoln( kombinovat a cílem osv(tlovací soustavy je generovat takový
zdrojový tok, který úsp(šn( pokryje celou osv(tlovanou plochu a pozorovatel bude moci z každého místa tuto
plochu pozorovat prost ednictvím detekce odraženého sv(tla od povrch%.
Nesmíme zapomenout ješt( na jeden typ sv(tla, který k osv(tlování pat í. Tím je p ímé sv(tlo ze sv(telného
zdroje. l tento signál samoz ejm( oko pozorovatele detekuje. Sv(telný zdroj musí generovat veškerý sv(telný
tok pro osv(tlovanou scénu, jejíž plocha je n(kolika set násobn( v(tší, než plocha vlastního zdroje. Z toho
vyplývá, že jas samotného zdroje musí být nutn( mnohonásobn( v(tší než jas osv(tlovaných ploch. Bez svítidla,
které vhodn( nezacloní zdroj, musí pak nutn( vzniknout osln(ní. Ne#len(ný zdroj bude prakticky ve 100%
osl-ovat, to vychází ze samotného principu distribuce energie a jasových pom(r% mezi primárním a
sekundárním zdrojem sv(tla (zdroj:povrch).
Pokud shrneme všechny tyto poznatky, je jasné, že p i jakémkoliv typu osv(tlení musí nutn( docházet k
odrazu sv(tla do všech možných sm(r%, pokud nejsou v tomto sm(ru p ekážky, které by dalšímu ší ení sv(tla
bránili. Za p ekážkami vzniká prostor bez sv(tla (pokud se tam sv(tlo nedostává odrazem z jiné #ásti scény) a
není možné tudíž v takovém prostoru pozorovat žádné povrchy, vid(ní je nemožné. A naopak, bez
všesm(rových odraz% by nemohl vzniknout obraz scény, kterou chceme pozorovat z libovolné pozice a úhlu.
Taková distribuce sv(tla je ú#eln( vytvo ena pro pot eby vid(ní pomocí vhodného osv(tlení. Toto sv(tlo je pro
zrakový systém nezbytn( nutné a p estože v(tšina tohoto sv(tla nebude nikdy zrakem zpracována, musí vždy
existovat pro p ípad, že se zde pozorovatel m%že kdykoliv objevit. Odražené sv(tlo nelze nazvat sv(telným
zne#išt(ním i p esto, že obvykle tvo í podstatnou #ást sv(telné energie, která se v daném prostoru nachází. Toto
sv(tlo je ú#eln( využíváno v procesu vid(ní!
Mimo to však existuje sv(tlo ší ící se p ímo ze sv(telných zdroj% k pozorovateli. Jak již bylo e#eno, p ímý
sv(telný tok dopadající ze zdroj% do oka pozorovatele, je vždy zdrojem osln(ní. Tomu musí zabránit vhodná
konstrukce svítidla. Sv(tlo ze zdroje usm(r-uji vhodné reflektory, refraktory a difuzory. Obvykle tedy
nepozorujeme samotný sv(telný zdroj ale svítidlo (jeho #ásti), ze kterých sv(telný tok vychází, l takové plochy
mohou být zdrojem p íliš vysokého jasu a mohou tudíž osl-ovat. Z hlediska zrakového vnímání je osl-ující
sv(telný tok nežádoucí a mohli bychom jej nazvat jako rušivý, omezující a n(kdy i oslepující. Stále však nelze
tento sv(telný tok ozna#it jako zne#iš*ující.
Posledním analyzovaným p ípadem je sv(telný tok, který se ší í od zdroje (svítidla) sm(rem, kde nezasáhne
žádný (ú#eln() osv(tlovaný povrch, který chceme osv(tlovat a ani oko žádného pozorovatele. Otázka zní, jak se
projeví takto ztracený a unikající sv(telný tok?
Pokud sv(tlu není postavena žádná p ekážka, ší í se p ímo#a e a hustota energie klesá se #tvercem
vzdálenosti (projevuje se kvadraticky klesající m( itelnou osv(tleností, kterou zp%sobuje na detektoru). Pokud
se ší í v prost edí, kde p ekážky existují, vzniká odraz, lom a pohlcení sv(tla. Nejb(žn(jším typem p ekážky ve
volném prostoru jsou vodní páry (obla#nost), prachové #ástice a aerosoly jiných ne#istot. D%ležitá je zejména
odražená složka, která m%že vyvolat zrakový vjem. Ovšem p i cest( zp(t k povrchu (k oku pozorovatele) naráží
sv(tlo na další p ekážky a je rozptylováno, pohlcováno a propoušt(no. Výsledkem je velice složitá interakce
sv(tla a prost edí, ve kterém se sv(tlo ší í, projevující se vznikem jasu, pozorovatelným nejen z povrchu, ale
také z míst za tímto prost edím.
V p ípad(, že tento jas významným zp%sobem zvýší adapta#ní úrove- zraku, potla#í se možnost pozorovat
objekty za tímto prost edím, což jsou v drtivé v(tšin( p ípad% hv(zdy a jiné nebeské objekty. Vzniká v podstat(
závojové osln(ní snižující možnost detekce objekt% za závojem. Zvlášt( patrný je tento jev v mlze.
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Aby tento závojový jas v%bec mohl vzniknout, musí bezpodmíne#n( existovat zdroj rozptylujících #ástic.
Jejich hustota a materiálové vlastnosti (odraznost, propustnost a pohltivost) p ímo ovliv-ují výslednou velikost
závojového jasu. Ani v tomto p ípade však nem%žeme tvrdit, že sv(tlo n(co zne#iš*uje. Sv(tlo se chová dle
fyzikálních zákon% a pouze na ne#istotách v ovzduší vytvá í rozptyl, pozorovatelný jako jas každého jiného
povrchu #i prost edí. Pokud sv(telný paprsek nezasáhne sv(tlo rozptylující #ástici, není možné jej nijak zrakem
pozorovat.

• obrázek 3 Rozptyl sv(tla na #ásticích v prost edí, kde se sv(tlo ši í a pozice, kde je možné pozorovat
závojový jas
Z tohoto poznatku lze vyslovit další záv(r - sv(tlo nem%že samo o sob( zne#is*ovat, p i ší ení zne#išt(ným
prost edím pouze indikuje míru zne#išt(ní prost edí vznikem závojového jasu. Závojový jas lze potla#it dv(ma
zp%soby: bu2 snížením sv(telného toku, který prochází #ásticemi zne#išt(ným prost edím, nebo odstranit tyto
zne#is*ující #ástice. A nyní bychom mohli zodpov(d(t otázku, uvedenou v názvu tohoto #lánku: Jak budeme
m( it sv(telné zne#išt(ní? Odpov(2 zní: Sv(telné zne#išt(ní jako samostatnou veli#inu m( it nelze. Místo
pojmu sv(telné zne#išt(ní by situaci mnohem lépe popisoval termín „nevyužité unikající sv(tlo". Co tedy
vlastn( m%žeme v takovém p ípad( m( it a které veli#iny nám alespo- #áste#n( kvantifikují míru zbyte#n(
unikajícího sv(tla?
M (ení nevyužitého unikajícího sv tla
Uvažujme nyní nejjednodušší typ svítidla, bilou rozptylnou kouli z mlé#ného polykarbonátu, uvnit se
sodíkovou výbojkou nap . 70W. Nam( ená ú#innost svítidla bude ekn(me 70% a pr%m(r koule 60 cm.
Sv(telný tok zdroje 6000 Im, sv(telný tok svítidla 4200 Im. Jas koule je pak p ibližn( 1200 cd- m"2, svítivost
koule je rovnom(rná do všech sm(r% a to 334 cd. Uvažujme, že tato koule bude osv(tlovat rovinu z výšky nap .
10m a to povrch s odrazností nap . 0,2. Uvažujme pouze místa, kde je normálová osv(tlenost v(tší než 1 Ix. To
nám uvedené svítidlo zajistí v okolí cca 11 metr% od paty stožáru. Na tuto plochu dopadne celkový sv(telný tok
686 Im. Pokud bychom p ipustili intenzitu osv(tlení 0,1 Ix, pak se kruh rozší í na polom(r cca 30 m a celkový
dopadající tok bude 1434 Im. V prvním p ípad( je tedy ú#inný tok pro osv(tlování 686/4200 tedy asi 16% a v
druhém p ípad( 1434/4200 tedy 34%. Toto je prakticky ú#innost sm(rování sv(tla na danou osv(tlovanou
plochu, kde parametrem je minimální intenzita osv(tlení. Je vid(t, že u tohoto typu svítidla je ú#innost pom(rn(
malá. 50% sv(telného toku se p itom vyzá í zcela mimo vodorovnou rovinu, kterou nikdy nezasáhne.
Uvažujme nyní dále. Plocha osv(tlovaná v okruhu 11 metr% od stožáru má tedy minimální hladinu osv(tlení
1 Ix a maximální 3,3 Ix. Pr%m(rný jas tohoto kruhu je zhruba 0,114 cd/ m2 (p i odraznosti 0,2). Oproti kouli je
tento jas 8000 krát menší. Zákonit( tedy musí dojit k osln(ní. Jasové pom(ry nevylepší ani zvýšení jasu pozadí,
nap . nasvícená fasáda domu, nebo* toto svítidlo není schopno vytvo it jas v(tší než 0,5-1 cd/ m2
Po analýze tohoto druhu svítidla je nutné dojít k záv(ru, že takové svítidlo má #ist( dekorativní a estetický
význam, pro osv(tlováni je nevhodné, nebo* bude samostatn( instalované vždy osl-ovat. Unikající sv(telný tok
je 50% (pokud není umíst(no blízko fasády dom%, v úzkých ulicích apod.) a ve zne#išt(né atmosfé e m%že
zp%sobit p ídavný závojový jas. V tomto p ípad( je závojový jas zp%sobený p ímým unikajícím tokem
n(kolikanásobné vyšší než závojový jas zp%sobený sekundárním odrazem sv(tla od osv(tlovaného povrchu.
Jednozna#n( lze íci, že použití takového typu svítidel pro osv(tlování ve ejných i místních komunikací
nelze v žádném p ípad( doporu#it, ba naopak m(lo by se zcela vylou#it. Mnohem pádn(jším d%vodem než je
možný p ísp(vek ke zvýšení závojového jasu oblohy je práv( vznik osln(ní. Na následujícím obrázku je nap .
vid(t, že jas oblohy se p i použití t(chto svítidel prakticky pozorovateln( nezvýší, ovšem svítidla velice
významn( osl-ují všechny ú#astníky silni#ního provozu. Jiná situace by samoz ejmé nastala za mihy nebo
obla#nosti #i zne#išt(ní ovzduší prachem a smogem.
V praxi se pro osv(tlování komunikaci používají p edevším svítidla reflektorová s refraktorovými nebo
#irými kryty, které mají charakteristiku p ímou, tj. sv(telný tok je vyza ován p edevším do dolního
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poloprostoru. To je snahou konstruktér% Ve skute#nosti refraktorové kryty nejsou schopny vylou#it i #áste#né
vyza ování i do vodorovného sm(ru a do horního poloprostoru. Optický systém refraktoru sv(tlo rozptyluje
p edevším do sm(r% šikmo od kolmice, tak aby k ivka svítivosti byla širší a svítidlo dokázalo osv(tlit delší úsek
komunikace. P i refrakci však dochází i k rozptylu uvnit materiálu refraktoru a na jeho povrchu #i ne#istotách.
+ást toku tedy uniká i mimo oblast ur#enou k osv(tlování. P estože je tento tok relativné malý. zp%sobí na malé
ploše krytu relativné velký jas a to i v úhlech nad vodorovnou rovinou. Výsledkem pak m%že být op(t osln(ni i
od takového typu svítidla. Podíl unikajícího sv(telného toku ku toku užite#nému lze ur#it z k ivky svítivostí
pomoci tokové metody Pokud definujeme tok užite#ný jako ten, který je sm( ován do dolního poloprostoru a
unikající ten do horního poloprostoru, bude se tento pom(r pohybovat v jednotkách procent samoz ejm( dle
typu svítidla. Extrémním p ípadem je svítidlo pln( clon(né, tj. bez svítících bok%, bez refraktoru a nebo s
refraktorem zapušt(ným ve stínítku. Toto svítidlo prakticky nevykazuje žádný sv(telný tok v horním
poloprostoru a veškerý tok svítidla je sm(rován do dolního poloprostoru. "
D%kazem existence unikajícího sv(telného toku mimo plochy ur#ené k osv(tlováni je pohled z p im( ené
vyvýšeného místa na libovolné m(sto #i obec v no#ních hodinách.
Záv r
Jak je patrné, problém m( ení unikajícího nevyužitého sv(tla je složit(jší než se na první pohled m%že zdát.
V #lánku uvedené poznatky by m(li p isp(t ur#itým dílem do diskuse o fenoménu „sv(telného zne#išt(ni". Jak
bylo e#eno, unikající sv(tlo samo o sob( žádné zne#išt(ní zp%sobovat nem%že a z tohoto pohledu je „sv(telné
zne#išt(ní" irelevantní pojem i když je již delší dobu mezinárodn( používaný. Sv(tlo nám pouze ukázalo, že ne
každý den je jasné po#así bez obla#nosti, ale hlavn( nám pomohlo ukázat jak moc je zne#išt(né ovzduší ve
m(stech a zde by se m(la hledat pat i#ná náprava. Omezení unikajícího sv(telného toku pouze skryje tento
problém, což by mohlo být naopak na škodu.
Metody m( ení sv(telného zne#išt(ni v této chvíli nelze seriózn( poskytnout a teoretické úvahy jsou v praxi
nerealizovatelné. Zatím by bylo rozhodn( zajímav(jší a užite#n(jší orientovat m( ení a analýzu práv( na
hodnocení osln(ní. Pokud bude osln(ní maximáln( potla#eno #i zcela vylou#eno, lze o#ekávat výrazn( lepší
zrakové podmínky pro zrakovou #innost v no#ním osv(tlení a výrazné zlepšení i pozorovacích podmínek pro
astronomické ú#ely, které byly hlavní d%vodem k rozpoutání této kampan( a prosazení svých zájm% až na
úrove- zákona, bohužel s opomenutím ady technických problém%, které toto již nyní provázejí.
Literatura a odkazy
[1] The IESNA Lighting Handbook - Ninth Edition, Reference & Apllication, IESNA 2000.
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e – mail.: dakof@cmail.cz

ELEKTROSVIT SVATOBO.ICE a.s.
Ing. Miroslav Štilárek
696 04 Svatobo ice - Mist ín
tel.: 518620027 , mob.:
e – mail.:
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Elektrovod OSVETLENIE s.r.o.
Ing. Miroslav Karch-ák
Košice Krmanova 14
tel.: 6253489 , mob.: 903903764
e – mail.: elvke@ke.telecom.sk

František Kyllar - MP Servis
František Kyllar
278 01 Kralupy nad Vltavou III Na Polá#ku 474
tel.: 315722320 , mob.:
e – mail.:

ELTODO - CITELUM s.r.o.
Ing. Ji í Skála
142 01 Peraha 4 Novodvorská 1010/14
tel.: 261343752 , mob.: 602662330
e – mail.: skalaj@eltodo.cz

GE Lighting s.r.o.
Ing. Jaroslav Haluza
664 41 Brno - Troubsko Jihlavská 2
tel.: 547227951 , mob.:
e – mail.:

ELTODO EG, a.s.
Ing. František Luxa
142 01 Praha 4 Novodvorská 14
tel.: 261343712 , mob.: 602200756
e – mail.: luxaf@eltodo.cz

Helios - lux dipl. Tech. Jaroslav Kott
dpt. Jaroslav Kott
5OO 03 Hradec Králové b í.Štefan% 807-36
tel.: 495542944 , mob.: 602184593
e – mail.:

ELTODO Power
Ing. Ji í Hrn#í
142 01 Praha 4 Novodvorská 1010/14
tel.: 272934540 , mob.: 602118153
e – mail.: hrncirj@eltodo.cz

Helios Lighting s.r.o.
Ing. Ladislav Deczi
940 63 Nové Zámky Komjatická 84
tel.: 00421/817/6428631 , mob.: e – mail.:

EN-CENTRUM, s.r.o.
Ing. Petr Vitner
150 00 Praha 5 Radlická 2 / schránka 69
tel.: 257322538 , mob.: 602238752
e – mail.: encentrum@iol.cz
ERAM Št tí s.r.o.
Jaroslav Foglar
411 08 Št(tí Školní 562
tel.: 416813475 , mob.: 602252688
e – mail.: eram@rl.cesned.cz
ESPA LUX, s.r.o.
Jana Seidlová
530 45 Pardubice Pr%myslová 393
tel.: 466741192 , mob.: 608822509
e – mail.: espa.lux@espa.cz
ETNA s.r.o.
Ing. Petr Žák
118 00 Praha 1 Újezd 19
tel.: 257320595 , mob.:
e – mail.:
Energo Praga s.r.o. NEPLATÍ ADRESA
Ing. Petr Lama#
142 00 Praha 4 - Libuš Mílová 5
tel.: 261112605 , mob.:
e – mail.:
EUROSTROJ SCHLAGER s.r.o.
Ivo Hosp%dka
679 06 Jedovnice Vilémovice 19
tel.: 516442556 , mob.: 602710267
e – mail.:

HELLUX Elektra s.r.o.
Zden(k Voj#
370 21 +eské Bud(jovice Okružní 526
tel.: 387686110 , mob.: 602402178
e – mail.: vojc@hellux.cz, hellux@hellux.cz
HUF Jaromír Ing.
Ing. Jaromír Huf
746 01 Opava Palackého 16
tel.: 553793272 , mob.: 608970697
e – mail.:
Ing. Alena Muchová - PTD
Ing. Alena Muchová
712 00 Ostrava Olešní 313/14
tel.: 596244854 , mob.: 604949240
e – mail.: ptdov@iol.cz
Ing. Bohuslav Ottomanský - OSVIT SERVIS
Ing. Bohuslav Ottomanský
293 01 Mladá Boleslav Štúrova 569
tel.: 326333876 , mob.:
e – mail.:
IZOL - PLASTIK s.r.o.
Ing. Ji í Vrba
635 00 Brno Gajdošová 16
tel.: 548216251 , mob.: 777240840
e – mail.: info@izolplastik.cz
Jaroslav Pochman
Jaroslav Pochman
438 01 Žatec Husova 2646
tel.: 415748140 , mob.: 603503206
e – mail.:
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JERMAD s.r.o.
PhD.r Pavel Jirá#ek CSc
616 00 Brno Zeleného 17
tel.: 543 236 680 , mob.: 60241790
e – mail.: jermad@telecom.cz

METASPORT a.s.
Ing. Tomáš Novák
719 00 Ostrava - Kun#ice Lešetínská 47
tel.: 596237700 , mob.:
e – mail.:

Ji(í Štefl
Ing. Ji í Štefl
756 61 Rožnov pod Radhošt(m Pivovarská 41
tel.: 571654788 , mob.: 603523945
e – mail.: jiri.stefl@tiscali.cz

MODUS s.r.o.
Lubomír Kalina
674 01 T ebí# U Kuchy-ky 966
tel.: 568822534 , mob.:
e – mail.:

JKV Opava s.r.o.
Ji í Kolarczyk
747 05 Opava Vrchní 30
tel.: 553624027 , mob.: 602720787
e – mail.:

O.K. SERVIS PLUS s.r.o.
Pavel Kraus
190 00 Praha 9 Odlehlá 37
tel.: 266034554 , mob.: 602347360
e – mail.: p.kraus@oks.cz

Josef Klíma - ELEKTRO
Ing. Josef Klíma
674 01 T ebí# Pražská 12/332
tel.: 568853257 , mob.:
e – mail.:

OSRAM spol. s r.o.
Vladimír Hejduk
120 00 Praha 2 Tylovo nám. 3/15
tel.: 221987123 , mob.:
e – mail.: vhejduk@osram.cz

JUDr. Muchová Marie - Mucha
Vladimír Mucha
695 01 Hodonín Brn(nská 7
tel.: 518351959 , mob.: 602701640
e – mail.: pavel.mucha@seznam.cz

OSSTO-PLUS s.r.o.
Ing. Ivo Jasinský
711 00 Ostrava K šacht( 5
tel.: 596245652 , mob.: 602514020
e – mail.:

Kooperativa V.O.D.
Ing. Zden(k Kunta
285 04 Uhlí ské Janovice Sázavská 786
tel.: 327551411 , mob.:
e – mail.:

Ostravské komunikace a.s.
Bína Antonín
709 00 Ostrava - Mar.Hory Novoveská 25/1266
tel.: 596611919 , mob.: 603235923
e – mail.: bina@okas.cz

Magistrát m sta Brna
Antonín Horá#ek
601 67 Brno Kounicova 67
tel.: 542174513 , mob.:
e – mail.:

OSV0TLENÍ s.r.o.
Miroslav Tichý
320 15 Plze- Boettingerova 2
tel.: 377422757 , mob.: 602641546
e – mail.: reditel@osvetleniplzen.cz

M sto Domažlice
Old ich Kade#ka
344 20 Domažlice Zahradní 513
tel.: 379719111 , mob.:
e – mail.:

Otto Žítek - elektro-osv tlení ELOS
Otto Žítek
470 01 +eská Lípa Dubice 42
tel.: 487520676 , mob.: 603711643
e – mail.: eloscl@mbox.vol.cz

M stské služby Písek s.r.o.
Petr Šejnoha
397 11 Písek Pražská 372
tel.: 382271105 , mob.:
e – mail.:

PARTNERLUX s.r.o.
Ivan Ducho627 00 Brno - Slatina Drážní 9
tel.: 545231345 , mob.: 602717898, 602711898
e – mail.:

M stské technické služby Bílina
Pavel Lupták
418 28 Bílina Teplická 899
tel.: 417829283 , mob.: 607150791
e – mail.:

Philips 2R s.r.o.
PhDr. Arno Kraus
155 00 Praha 5 Šafránkova 1
tel.: 233099284 , mob.: 602353136
e – mail.: arno.kraus@philips.com
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RESOLUX s.r.o.
Ladiskav Muro739 61 T inec Jablunkovská 241
tel.: 558324364 , mob.: 602794870
e – mail.:

Št pánský a Fišer Elektromontáže
Lud(k Fišer
541 01 Trutnov Spojenecká 68/34
tel.: 499813285 , mob.: 604220393
e – mail.:

Rostislav Horský
Rostislav Horský
441 01 Podbo any Cyrila a Metod(je 870
tel.: 415211420 , mob.: 776620092
e – mail.:

Št pánský a Fišer Elektromontáže
Jaromír T%ma
541 50 Trutnov Polská 92
tel.: 499841159 , mob.:
e – mail.:

S PoweR product s.r.o.
Ing. František Zúbek
830 03 Bratislava Odborárska 52
tel.: 07/5258319 , mob.:
e – mail.: spower@spower-prod.sk

Technické sít Brno, akciová spole&nost
Ing. Ivo Chmela
602 00 Brno Barví ská 5
tel.: 545424036 , mob.:
e – mail.:

SEVEn, o.p.s.
Ing. Martin Dašek
120 56 Praha 2 Slezská 7
tel.: 224252115 , mob.: 724227778
e – mail.: seven@svn.cz

Technické služby D &ín a.s.
František Pr%cha
405 55 D(#ín 3 B ezová 402
tel.: 412517757 , mob.: 604225822
e – mail.: mail@tsd.cz

Schäfer a Sýkora s.r.o.
Tomáš Trmal
408 01 Rumburk t . 9. kv(tna 393
tel.: 412333181 , mob.: 602477681
e – mail.: tomas.trmalvsasa.cz, svetlo@sasa.cz

Technické služby Hradec Králové
František Klicpera
500 08 Hradec Králové Na Brn( 362
tel.: 495764109 , mob.: 602219663
e – mail.: frant.klicp @tshk.cz

SIKU s.r.o.
Ing. Libor Polanský
695 01 Hodonín Pan#ava 39
tel.: 518305611 , mob.: 602737297
e – mail.: lpolansky@siku.cz

Technické služby Karviná a.s.
Ivo Hercig
735 06 Karviná - Nové M(sto Bohumínská 1878
tel.: 596312259 , mob.: 602580699
e – mail.:

Služby m sta 2.Krumlov s.r.o.
Josef Veselý
381 01 +eský Krumlov Domoradice 1
tel.: 380711285 , mob.:
e – mail.:

Technické služby Krnov s.r.o.
Ing. Štefan Ledvo794 01 Krnov Stará 11
tel.: 554614388 , mob.:
e – mail.:

Služby m sta Pardubic, a.s.
Milan Ryšán
530 02 Pardubice H%rka 1803
tel.: 466260851 , mob.:
e – mail.: rysan@smp-pce.cz

Technické služby m. Kolína, s.r.o.
Petr Fomín
280 00 Kolín III Kmochova 2
tel.: 321724011 , mob.:
e – mail.:

Správa ve(ejného statku m.Plzn
Josef Hromádko
301 36 Plze- Škroupova 5
tel.: 377031111 , mob.:
e – mail.:

Technické služby m sta Jablonce
Antonín Wiener
466 87 Jablonec nad Nisou Dlouhá 25a
tel.: 483311741 , mob.:
e – mail.:

Statutární m sto Pardubice,odb.dopravy
Ing. Marie +erná
530 21 Pardubice Pernštýnské nám 1
tel.: 466859146 , mob.:
e – mail.: pavel.picha@mmp.cz

Technické služby m sta Klatov
Jan Lidmila
339 11 Klatovy Sadová 362
tel.: 376312021 , mob.: 602166346
e – mail.: lidmila@tsklatovy.cz
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Technické služby m sta Liberce a.s.
Milan Benda
460 08 Liberec 8 Erbenova 376
tel.: 482410318 , mob.: 604295405
e – mail.: benda@tsml.cz

TS a.s. Frýdek-Místek
Vladimír Závada
738 02 Frýdek-Místek t . 17. listopadu 910
tel.: 558431972 , mob.: 602729248
e – mail.: vladimir.zavada@tsfm.cz

Technické služby m sta Mostu a.s.
Ji í Brusch
434 62 Most-Velebudice D(lnická 164
tel.: 476453261 , mob.: 602145892
e – mail.: brusch@seznam.cz

Vladimír Pavlík ELSTAV
Vladimír Pavlík
722 00 Ostrava-T ebovice Na Valech 5112/16
tel.: 596967231 , mob.: 603428075, 076, 086
e – mail.: elstav@elstav.cz

Technické služby m sta Olomouce a.s.
Josef Nikl
777 00 Olomouc U botanické zahrady 6
tel.: 585412548 , mob.: 603577959
e – mail.:

VYSTO Kobylí, s.r.o.
Karel Müller
691 10 Kobylí 642
tel.: 519 430 500 , mob.: 602767901
e – mail.:

Technické služby m sta Ústí nad Orl.
Ludvík Morkes
562 01 Ústí nad Orlicí Královéhradecká 687
tel.: 0465/2579 , mob.:
e – mail.:

ZADO Energetic s.r.o.
Vlastimil Šabatka
339 01 Klatovy Bezd(kov 186
tel.: 376310155 , mob.:
e – mail.:

Technické služby m sta Ústí nad Labem
Jan Komberec
400 21 Ústí nad Labem Nešt(mická 779/4
tel.: 475316244 , mob.: 606861779
e – mail.:

Západo&eská energetika, a.s.
Ing. Vladimír Kirchner
303 28 Plze- Guldenerova 19
tel.: 376306641 , mob.:
e – mail.: kirchner@zce.cz

Technické služby Opava s.r.o.
Pavel Stuchlík
746 21 Opava T(šínská 71
tel.: 553759118 , mob.:
e – mail.:

Zden k Keller OREM
Zden(k Keller
703 00 Ostrava-Vítkovice Erbenova 83
tel.: 596615059 , mob.:
e – mail.:

Technické služby T(ebo+, s.r.o.
Václav Suchý
379 01 T ebo- Novohradská 225
tel.: 384722300 , mob.:
e – mail.:

ZPA CZ s.r.o. Trutnov
Josef Pauzar
541 35 Trutnov Komenského 821
tel.: 499807369, 499807367 , mob.:
e – mail.:

Technické služby Zlín
Ing. Josef Kochá760 31 Zlín Louky 321
tel.: 577111411 , mob.:
e – mail.: zjokl@tszkin.cz
Teslamp Holešovice a.s.
Ing. Ji í Horák
170 04 Praha 7 Jankovcova 15
tel.: 233001403 , mob.: 604422806
e – mail.: jir.horak@atlas.cz,horak@teslamp.cz
TOPIL s.r.o.
Zden(k Topil
635 00 Brno Páte ní 5
tel.: 546210047 , mob.: 602711949
e – mail.: topil@topil.cz
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Josef Brýdl
Eltodo a.s.
190 00 Praha 9 Šluknovská 321
tel.: 261343710:
e – mail : brydlj@eltodo.cz
Ing. V ra Bursíková
Eltodo Citelum
156 00 Praha 5 Zbraslav Pod vysíla#kou 1387
tel.: 261344214, mob. : 0724-036035
e – mail : bursikovav@eltodo.cz
Ing. Martin Humpola
624 00 Brno Lísky 96
mob. : 602-528252
Ing. Jaroslav Kotek
Eltodo a.s.
163 01 Praha 6 Šimonova 1103
tel.: 261343769, mob. 606632786:
e – mail : kotekj@eltodo.cz
Ing. Stanislav K(ivý
665 01 Rosice u Brna Tet#ická 616
Ing. Koloman Lagin
Atelier A
301 50 Plze- Anglické náb . 11
tel.: 019/42337 :
Miloslav Lang
360 01 Karlovy Vary V ídelní 57
Ji(í Linka
251 01 9í#any Halasova 314
Zden k Ln ni&ka
Eltodo Citelum
150 00 Praha 5 Bellušova 1865
tel.: 261343711, mob. :
e – mail : lnenickaz@eltodo.cz
Josef Madenský
Magistrát m(sta Ostravy
708 00 Ostrava - Poruba Marie Majerové 1700
tel.: 069/628/3374
Ing.arch. Ladislav Monzer, CSc.
Atelier AST
147 00 Praha 4 Mezivrší 1507
tel 244464486

Miroslav Moravec
535 01 P elou# Jáhnova 1323
mob. : 602-449120
JUDr. Marie Muchová
Obchodní firma Mucha
695 01 Hodonín Brn(nská 7
Milan Navrátil
Navrátil - elektro
751 15 +echy 104
Ing. Tomáš Nosek
Pragoprojekt, a.s.
150 00 Praha 5-Smíchov Arbesovo nám. 8
tel.: 241440770 l.156, mob. : 602-283953
e – mail : nosek@pragoprojekt.cz
Rostislav Prax
Hrates a.s.
686 00 Uh. Hradišt( Lechova 585
tel.: 0632/553422, mob. : 602-858130
Martin Stehlík
190 00 Praha 9 Litvínovská 520
mob. : 603-468778
e – mail : mstesvz@seznam.cz
Ji(í Vorá&ek
Vorvo
700 30 Ostrava - Dubina Maluchy 18
tel.: 069/6244959, mob. : 604-949241
e – mail : ptdov@iol.cz
David Drozd
Artechnik Schréder
120 00 Praha 2 Mánesova 992/38
tel.: 222314997, mob. : 737-382661
e – mail : daviddrozd@volny.cz
Ing. Jaroslav Burda
162 00 Praha 6 Brunclíkova 1759/22
mob. : 602/337590
e – mail : burda@mbox.vol.cz
Jan Landovský
ATLAS COPCO, s. r. o.
147 01 Praha 4 Branická 43/26
mob. 602805171:
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2estní &lenové
Prof.Ing.Ji(í Habel, Dr.Sc.
Mozambická 2
160 00 Praha 6
Doc.Ing.Josef Linda, CSc.
Americká 42
306 14 PlzeDoc.Ing.Ji(í Plch, CSc.
Purky-ova 118
612 00 Brno
Ing.Josef Polan
Chrudimská 6
130 00 Praha 3

Doc.Ing.Alfonz Smola, CSc.
Ilkovi#ova 3
812 19 Bratislava
Slovakia
Prof.Ing.Karel Sokanský, CSc.
17.listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
Doc.Ing.Margita Šef&íková, Ph.D.
Vysokoškolská 4
040 20 Košice
Slovakia
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