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Technický seminá SRVO
České Bud jovice 1Ř. – 19. 5. 2006
tradičn nazývaný „Jarní setkání p átel ve ejného osv tlení“
Společnost pro rozvoj ve ejného osv tlení uspo ádala na ja e 2006 další z ady pravidelných Technických seminá . V rni tradici poznávání r zných m st a míst, sešli jsme se tentokrát v metropoli Jiţních Čech ve Statutárním
m st Českých Bud jovicích. V tomto m st došlo od 1. 10. 2004 ke zm n subjektu, provozujícího správu a údrţbu
soustavy ve ejného osv tlení. Smlouvou s Magistrátem p ešly tyto činnosti pod společnost ELTODO - CITELUM,
s.r.o, která zde zaloţila divizi. Sponzorem Technického seminá e byla skupina společností ELTODO. 0rganizační garant
SRVO a divize Č. Bud jovice sestavili odborný program.
Místem jednání byl hotel Dvo ák na historickém nám stí P emysla Otakara II.
Technického seminá e se zúčastnili a seminá pozdravili zástupci Magistrátu Statutárního m sta České Bud jovice, vedoucí Správy ve ejných statk Ing. Hrušková a její kolega Ing.
Vlček.
Na prezenční listinu se podepsalo 66 účastník seminá e. Setkání uvád l, jako jiţ tradičn , tajemník SRVO Ing. František Luxa.
V bloku odborných p ednášek zazn ly tyto referáty:


Martin Dlouhý, ELTODO - CITELUM, s.r.o.div. ČB: Vývoj veejného osv tlení v Českých Bud jovicích.



Ing. Ji í Skála, ELTODO - CITELUM, s.r.o.: Vliv zem pisné polohy na zm nu čas zapínání a vypínání soustavy VO.



Ing. Pavel Sn hota, ELTODO - , s.r.o.: Projekt osv tlení kostela
v Českých Bud jovicích



Ing. arch. Hradil: Nové ve ejné osv tlení historických center
z pohledu architekta, problematika p ípravy a výb ru svítidel. Poznatky z rekonstrukce historického centra m sta
Frýdek Místek.



Ing. Tomáš Maixner, Siteco Lighting spol. s r.o.: Rozteč svítidel v soustav VO, opomíjený zdroj investičních úspor



Bed ich Quadrát, INDAL C&EE s.r.o.: Nová svítidla ze sortimentu ELTODO Power, spolupráce s INDAL



Ing. Lud k Hladký, ELTODO EG, a.s.: Za ízení pro dálkové ovládání a monitorování osv tlení pozemních komunikací



Ing. Václav Kočí, CTS, s.r.o.: Moderní sv telné zdroje pro VO



Ji í Tesa , Art Metal CZ s.r.o.: Praktické zkušenosti p i nové certifikaci stoţár VO

Radek Pechman ZPA CR s.r.o. Trutnov: Systém ízení VO - SERVO
Jak patrno z uvedeného p ehledu, odborný program byl tentokrát zam en na široký rozsah témat, vedle p edstavení činnosti ELTODO CITELUM, divize Č.Bud jovice, bylo leitmotivem ovládání, monitorování soustav VO a
velice zajímavé byly referáty, zabývající se novým pohledem na architekturní osv tlení a názory architekta na tuto oblast
ve ejného osv tlení.
Chceme touto cestou pod kovat všem p ednášejícím za podn tné p ísp vky. P ednesené referáty budou otišt ny
ve Zpravodaji, který SRVO vydává jako občasník a který slouţí i jako sborník referát z technických seminá .
Doprovodnou součástí Technického seminá e byla výstava výrobc z oblasti ve ejné osv tlení, tentokrát omezená prostorem určeným pro vystavování a byly p edneseny firemní prezentace firem a prob hlo p edstavení nových
člen Společnosti.
Po ukončení odborné části krátce vystoupil p edseda SRVO Ing. Jaroslav Kotek s informací o tom, ţe Podzimní setkání SRVO 2006 bude v nováno p edevším vnit ním záleţitostem SRVO. V rámci tohoto Setkání prob hnou i
volby p edsednictva a revizní komise SRVO na další období. P edseda také účastníky seznámil s p ípravou nových internetových stránek, jejichţ úkolem je
- zjednodušit strukturu stránek a umoţnit tak jejich snadn jší údrţbu Ěaktualizaci, nejr zn jší úpravy apod.ě,
- zjednodušit zp ístup ování Zpravodaje na stránkách SRVO,
- vytvo it interaktivní stránky, aby se členové výhledov mohli aktivn ji podílet na činnosti SRVO, umoţnit
poskytování nových sluţeb Ěwebové diskuze, ankety, p ihlášky na Setkání apodě.
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Po vystoupení p edsedy byli účastníci pozváni org. garantem a zástupcem sponzora p. Martinem Dlouhým na
bohatý večerní raut , p i n mţ pokračovala neformální část jednání..
Večerní osv tlení centra Č.Bud jovic m li účastníci seminá e moţnost zhlédnout z ochozu Černé v ţe. Pohled
na Č.Bud jovice z výšky p i večerním osv tlení byl nevšední záţitek.
K m stu pat í i tradice pivovarnická. Pro zájemce byla uspo ádána exkurse do Bud jovického Budvaru.
Pod kování za dobrý pr b h a celkov p íjemnou atmosféru a za večerní neformální posezení pat í sponzoru a
všem spolupracovník m, kte í se na hladkém pr b hu seminá e podíleli.
V tomto Zpravodaji jsou otišt ny referáty autor , kte í poskytli své p ísp vky k otišt ní nebo p edali podklady.
P ísp vky jsou autorizovány.

N co z historie místa konání seminá e
Soutok velkých jihočeských ek Vltavy a Malše si v roce 1265 zvolil český král
P emysl Otakar II. k zaloţení m sta Českých Bud jovic, aby tak upevnil své mocenské
postavení v jiţních Čechách. Pravidelný p dorys nov zakládaného královského m sta,
jehoţ st ed tvo í rozlehlé čtvercové nám stí, pat í k vrchol m st edov kého urbanismu v
českých zemích
České Bud jovice se díky panovníkov p ízni a výhodné poloze na dálkových obchodních cestách hospodá sky vzmáhaly, takţe jiţ kolem p elomu 13. a 14. století tu byly
dokončeny dva skvostné chrámy a m sto obepínaly pevné hradby.
V pr b hu neklidného 15. století p edstavovaly katolicky orientované Bud jovice
pevnou oporu proti husitství. Tém tradicí se stala obchodní válka s mocným šlechtickým
rodem Roţmberk , která často p er stala aţ v ozbrojené potyčky
St edov ké České Bud jovice z stávaly m stem v prstenci hradeb. Se svými tém
4.000 obyvateli však pat ily k nejv tším a nejvýznamn jším m st m Českého království.
Zhruba dv t etiny z tohoto počtu p edstavovalo n mecky mluvící obyvatelstvo, t etinu
Češi a od poloviny 14. století tu bylo usazeno rovn ţ n kolik ţidovských rodin.
Šestnácté století p ineslo Českým Bud jovicím nebývalý rozkv t. Značné zisky
plynuly do m stské pokladny zejména z t ţby st íbra v okolních dolech, ale také z va ení
piva, z rybničního hospoda ení a obchodu se solí. Nahromad né prost edky uţila m stská
obec mimo jiné k reprezentaci: vznikla nová budova radnice, byly p estavovány hradby a
m stská rada dosp la k rozhodnutí vystav t vysokou v ţ, které se dnes íká "Černá". Protoţe také m š ané zkrášlovali své domy, získaly České Bud jovice p vabnou renesanční tvá .
Roku 156ř zde byla z ízena mincovna, která zpracovávala st íbro vyt ţené v d lních revírech kolem dnešního Rudolfova. Samotné horní m sto Rudolfov se však jako útočišt p íslušník luteránské víry stalo trnem v oku katolicky orientovaným českobud jovickým
m š an m.
B hem stavovského povstání a následující t icetileté války z staly České Bud jovice op t na stran císa e a odolaly útok m stavovské armády. Moderní opevn ní učinilo z
m sta strategicky d leţitou pevnost, kam b hem války ve t icátých letech 17. století n kolikrát p esídlili nejvyšší zemští ú edníci a zdejší kostel tehdy krátce ukrýval české korunovační klenoty. Zatímco vlastní válečné události mnoho škod nezp sobily, zničení více neţ poloviny dom zap íčinil rozsáhlý poţár v červenci 1641. Obnova m sta trvala n kolik desetiletí. Barokní éra obohatila České Bud jovice o adu církevních památek a mimo jiné téţ o
jeden ze symbol m sta - Samsonovu kašnu.
Ke kulturnímu významu m sta p isp l ád piarist , který se tu usadil v roce 1762 a
z ídil zde latinské gymnázium. Do stejné doby spadá i vznik m stského divadla. Za Josefa
II. bylo roku 17Ř5 zaloţeno českobud jovické biskupství a o necelé dv desítky let pozd ji
začal p sobit zdejší kn ţský seminá a filozofický ústav.
Devatenácté století vstoupilo do ţivota m sta jednak p evratným technickým pokrokem a jednak vývojem moderní občanské společnosti. Kon sp eţní ţeleznice, postavená mezi lety 1Ř25-1Ř32 jako první na evropském kontinent ,
spojila České Bud jovice s hornorakouským Lincem, a společn s vltavskou plavbou, kterou provozoval Vojt ch Lanna,
urychlila p epravu zboţí v severojiţním sm ru. Tato skutečnost samoz ejm podnítila rozvoj obchodu a pr myslu. N kolik velkých pr myslových podnik začalo do m sta p itahovat mnoţství pracovních sil .
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Počátkem sedmdesátých let 1ř. století definitivn doslouţila kon sp eţka, jíţ nahradila výstavba tratí parní ţeleznice do Plzn , Prahy a Vídn mezi lety 1Ř6Ř -1Ř74. M sto se stalo d leţitým ţelezničním uzlem a st ediskem obchodu mezi rakouskými a českými zem mi. Českobud jovická společnost se v této dob začala stále výrazn ji d lit na českou a n meckou, vznikaly národnostn odlišené spolky, školy a v neposlední ad pr myslové podniky.
Dvacáté století p ineslo od prvních desetiletí dalekosáhlé zm ny ve všech oblastech
ţivota m sta.
České Bud jovice vyrostly ve skutečnou hospodá skou i kulturní metropoli jiţních
Čech a v roce 1ř4ř se staly sídlem nov utvo eného Českobud jovického kraje. Roku 1ř4Ř
zde byl zaloţen Pedagogický institut, dnešní Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. České
Bud jovice byly prohlášeny statutárním m stem v čele s primátorem a staly se sídlem nov
ustaveného Jihočeského kraje.
Technický seminá se konal v prostorách hotelu Dvo ák na historickém nám stí
P emysla Otakara II. Tento objekt slouţil jiţ od 1ř. století jako hotel Slunce, po rozsáhlé
rekonstrukci na p elomu 21. století, kdy z p vodního historického objetu zbyla pouze čelní
st na do nám stí a n které části p ízemí, byl p estav n do dnešní podoby, která neobvykle
slučuje obchodní galerii a hotel.

Vývoj ve ejného osv tlení v Českých Bud jovicích.
Martin Dlouhý, ELTODO-CITELUM, s.r.o., div. ČB

Ve Statutárním m st české Bud jovice došlo od 1. 10. 2004 ke
zm n subjektu, provozujícího správu a údrţbu soustavy ve ejného osv tlení. Smlouvou s Magistrátem p ešly tyto činnosti pod společnost ELTODO- CITELUM, s.r.o a to formou P enesené správy a údrţby, kterou naše
společnost nabízí a provozuje jiţ v ad m st a obcí v republice a s jejímiţ
zásadami jste jiţ byli seznámeni na p edchozích Technických seminá ích.
Pro zajiš ování dlouhodobého horizontu a p edevším k zajišt ní
kaţdodenních činnosti související se správou a údrţbou byla ve m st Č. Bud jovice zaloţena divize: ELTODO – CITELUM, s.r.o. - divize České Bud jovice.
Pro ilustraci rozsahu souboru ve ejného osv tlení je v Tabulce 1 uvedena Evidence ve ejného osv tlení k datu zahájení
činnosti divize ve m st a ke konci prvního čtvrtletí 2006:
v
k 1.10.2004
Sv telná místa VO

k 31.3.2006
9 773

10 036

Zapínací místa

136

137

Sv telná místa AO

33

42

Vánoční dekory

55

68

2
Vánoční stromy
Pozn.: VO - ve ejné osv tlení, zde myšleno jako osv tlení pozemních komunikací
AO – architekturní osv tlení
Tabulka 1.
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P esto, ţe stav soustavy VO v Českých Bud jovicích není tak kritický, jako v ad dalších m st a obcí, kde společnost ELTODO – CITELUM, s.r.o. Ědále jen ECě p sobí, p esto vyvstává ada úkol a postupných krok jak provoz
soustavy VO udrţovat a racionalizovat.
Provoz ve ejného osv tlení
Zajišt ní a racionalizace provozu soustavy ve ejného osv tlení má tyto prvotní cíle:


Dosaţení maximální hranice poruchovosti VO 3%



Zajišt ní nep etrţitého provozu dispečinku ke hlášení závad



Zpracování a zavedení ádu preventivní údrţby



Zajišt ní kvalitního a rovnom rného osv tlení



Zajišt ní technických prost edk k výkonu činnosti



Instalace a provoz vánočního osv tlení



Slavnostní osv tlení



Vedení digitálního pasportu

Pln ní smluvních závazk v oblasti P enesené správy VO p edstavuje p edevším činnost v oblasti obnovy za ízení ve ejného osv tlení


provozu a správy soustavy ve ejného osv tlení

a z toho vyplývají smluvní parametry, které jsou v oblasti obnovy:


výše vkladu finančních prost edk



rozsah v cného pln ní



termín pln ní

a v oblasti provozu a správy


provozní parametry osv tlovací soustavy

 odstra ování poruch a závad na za ízení
Masivní investicí dojde k navýšení kvality osv tlovací soustavy b hem prvních let správy VO. Budou nahrazeny
poruchové a nehospodárné prvky soustavy a tím bude zajišt na vysoká provozní spolehlivost a modernizace ve ejného
osv tlení. P i tomto rozloţení investic do obnovy za ízení se jeví ekonomický zám r jako stabilní a realizovatelný.
Pro p edstavu zde uvádím v cný plán pln ní pro rok 2005 pro obnovu za ízení ve ejného osv tlení a dosaţenou
skutečnost:
Plán (ks, m)
1000

Skutečnost (ks, m)
1454

Pln ní (%)
145

Výzbroje

2000

2324

116

Stožáry

150

443

295

Nát ry stožár

500

606

121

10

11

110

4000

19000

475

Svítidla

ZM
Kabely

V oblasti provozu soustavy ve ejného osv tlení, jehoţ cílem je dosaţení kvalitního a rovnom rného osv tlení,
byl v roce 2005 p edevším podrobn zpracován a zaveden ád preventivní kontroly. Podle tohoto p edpisu bylo provedeno 6Ř revizí ZM a p íslušných kontrol a u 244ř sv telných míst ze soustavy VO byla provedena preventivní kontrola
za ízení.
Pro dosaţení rovnom rnosti hladiny osv tlení komunikací v souladu s noremními poţadavky je t eba provést
kontrolu výpočtem, p ípadn provést nastavení či vým nu svítidel za taková, která splní poţadavky kladené normou.
Provoz ve ejného osv tlení, včetn údrţby se opírá o vedení digitálního pasportu soustavy. S podrobnostmi
pasportizace ve společnosti EC jste m li moţnost se seznámit jiţ na n kolika seminá ích, nap . minulý rok na ja e
v Plzni.
5
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Pro p edstavu, jaký komplex prací nás čeká v dalších letech, vyplývá z v cného plánu 2005 aţ 200Ř pro projekty obnovy ve ejného osv tlení:
Kompletní rekonstrukce VO
Areál Jihočeské univerzity

dokončeno

Ul. B. N mcové.

dokončeno

Ul Polní, Luční, U elektrárny

dokončeno

Ul. Rudolfovská

probíhá

Ul. Okruţní

rok 2006

Havlíčkova kolonie

část dokončena, probíhá

Sídl Modrá hv zda

dokončeno

Oblast Pekárenská

dokončeno

Ul. Novohradaská

dokončeno

Rekonstrukce VO
Krumlovská, V zátiší

bude v koordinaci

Vodní, Puchmajerova

bude v koordinaci

Vrchlického náb , T ebízkého

část dokončena

Výsledky naší činnosti si dovolím ilustrovat na obrázcích:

Obr 1 Jihočeská universita - p vodní stav a nové ešení

Obr 2 Novohradská ulice- p vodní stav a nové ešení
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Obr.3 Ulice B. N mcové po rekonstrukci
V ím, ţe naše činnost p inese prosp ch našemu m stu a jeho obyvatel m a v ím, ţe pokud budu pot ebovat
informace a pomoc z tohoto našeho oboru, mohu se na kaţdého z vás s d v rou obrátit.
D kuji za pozornost.

Vliv zem pisné polohy na zm nu čas zapínání a vypínání soustavy VO.
Ing. Ji í Skála, ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Úvod
Pro zapínání a vypínání ve ejného osv tlení lze vyuţít 2 zp soby a to pomocí soumrakových spínač Ěfotobun kě a spínacích hodin. Kaţdý z t chto dvou zp sob má své výhody i nevýhody. Naše společnost se jiţ v roce 1999
rozhodla pro vyuţití celoročn programovatelných spínacích hodin.
Zapínání a vypínání ve ejného osv tlení podle spínacích hodin se vztahuje v jakémkoli míst určitým zp sobem
k východu a západu Slunce. V norm ČSN 36 0400 byly stanoveny maximální časy zapnutí a minimální časy vypnutí,
které byly stanoveny jako časový posun oproti východu a západu Slunce Ě30min v období od 23.ř. do 20.3., 45 min
v období od 21.3. do 22.ř.ě. Kde však vzít co nejp esn jší informace o východu a západu Slunce? Lze pouţít informace
zve ej ované v televizi? Jaký vliv bude mít na p esnost t chto údaj rozloha ČR? K jakému dochází časovému posunu
vlivem zem pisné polohy dané obce?
Bez znalosti odpov dí na p edcházející otázky se určit shodneme na tom, ţe p i pouţívání spínacích hodin je
bezpodmínečn nutné zajímat se o vliv zem pisné polohy dané obce na zapínací a vypínací časy ve ejného osv tlení.
Vstupní informace
P estoţe není Česká republika v porovnání s celou Evropou veliká, projevují se i na tomto území významn
zm ny východu a západu Slunce. Zem pisnou polohu České republiky znázor uje:
obrázek 1 - zem pisná poloha České republiky.
F=51°00
´, L=12°10´

F=51°00
´, L=1ř°00´

obrázek 1 - zem pisná poloha České republiky
F=4Ř°35
´, L=12°10´
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Výpočet východu a západu Slunce

3.1. Vytvo ení SW
Pro výpočet východu a západu Slunce byl vytvo en v červenci 2004 ve spolupráci s pracovníkem AV ČR Ěp.
Vondrákě výpočetní SW, jehoţ výstupem jsou časy východu a západu Slunce Ěvztaţeno k hornímu okraji Slunceě podle
gregoriánského kalendá e.

3.2. Výpočet východu a západu Slunce
3.2.1. Zm na zem pisné polohy o 1 stupe
Pro posouzení významnosti zm ny zem pisné polohy o pouhý jeden stupe byl zpracován graf pro východ Slunce v okolí Prahy pro čty i krajní body určené zm nou jednoho stupn . Výsledek znázor uje: graf 1 - Pr b h
východu Slunce v závislosti zm ny zem pisné polohy o jeden stupe .

Východ Slunce v okolí Prahy - zm ny v rámci 1 stupn

7:45
7:30
7:15
7:00
6:45
6:30

čas

6:15

Východ 2004 pro F=50, L= 16
Východ 2004 pro F=50, L=15
Východ 2004 pro F=49, L=15
Východ 2004 pro F=49, L=16

6:00
5:45
5:30
5:15
5:00
4:45
4:30

Vysv tlivky:

4:15

F = severní ší ka

4:00

L = východní délka
27.12.

3.12.

15.12.

9.11.

21.11.

28.10.

4.10.

16.10.

22.9.

10.9.

29.8.

5.8.

17.8.

24.7.

12.7.

30.6.

6.6.

18.6.

25.5.

1.5.

13.5.

7.4.

19.4.

26.3.

2.3.

14.3.

6.2.

18.2.

25.1.

1.1.

13.1.

3:45

datum

graf 1 - Pr b h východu Slunce v závislosti zm ny zem pisné polohy o jeden stupe
Vyhodnocením tohoto grafu lze učinit následující záv ry:
Zm na východní délky se projeví v grafu jako časové posunutí celé k ivky sm rem nahoru Ězvýšení východní
délkyě nebo dol Ěsníţení východní délkyě. Zm na zem pisné polohy o jeden stupe východní délky se projeví jako časový rozdíl v hodnot 4 min.
Zm na severní ší ky se projeví jako deformace tvaru k ivky. K ivka bude plošší čím blíţe bude místo rovníku.
Zm na zem pisné polohy o jeden stupe severní ší ky v okolí Prahy se projeví p i letním slunovratu jako časový rozdíl
v hodnot 5 min.
Zm na zem pisné polohy o jeden stupe v rámci východní délky i severní ší ky v okolí Prahy se projeví jako
časový rozdíl v roční maximální hodnot ř min Ěp i letním slunovratuě.

3.2.2. Území české republiky
Pro názornost vlivu zm ny zem pisné polohy obcí v České republice na východ a západ Slunce byly vypočteny
hodnoty pro zem pisné polohy, který uvádí obr. 1.
Výsledky jsou znázorn ny v následujících grafech:
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vychod Slunce ČR levý horní 2004

vychod Slunce ČR levý dolní 2004

vychod Slunce ČR pravý horní 2004

vychod Slunce ČR pravý dolní 2004

8:15
8:00
7:45
7:30
7:15
7:00
6:45
6:30
6:15
6:00
5:45
5:30
5:15
5:00
4:45
4:30
4:15
4:00
3:45
3:30
3:15

1.
1
15 .
.1
29 .
.1
12 .
.2
26 .
.2
12 .
.3
26 .
.3
.
9.
4
23 .
.4
.
7.
5.
21
.5
.
4.
6.
18
.6
.
2.
7
16 .
.7
30 .
.7
13 .
.8
27 .
.8
10 .
.9
24 .
.9
8. .
10
22 .
.1
0
5. .
1
19 1.
.1
1
3. .
1
17 2.
.1
31 2.
.1
2.

čas

Východ Slunce - ČR krajní polohy

datum

graf 2 - Východ Slunce - ČR krajní polohy
Západ Slunce - ČR krajní polohy

30.12.

8.12.

19.12.

27.11.

5.11.

16.11.

25.10.

3.10.

14.10.

22.9.

11.9.

31.8.

9.8.

20.8.

29.7.

7.7.

18.7.

26.6.

4.6.

15.6.

24.5.

2.5.

13.5.

21.4.

10.4.

30.3.

8.3.

19.3.

25.2.

3.2.

14.2.

23.1.

1.1.

20:30
20:15
20:00
19:45
19:30
19:15
19:00
18:45
18:30
18:15
18:00
17:45
17:30
17:15
17:00
16:45
16:30
16:15
16:00
15:45
15:30
12.1.

čas

zapad Slunce ČR levý horní 2004
zapad Slunce ČR levý dolní 2004
zapad Slunce ČR pravý horní 2004
zapad Slunce ČR pravý dolní 2004

datum

graf 3 - Západ Slunce - ČR krajní polohy
Vyhodnocením t chto dvou graf zjistíme limitní časové posuny v rámci České republiky a to:


Zm n zem pisné polohy v rámci dvou krajních poloh po rovnob ţníku se projeví jako časový rozdíl v hodnot 27
min.,



zm n zem pisné polohy v rámci dvou krajních poloh po poledníku se projeví p i letním slunovratu jako časový
rozdíl v hodnot 13 min.,



zm a zem pisné polohy úhlop íčn v rámci celé České republiky se projeví jako časový rozdíl v maximální hodnot
40 min. Pro názornost je pro tento p ípad zpracován graf časového rozdílu pro kaţdý den v roce, který znázor uje
nerovnom rnost časové odchylky mezi krajními zem pisnými polohami Ěviz: graf 4 - Pr b h časové odchylky ).
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Maximální časová odchylka v ČR Ěúhlop íčn ě

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00

3.12.

24.12.

12.11.

22.10.

1.10.

10.9.

20.8.

30.7.

9.7.

18.6.

7.5.

28.5.

16.4.

26.3.

5.3.

1.1.

0,00

12.2.

10,00
5,00

0,00
-5,00
-10,00
-15,00
-20,00
-25,00
-30,00
-35,00
-40,00
-45,00

odchylka pro západ
Slunce [min]

Čas.odchylka (nap íč ČR) - západ Slunce

45,00

22.1.

časová odchylka pro
Východ Slunce [min]

Čas.odchylka (nap íč ČR) - východ Slunce

datum

graf 4 - Pr b h časové odchylky p i zm n zem pisné polohy úhlop íčn p es ČR
Vliv profilu okolního prost edí
Výpočet východu a západu Slunce je proveden vzhledem k ideálnímu horizontu a hornímu okraji Slunce.
Z tohoto hlediska je nutné p i stanovování spínacích harmonogram také vzít v úvahu vliv profilu okolního prost edí.
Z principu lze uvaţovat vzhledem k dané lokalit pouze profil okolního prost edí na východ a na západ .
Obecn lze konstatovat, ţe hodnota posunu zapínání a vypínání ve ejného osv tlení bude záviset na:


Výšce zvýšeného okolního profilu



Vzdálenosti zvýšeného okolí od dané lokality

 Existenci oblačnosti a jeho výšce vzhledem k dané lokalit
Z výše uvedeného souhrnu prom nných, které mají vliv na hodnotu časového posunu je vid t, ţe stanovení
konkrétní hodnoty je tém nereálné z d vodu existence prom nlivé oblačnosti na jejíţ parametrech závisí časový posun
nejvíce.
Harmonogram spínání
Naše společnost se zabývala vlivem zem pisné polohy na zapínání a vypínání ve ejného osv tlení s cílem stanovit pro kaţdou p edem definovanou oblast konkrétní harmonogram spínání. Ke stanovování spínacích harmonogram
pro danou oblast jsme p istoupili s velkou pečlivostí a vycházeli p i tom z vypočtených údaj východu a západu Slunce.
Je z ejmé, ţe krom stanoveného východu a západu Slunce hrají další úlohu místní geografické podmínky.
Na základ uvedených skutečností bylo doporučeno stanovit oblasti tak, aby úhlop íčn nevznikaly p i letním
slunovratu rozdíly v tší neţ cca 5 min
4.1.1. Rozd lení ČR na jednotlivá území
Návrh územního rozd lení ČR vycházel ze skutečnosti, ţe zm na východní délky má vliv na časovou zm nu
v pr b hu roku lineární a zm na severní ší ky nelineární. Pro nalezení moţných variant rozd lení území byly vypočteny
časové zm ny p i zm n zem pisných údaj v rámci jednoho stupn severní ší ky i východní délky. Výsledky časových
zm n jsou uvedeny v: tabulka 1. V tabulce jsou zvýrazn ny moţné varianty p ípustných zm n obou zem pisných poloh
p i dodrţení doporučené časové zm ny.
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zm na severní ší ky

zm na času
[mm:ss]

zm na východní délky
0°00'

0°10'

0°20'

0°30'

0°40'

0°50'

1°00'

0°00'

0:00

0:40

1:20

2:00

2:40

3:20

4:00

0°10'

0:50

1:30

2:10

2:50

3:30

4:10

4:50

0°20'

1:40

2:20

3:00

3:40

4:20

5:00

5:40

0°30'

2:30

3:10

3:50

4:30

5:10

5:50

6:30

0°40'

3:20

4:00

4:40

5:20

6:00

6:40

7:20

0°50'

4:10

4:50

5:30

6:10

6:50

7:30

8:10

1°00'

5:00

5:40

6:20

7:00

7:40

8:20

9:00

tabulka 1 - Časové zm ny p i zm n zem pisné polohy
Konečný návrh územního rozd lení dle moţných variant uvedených: v tabulka 1 vycházel z procentuálního
pokrytí území o rozm rech jednoho stupn severní ší ky i východní délky. Optimalizaci tohoto návrhu uvádí: tabulka 2 .
Zvolené rozd lení je zvýrazn no tmavší barvou. Na základ tohoto rozd lení byly stanoveny hranice jednotlivých území. Zem pisné údaje pro toto rozd lení uvádí tabulka 3, zem pisné údaje Ězem pisné st edy jednotlivých oblastíě pro
výpočet východu a západu Slunce v: tabulka 4.
optimalizace
územního
rozd lení ČR

zm na východní délky
0°00'

0°10'

0°20'

0°30'

0°40'

0°50'

1°00'

zm na severní ší ky

0°00'
0°10'

28,6%

0°20'

36,7%

0°30'

40,8%

0°40'

30,6%

0°50'
1°00'

40,8%

24,5%
14,3%

tabulka 2 - Optimalizace územního rozd lení
Severní ší ka

Východní délka

Od

Do

Od

Do

A

50°40´

51°10´

1

12°10´

12°50´

B

50°10´

50°40´

2

12°50´

13°30´

C

4ř°40´

50°10´

3

13°30´

14°10´

D

4ř°10´

4ř°40´

4

14°10´

14°50´

E

4Ř°40´

4ř°10´

5

14°50´

15°30´

F

4Ř°10´

4Ř°40´

6

15°30´

16°10´

7

16°10´

16°50´

8

16°50´

17°30´

9

17°30´

1Ř°10´

10

1Ř°10´

1Ř°50´

tabulka 3 - Rozd lení ČR do jednotlivých území
1
pásmo
A
B
C
D
E
F

Sev.š.
50°55´
50°25´
49°55´
49°25´
48°55´
48°25´

pásmo
A
B
C
D
E
F

Sev.š.
50°55´
50°25´
49°55´
49°25´
48°55´
48°25´

2
Vý.d.
12°30´
12°30´
12°30´
12°30´
12°30´
12°30´

Sev.š.
50°55´
50°25´
49°55´
49°25´
48°55´
48°25´

Vý.d.
15°50´
15°50´
15°50´
15°50´
15°50´
15°50´

Sev.š.
50°55´
50°25´
49°55´
49°25´
48°55´
48°25´

6

3
Vý.d.
13°10´
13°10´
13°10´
13°10´
13°10´
13°10´

Sev.š.
50°55´
50°25´
49°55´
49°25´
48°55´
48°25´

Vý.d.
16°30´
16°30´
16°30´
16°30´
16°30´
16°30´

Sev.š.
50°55´
50°25´
49°55´
49°25´
48°55´
48°25´

7

4
Vý.d.
13°50´
13°50´
13°50´
13°50´
13°50´
13°50´

Sev.š.
50°55´
50°25´
49°55´
49°25´
48°55´
48°25´

Vý.d.
17°10´
17°10´
17°10´
17°10´
17°10´
17°10´

Sev.š.
50°55´
50°25´
49°55´
49°25´
48°55´
48°25´

8

5
Vý.d.
14°30´
14°30´
14°30´
14°30´
14°30´
14°30´

Sev.š.
50°55´
50°25´
49°55´
49°25´
48°55´
48°25´

Vý.d.
17°50´
17°50´
17°50´
17°50´
17°50´
17°50´

Sev.š.
50°55´
50°25´
49°55´
49°25´
48°55´
48°25´

9

10

tabulka 4 - Zem pisné údaje pro výpočet západu a východu Slunce v jednotlivých území
11

Vý.d.
15°10´
15°10´
15°10´
15°10´
15°10´
15°10´

Vý.d.
18°30´
18°30´
18°30´
18°30´
18°30´
18°30´
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Záv r
Z výše uvedených graf a podrobných výpočt lze konstatovat, ţe:


vypínání a zapínání ve ejného osv tlení je závislé na zem pisné poloze obce, a to i v rámci České republiky



pro území ČR bylo stanoveno celkem 43 spínacích harmonogram



provozní doba je v rámci zm ny východní délky v celé ČR shodná



provozní doba je v rámci zm ny severní ší ky na území ČR rozdílná pouze nepatrn Ěrozdíl se pohybuje do 10
hod/rok)

Studie architekturního osv tlení kostela Panny Marie Královny And l v Českých Bud jovicích - Nových Hod jovicích.
Ing. Pavel Sn hota, ELTODO, CITELUM, s.r.o.
P i p íleţitosti velikonočních svátk bylo slavnostn spušt no osv tlení kostela v Nových Hod jovicích, m stské části Českých Bud jovic.
Kostel není typickou historickou architekturou ve smyslu historických sloh , ale je významnou dominantou této
m stské části. Kostel byl postaven díky sbírce místních občan a donátor z ad obyvatel Č. Bud jovic i z církevních
kruh , která začala v roce 1937. V té dob zde ţilo p eváţn n mecky mluvící obyvatelstvo. V roce 1ř3Ř byl poloţen
základní kámen a v roce 1ř40 byl kostel vysv cen. O tom, jaký význam m l kostel pro místní obyvatelstvo sv dčí nap . i
to, ţe kolem kostela vznikl Kostelní spolek, a p vecký sbor, který p sobil i jako ochotnické divadlo, uvád jící české hry.
Vlastní hmota kostela je jednolodní architektura se vstupní p edsíní dlouhou 20 m, ř m širokou a vysokou
s výrazným sankustníkem. Fasáda, st echa a sankustník kostela byly opravovány v roce 1řŘ0. P ed kostelem stojí barokní socha Panny Marie.
Slavnostní osv tlení kostela bylo navrţeno a realizováno na základ doporučení tohoto objektu pracovníky
magistrátu Českých Bud jovic. Osv tlení bude začlen no do souboru slavnostního a ve ejného osv tlení m sta Českých
Bud jovic, které společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. modernizuje, udrţuje a spravuje.
První návrh osv tlení kostela byl zpracován počítačovým programem, podle n ho bylo instalováno, vesm s na
stávající stoţáry ve ejného osv tlení, sv tlomety. Jako p i
kaţdé takovéto práci následovaly sv telné zkoušky a sm rování svítidel. Jako sv telný zdroj byly pouţity halogenidové
výbojky. Výsledný dojem je bílá hmota architektury
v kontrastu s osv tlením p ilehlých komunikací sodíkovými
vysokotlakými výbojkami.
Protoţe se jedná v podstat o hladkou fasádu, sv tlomety nevytvá ely ţádné zajímavé stíny ani jiné plastické
efekty a výsledek je na obr. 1.
Obr. 1
Aby se zd raznila plasticita hmoty kostela, do okenních nik byly instalovány
p ídavné
reflektory. P i realizaci dopl kového osv tlení kostela byla pouţita nová
technika zp sobu osv tlování historických objekt v České republice. Tato
technika spočívá ve vyuţití sv tlomet se sv telným zdrojem vysoce svítící
LED a dokreslení vzhledu objektu barevným sv tlem. Sv tlomety mají moţnost úpravy jak barvy, tak intenzity sv tla. Viz obr. 2. Bylo by zajímavé vyuţít moţností jejich barevného podání nap . p i cyklech církevního roku.

Obr. 2
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Do p edsín kostela byla umíst na sodíková vysokotlaká výbojka.
Na obr. 3 je patrný rozdíl v akcentu detail stavby kostela s vyuţitím této techniky osv tlování.
Pozn. Redakce: Bohužel naše reprodukční technika umož uje pouze černobílé zobrazení, celkové vyzn ní je oslabeno.
Jak patrno z detailu modrého nasv tlení okenních nik dostala tato chrámová architektura jinou plasticitu, jiné
vyzn ní na k iţovatce komunikací. Dopl kové modré osv tlení dob e koresponduje i s modrou barvou, jíţ jsou zd razn ny n které prvky na fasád .
Touto cestou chci pod kovat všem spolupracovník m, kte í se na p íprav
a realizaci osv tlení podíleli a nejednou p i sv telných zkouškách vystavili svou
k ţi nep ízni počasí.
Kdyţ se znovu zamýšlím nad touto realizací a vzpomínám si na
r zné pohledy památká a dalších orgán , kte í se vyjad ují k architekturnímu
osv tlení mnoha památek a významných architektur, napadá m , ţe mnohdy cit
sv telného technika vytvo í n co víc. Proto se m vtírá otázka:
Existuje pro Vás hranice, p i „vytvá ení“ vzhledu objektu sv telnými
efektem u historických budov?
Obr.3

Ve ejné osv tlení historických center z pohledu architekta, problematika p ípravy a výb ru svítidel.
Ing. Arch. Hradil, ADI-DESIGN, Brno
Osv tlení historických center je moţno pojmout z čist sv teln technického hlediska, z pohledu památkových
ú ad , z hlediska architekta a urbanisty. Pro úsp šnou realizaci je však t eba všechny pohledy sjednotit. K objasn ní
n kterých aspekt této problematiky, tak jak je vidí architekt by m l p isp t tento m j referát.
Cht l bych navázat také na referát pana Sn hoty a zejména jeho záv rečnou výzvu: Existuje pro Vás hranice,
p i „vytvá ení“ vzhledu objektu sv telnými efektem u historických budov?
Z čeho by m lo p edevším vycházet ešení m stských historických center včetn návrhu m stské drobné architektury historických center, kam lze počítat i soustavu VO?


Analýza funkce m stského centra



Stanovení urbanistických cíl a parametr


Doprava



Energetika



Ţivnostenské podnikání: trhy, obchody, výroba



Společenské aktivity



V da a výzkum, vzd láváni



Kultura: cestovní ruch, ubytování

 P ípadné další funkce nap . manifestační plochy apod.
Z toho vyplývají parametrické vazby jednotlivých funkcí a ty určí hodnotu architektury historických center.
Z toho vyplynou obecné poţadavky na uplatn ní prvk malé architektury, která zahrnuje


M stský mobiliá




chy patron

Stoţáry a ostatní prvky ve ejného osv tlené
ešení odpočinkových zón – lavičky



Regulační prvky p ších a dopravních tras – zábrany, et zy apod.



Informační navád cí systém



Ostatní dopl kové prvky – fontánky apod.

Votivn určující architektura – vychází z historických fakt Ěmorové sloupy, kašny, k íţové cesty, so-
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To vše lze pojmout nejjednodušeji v tradičním pojetí Ě a bohuţel dnes vidíme tento p ístup ešení historických
center, resp. p ístupy architekt k tomuto ešení dosti častoě – zvolíme dominující architektonický sloh a k n mu p i adíme mobiliá e. Mnohdy v bec nikomu nevadí symbióza technicky provedeného eklektického stoţáru VO se secesní
lavičkou. Obojí je z litiny, tak co? Památká i jsou spokojeni. Mají další skanzen, investor , pov tšinou magistrát, je taky
spokojen, má p edvolební čárku, ţe n co spravil a jede se dál.
Kde začíná funkce architekta? P edpokladem je poctivá dobrá p íprava – základ úsp chu. Ze shrnutí historických poznatk se zpracovává analýza, prognóza se stanovením cíl a stanovením funkcí. Od prvního dne je nutné spolupracovat s Národním památkovým ústavem a p ipoušt t v rozsahu autorského práva i tv rčí spolupráci s pracovníky
NPÚ.
Ušet íte spoustu času …
K tomu d leţitá poznámka: Národní památkový ústav potaţmo jeho pracovníci mají PORADNÍ FUNKCI, nikoli rozhodující hlas.V p ístupu k ešení historických center je t eba vyjít z jejích současných funkcí a nebudovat pouze
mrtvá, zdánliv stylov jednotná muzea, ale p izp sobit jejich vzhled současným funkčním a urbanistickým poţadavk m. Teda v t sné spolupráci s architekty a urbanisty, které poh íchu na ú adech, majících rozhodující slovo, chybí.
Ale v c má háček: Ne všechna architektonické centra oplývají slohovou čistotou, které určí sm r výb ru mobiliá e. Skutečnost je jiná: p íklad z Frýdku Místku – v centru m ţeme nalézt 7 sloh . A který je určující?
A tady nastupuje funkce architekta – p esv dčit p edevším pracovníky památkových ú ad , ţe koncepce jimi
vytvo ená je ta správná a opírá se o shora uvedené zásady. Památká i by ze všeho nejrad ji ud lali neţivé skanzeny se
vším všudy. Vrátili by nevratné funkce historických center tam, kde jiţ dávno nejsou a nebudou. Pro koho? Proč?
Architekt musí na základ zadání investora stanovit principy a cíle a udat
sm r kudy budou sm ovat další funkce a v souladu s tím i architektura, včetn té
drobné, kam počítáme i prvky ve ejného osv tlení.
Vţdy dnes ve sv t je zcela b ţná symbióza historických prvk architektury s moderními styly a dopl ky. Jako p íklad budiţ uveden pa íţský Louvre:
Vrcholn barokní architektura v souladu s moderní sklen nou pyramidou.
Našt stí jsou u nás první pokusy a st ípky také zaznamenány, ale stále se
ješt učíme. P edevším se učíme ţít s moderními slohy v historických jádrech a
p ijímat je. P íkladem budiţ dostavba radnice v Č. Bud jovicích.
Co se týče návrh ve ejného osv tlení je velmi diskutovaný návrh osv tlení historického centra Olomouce. Neodsuzujme však olomoucké tv rce za to, ţe
hledali novou cestu, by její výsledky jsou z odborného, sv teln technického,
hlediska diskutovatelné. Su me skutečnost, ţe nová cesta nebyla nalezena a poučme se z toho, kde se stala chyba..
I
Ilustrační obrázek: Sv telná fontána na
kruhovém objezdu v Olomouci
A m ţe za chybu vţdy architekt? Nedostal zavád jící vstupní údaje? Mohl si je ov it? Jaký byl tlak zadavatele? Bojujeme mnohdy proti zkostnat lé legislativ a p edsudk m. Moje snaha a snaha ady dalších architekt by m la
být prosazovat dobrá architektonická ešení podle svého nejlepšího v domí a sv domí na základ ov ených fakt . Tam,
kam pat í historizující prvky, nech tam jsou, tam, kde lze uplatnit moderní architekturu, šup tam s ní. Je spousta prvk
m stského mobiliá e, vč. VO, které nejsou historizující a lze je s úsp chem pouţít v historických souvislostech. Naučme
s tím projektanty pracovat. D leţitým momentem pro projektanty jsou správné a pravdivé podklady, počínaje certifikáty, konče technickými parametry a veškeré dostupné pom cky, kterými by m l dodavatel sv j výrobek doprovodit.
Jestliţe projektant n kam navrhne, v souladu a normou, ţe tam bude osv tlenost 20 lx, protoţe mu to výpočtem
podle dostupných podklad vyšlo a ve skutečnosti je to jinak, tak co s tím. Mnohdy to nelze ešit vým nou zdroje.
Architekt by pro práci projektanta m l zajistit
o
Vhodný a doporučený výb r svítidel
o
Druh nasv tlení jednotlivých funkcí – doprava, chodníky ….
o
Atmosféru prost edí – komorní, slavnostní, komerční ….
o
Výšku sv telné architektury vzhledem k celku
o
Sm rovost sv telného toku
o
Bezpečnost - neoslnivé osv tlení pro idiče, nep ezá ení
o
Soudobost funkcí
-večerní
-noční
14
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-ranní
o
architektonická priorita – zvýrazn ní jedinečných prvk nebo prvk pro sjednocení slohového vyzn ní
individuálním nasv tlením - fasády, sochy, štíty, v ţe, stromy….
o
Práce sv tla s dynamickou architekturou – tekoucí voda v kašnách, fontánách
Specialista projektant pak na základ podklad výrobce poţadavky architekta p evede do reálu.
Ješt bych se cht l zmínit o ve ejných sout ţích na tento druh činnosti.
Ty jsou zpravidla pro celkový výsledek kamenem úrazu. Proč? Zpravidla kriteria vyhodnocení up ednost ují
co nejniţší po izovací náklady a ostatní hlediska jdou stranou. A podle toho to také vypadá. Dále architekt ne vţdy m ţe dohlédnout na realizaci.
Často mnoho architekt svou práci končí poloţením tuţky. To je málo. Ale n kdy toho víc nezm ţe. Často pro n j
končí dohled po vypsání sout ţe na dodávku …Pak se stane, ţe rozhodující hlas nedostává autor projektu, ale „ve ejný
zájem“
Na téma architektura, drobná architektura vč. VO a zejména architektura v historických jádrech z pohledu nás
architekt by se dalo hovo it dlouho. Jsem rád, ţe jsem m l moţnost vás, odborníky na sv tlo a osv tlení, seznámit
s n kterými svými názory a v ím, ţe na poli našeho společného p sobení budeme nalézat stále širší prostor pro spolupráci.

Návrh Architektonického ešení (vč. soustavy VO) historického nám stí ve Frýdku Místku

P i ešení Nám stí Svobody ve Frýdku Místku v rámci zpracovávané studie architekt od prvopočátku spolupracoval jednak se zadavatelem, ale i s potenciálními výrobci Ědodavateli).
Kvalitní sv telný projekt byl podpo en fotorealistickou animací, kde architekt prokazoval zm nou sv telné intenzity a
polohou sv tel budoucí atmosféru scény m stského centra.
Dosv tlení částí n kterých prvk nám stí Svobody, krom animace, bylo prokazováno i na sv telných modelech a poté,
v p ípad morového sloupu na pokyn NPÚ i nanečisto, byla provedena sv telná zkouška p ímo na míst .

Rozteč svítidel v soustav VO, opomíjený zdroj investičních úspor
Ing. Tomáš Maixner, Siteco Lighting spol. s r.o.
Velice častým p ípadem, p ed který je projektant postaven, je rekonstrukce osv tlovací soustavy ve ejného
osv tlení. Není p itom vzácným poţadavkem zachovat stávající rozmíst ní sv telných míst - stoţár ve ejného osv tlení. Ne vţdy je takový poţadavek moudrý a hospodárný.
Úplná rekonstrukce
Samoz ejm , ţe takové situace ešila i naše společnost. Jeden z ady p ípad - investor se rozhodl provést rekonstrukci p ím stské komunikace. Stávající soustava byla zcela nevyhovující - daleko za svým účetním a morálním
ţivotem. Dokonce i ţivotem fyzickým. Bylo nutné provést úplnou rekonstrukci. Poţadavek investora byl - zachovat
stávající umíst ní a charakter sv telných míst. To znamenalo navrhnout nové osv tlení se stoţáry Ř metr vysokými
vzájemn vzdálenými 30 m.
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Jednalo se o zcela b ţnou dvouproudovou vozovku dlouhou 360 metr s chodníkem po jedné stran . Stoţáry
byly umíst ny v úzkém zeleném pásu mezi chodníkem a silnicí - tvo ily jednostrannou osv tlovací soustavu. Poţadovaná t ída osv tlení - ME4a.
Pro popsané zadání jsme hledali p ijatelné ešení. To znamenalo najít takové svítidlo, které splní poţadavky dané normou Ěa nebude je nadm rn p ekračovatě. Svítidlo, které p itom bude co nejšetrn jší ke kapse investora. Nejen
z pohledu investičních náklad , ale také z pohledu náklad provozních. Ukázalo se, ţe ešením je pouţití svítidel Siteco
ady SR ĚObr. 1,2,3ě. Jedná se o vysoce kvalitní svítidlo vyrobené z polyesteru vyztuţeného sklen nými vlákny, konstrukční rám a stoţárová p íruba je z hliníkového odlitku. Svítidlo má vynikající optické vlastnosti ĚObr. 4ě. Je moţné
m nit pozici reflektoru v či zdroji, a tím m nit vyza ovací charakteristiku svítidla podle konkrétní pot eby. Zejména
díky tomu se poda ilo zadání splnit.
Stávající nosné prvky osv tlovací soustavy byly v ţalostném stavu a jejich vým na byla bezpodmínečn nutná.
Ve stejném stavu byly i elektrické rozvody. Náklady na rekonstrukci soustavy jsou z ejmé z tabulky Tab. 1a Ědále soustava Aě. Ceny jsou stanoveny podle ceník a zvyklostí v daném míst .
V tabulce jsou uvedeny také náklady na provoz osv tlovací soustavy. Stručný výklad si zaslouţí t i poloţky.
Poloţka „regulace“ – p edpokládaný provoz soustavy je takový, ţe polovinu doby bude provozována s plným
p íkonem a stejnou dobu s polovičním. Pr m rný p íkon jsou ¾ celkového p íkonu.
Druhou poloţkou hodnou pozornosti je poloţka „náklady na čišt ní svítidel“, která je velice nízká. D vod je
nasnad . Díky kvalitnímu t sn ní na bázi silikonu si svítidlo uchovává po celou dobu ţivota vynikající krytí IP65. Svítidla ady SR postačí očistit p i vým n sv telného zdroje.
Poslední „pozoruhodnou“ poloţkou je údaj o nákladech na opravy. B ţn se tato hodnota volí v rozmezí 5-7%
investičních náklad . V tomto p ípad byla zvolena pouze 4%. D vodem je vypracovaný systém údrţby svítidel Siteco
Ěnejen ady SRě. Údrţbu je moţn provád t bez pouţití nástroj . Pomocí d myslného systému lze „holýma“ rukama
otev ít prostor s optickou částí svítidla a vym nit sv telný zdroj. Prostor s p ed adníky a objímkou sv telného zdroje je
p ístupný také bez ná adí, navíc se s jeho otev ením odpojí svítidlo od napájení. Údrţba je navýsost bezpečná. Elektrovýzbroj je moţné ze svítidla vyjmout, samoz ejm bez pouţití ná adí, a nahradit jinou. Opravu pak lze provést pohodln
v díln .
Navrţené ešení jsme však nepovaţovali za optimální. Jediný klad - spl ovalo poţadavek investora na výšku a
rozteč svítidel. Ovšem pom rná rozteč 3,75 napovídá, ţe musí existovat lepší ešení. Se stejným typem svítidla, jen
s výkonn jším sv telným zdrojem a stoţáry o dva metry vyššími, se poda ilo navrhnout osv tlovací soustavu se sv telnými místy vzdálenými o polovinu více neţ u p vodní soustavy.
Bylo by moţné rozteč ješt zv tšit, avšak zhoršilo by to parametry osv tlení aţ na hraniční poţadavky normy.
Krom toho by patrn bylo nutné pouţít výloţníky, takţe ve výsledku by soustava nebyla o nic levn jší. Jinou moţností
by bylo naklon ní svítidel. To by ale zvýšilo ekologickou zát ţ nočního prost edí. Výsledkem by byla, vzhledem k délce
komunikace, úspora jednoho sv telného bodu. Za cenu malých úspor investičních i provozních by se zaplatilo sníţením
kvality osv tlení a zhoršením ţivotního prost edí. Proto jsme nehledali extrémní ešení, ale rozhodli se pro variantu uvedenou v Tab. 1b. ĚDále soustava B.ě
Investor byl zprvu zaskočen. P išli jsme za ním s nabídkou levn jší varianty. To nebývá zas tak b ţným zvykem. Investičn levn jší o celou p tinu, o desetinu levn jší provozn . Dluţno podotknout, ţe rozhodování netrvalo dlouho. Je jasné, kterou variantu investor zvolil. Bez sebemenšího smutku opustil p edstavu zachování starého uspo ádání.
Varianta II – Vým na svítidel a stožár – kabeláž zachována
Tato zkušenost nás p ivedla na myšlenku prozkoumat také jiné p ípady, se kterými bychom se mohli
v souvislosti s rekonstrukcemi setkat. Pom rn b ţná je situace kdy jsou v po ádku kabelové rozvody, ale stoţáry a svítidla jsou na konci svého ţivota.
Ukázalo se ĚTab. 2ě, ţe v takovém p ípad je po izovací cena soustavy B vyšší neţ soustavy A. S provozními
náklady je to obrácen . Doba, za kterou se vyrovnají celkové náklady u obou soustav, je dána podílem rozdíl jednotlivých náklad . V tomto p ípad je to 6,4 roku. Jako p ijatelnou lze povaţovat dobu Ř-9 let.
Varianta III – Vým na svítidel – stožáry a kabeláž zachována
Tento p ípad nastává kdyţ jsou v po ádku kabelové rozvody i stoţáry. Kdy je nutné provést pouhou vým nu
svítidel. Potom je soustava B investičn výrazn draţší neţ p vodní. Naprosto logicky. U soustavy A se pouze demontují stará svítidla a namontují nová. U soustavy B se navíc demontují i stoţáry a kabelové rozvody a namontují se nové
stoţáry a rozvody. Ovšem soustava B je mén náročná z provozního hlediska ĚTab. 3ě. Není to však dostatečn velký
rozdíl, který by umoţnil úhradu investic v p ijatelné dob . Doba vyrovnání náklad u obou soustav tém sto let je zcela
nezajímavá. Poznámka: K p ijatelné dob vyrovnání náklad mezi soustavou A a B (8,8 roku) dojde v p ípad , že by
byla soustava A tvo ena čty iadvaceti svítidly. Tedy p i rozteči 15,7 metru. To je již velmi nepravd podobné.
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Záv r
V článku jsme cht li upozornit na opomíjený zdroj úspor. Výsledky nelze zevšeobecnit, kaţdý konkrétní p íklad je nutné analyzovat samostatn .
Kdyţ se provádí kompletní rekonstrukce osv tlovací soustavy, tak zv tšení vzdálenosti stoţár vede k úsporám
investičním i provozním. Podmínkou je pouţití kvalitních svítidel. K uvedeným úsporám muţe dojít i v p ípad , ţe by
z stala zachována kabeláţ. A není vyloučeno, ţe k nim m ţe dojít i v p ípad , ţe se vym ují pouze svítidla. Nebylo by
bez zajímavosti provést podobný rozbor v situaci, kdy jsou svítidla umíst na na p evisech nebo výloţnících zakotvených
do objekt zástavby lemující komunikaci. Je velmi pravd podobné, ţe by byly úspory ješt vyšší a p ípady, kdy se vyplatí zv tšit rozteče sv telných míst, mnohem čast jší.
Tabulka 1a
Tab. 1a – Investiční a provozní náklady – soustava A
popis poloţky
mn
oţství
Montáž
Rozteč sv telných bod [m]
3
Sloup 8 m [ks]
1
Svítidlo SR100/100W [ks]
1
Sv. zdroj HST 100W [ks]
1
Montáţ stoţáru včetn zapojení
1
Montáţ svítidla včetn zapojení
1
Patka pro sloup včetn výkopu
1
Kabel CYKY 4Bx16 včetn uloţení [m]
4
Kabel AYKY 4Bx25 demontáţ [m]
4
Demontáţ stoţáru [ks]
1
Demontáţ patky [ks]
1
Demontáţ svítidla [ks]
1
Likvidace starých sv. zdroj [ks]
1
Likvidace starých svítidel [ks]
1
Investice celkem
Cena soustavy
Provoz
Doba ţivota sv. zdroje [hod]
2
Počet hodin provozu za 1rok [hod]
4
Cena el. energie za 1kWh [Kč]
P íkon svítidla [kW]
0,
Celkový p íkon soustavy [kW]
1,
Regulace
0,
Roční spot eba el. energie [kWh]
4
Cena za el. energii za rok [Kč]
Vým na sv telných zdroj [ks]
2
Likvidace vym n ných sv. zdroj [ks]
2
Náklady na čišt ní svítidel [ks/rok]
2
Opravy – percentuální podíl z ceny soustavy [%]
4
Provoz celkem [Kč/rok]

Kč/J

8
4
280
830
210
5
180
8
415
200
105
30
50

celkem
[Kč]
106 600
58 500
3 640
10 790
2 730
75 400
74 160
3 296
5 395
2 600
1 365
390
650
345 516
331 820

1,50

400
30
100
0

7 400
800
60
200
13 273
21 733

Tabulka 1b
Tab. 1b - Investiční a provozní náklady - soustava B
popis poloţky
mnoţ
ství
Montáž
Rozteč sv telných bod [m]
Sloup 10 m [ks]
Svítidlo. SR 100/150W vypouklý dif. [ks]
Sv. zdroj HST 150W [ks]
Montáţ stoţáru včetn zapojení
Montáţ svítidla včetn zapojení
Patka pro sloup včetn výkopu
Kabel CYKY 4Bx16 včetn uloţení [m]
Kabel AYKY 4Bx25 demontáţ [m]
Demontáţ stoţáru [ks]
Demontáţ patky [ks]

45
9
9
9
9
9
9
396
412
13
13
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Kč/J

celkem
[Kč]

9 800
4 500
330
830
210
5 800
180
8
415
200

88 200
40 500
2 970
7 470
1 890
52 200
71 280
3 296
5 395
2 600
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Demontáţ svítidla [ks]
Likvidace starých sv. zdroj [ks]
Likvidace starých svítidel [ks]
Investice celkem
Cena soustavy

13
13
13

105
30
50

1 365
390
650
278 206
264 510

Provoz
Doba ţivota sv. zdroje [hod]
Počet hodin provozu za 1rok [hod]
Cena el. energie za 1kWh [Kč]
P íkon svítidla [kW]
Celkový p íkon soustavy [kW]
Regulace
Roční spot eba el. energie [kWh]
Cena za el. energii za rok [Kč]
Vým na sv telných zdroj [ks]
Likvidace vym n ných sv. zdroj [ks]
Náklady na čišt ní Ě1/rokě [ks]
Opravy - % ceny soustavy [%]
Provoz celkem [Kč/rok]

24
4
1,50
0,1
1,5
0,7
5
2
2
2
4

7 841
900
60
200
10 580
19 581

450
30
100
0

Tab. 2 – Varianta II – Vým na svítidel a stožár
Soustava
Investice celkem [Kč]
Provoz celkem [Kč/rok]

A

B

268 060

278 206

21 156

19 581

Doba vyrovnání náklad [rok]

6,4

Tab. 3 - Varianta III – Vým na svítidel
Soustava

A

B

Investice celkem [Kč]

67 275

278 206

Provoz celkem [Kč/rok]

21 733

19 581

Doba vyrovnání náklad [rok]

98,0

Obrázky

Obr. 1 – Svítidlo ady SR s čirým difuzorem

Obr. 2 – Svítidlo ady SR s plochým sklem
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Obr. 3 – Svítidla ady SR na výpadovce z Plzn - Ilustrativní foto

Obr. 4 – Reflektor svítidla ady
SR s radiálními fazetami –
v pravém dolním rohu je patrná
stupnice pro nastavení vyza ovací charakteristiky

Foto – archiv Siteco a autor
Publikováno v časopisu Elektroinstalatér – http://www.cntl.cz/elinst.html

Za ízení pro dálkové ovládání a monitorování osv tlení pozemních komunikací
Ing. Lud k Hladký, ELTODO EG, a.s.
Úvod
Optimalizace systému ízení a monitorování provozu osv tlovacích soustav a jednotlivých svítidel ve ve ejném
osv tlení ĚVOě lze docílit aplikací telemanagementu, tím je moţné dosáhnout zefektivn ní správy, provozu, údrţby a
obnovy osv tlovacích systém ve ejného osv tlení. Telemanagement je systém dálkového spínání, ízení a monitorování
provozních a poruchových stav na úsecích VO. Telemanagement má zajistit spolehlivé zapínání a vypínání, ovládání
regulace, zp tnou kontrolu stavu Ězapnuto – vypnuto, velikost odb ru elektrické energie, která m ţe signalizovat lokální
výpadky ve v tvích rozvodu VO atd.ě a dálkový p enos d leţitých informací funkčního charakteru Ěztráta napájecího
nap tí, neoprávn ný vstup do rozvád če atd.ě. Tyto informace ukládat pro další analýzu, či poskytovat dále jiným organizacím Ěnap . stav elektrom ru a mnoţství odebrané elektrické energieě. V další časti bude proveden popis telemanagementu S.E.R.V.O, DATMO a Luxicom.
Systém S.E.R.V.O.
Veškerá komunikace probíhá v síti GSM pomocí SMS zpráv. Vykonání povelu je provedeno po zaslání povelu
na telefonní číslo modemu v dozorovaném modulu Ěumíst n v ZMě. Dohled nad jednotlivými ZM lze rozd lit do dvou
skupin. První skupinou je dohled nad logickými stavy za ízení, p ičemţ do této skupiny pat í provozní stav ZM, stav
dve ních kontakt a stav pomocných kontakt stykače. Do druhé skupiny pat í pak analogové hodnoty nap tí na fázích
a pom r U/I Ěodpor úseku VO v jednotlivých fázíchě. U analogových hodnot lze nastavit bu limitní stavy nebo rozsahy
dozorovaných hodnot na základ kterých je vyhodnocován stav ZM, u logických stav pak pouze za azení do logické
kategorie Ěnap . stav jističe vypnuto / zapnutoě.
Systém je po hardwarové stránce ešen pomocí PLC automat a elektrom r , které jsou vybaveny p íslušným
typem komunikačního modulu. Jako PLC automat je vyuţit kompaktní programovatelný automat MegaSX, vybavený
modulem modemu GSM Siemens a galvanicky odd leným rozhraním RS4Ř5. Pro odečet hodnot elektrických veličin,
které slouţí k vyhodnocování provozních a poruchových stav ZM, je standardn vyuţit elektrom r ady ZE nebo EMU
taktéţ od společnosti ZPA CZ s.r.o, který je vybavený zásuvným modulem komunikačního p evodníku pro fyzickou
vrstvu RS485 pro komunikaci s modulem MegaSX.
Dozorovaný modul MegaSX je vybaven softwarem, který provádí ízení regulace, snímání a záznam elektrických parametr z elektrom ru distribuční společnosti Ěnap . nap tí v kaţdé fázi, proud v kaţdé fázi, účiníku v kaţdé fázi
nebo činného a jalového výkonu kaţdé fázeě.
Systém se skládá ze t í částí :

1.
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ídící (CD) – tato část je prezentována modulem MegaSX, který m ţe nap . ve spolupráci
osv tlenosti oblohy spínat a vypínat sí ve ejného osv tlení,



dozorovaná (ZM) – tato část obsahuje jednotlivá ZM, která jsou vybavena ídícími a dohledovými moduly, které
dozorují provozní a poruchové stavy a hodnoty,

s čidlem monitorování

webová (S.E.R.V.O.) – tuto část p edstavuje webové rozhraní, které ve spolupráci se SCADA aplikací provádí
správu a distribuci provozních a poruchových hlášení, a pomocí kterého se provádí správa a nastavování jednotlivých ZM, jejich ízení a dozor.
Funkce jednotlivých částí systému nejsou p ímo svázány s funkčností ostatních částí, coţ v praxi znamená, ţe
pokud dojde k výpadku Ěporuše, odstavení a podobn ě jedné části, je to bez vlivu na funkčnost ostatních částí. Komunikace mezi jednotlivými částmi sít probíhá pomocí sít GSM. Distribuci provozních a poruchových hlášení je moţno
provád t p es sít GSM, pomocí elektronické pošty a podobn . Celý systém je konstruován s d razem na vyhodnocovací
logiku v místech dozoru ĚZMě. Toto činí systém mén zranitelný proti moţným poruchám a omezuje poţadavky na
objem komunikace na minimum. Schéma struktury p enosu informací je znázorn no na Obr. 1.



server VO
čidlo osv tlenosti

CENTRÁLNÍ DIPSPEČINK

PC Server
310

t
ne
ra
int

ídící modul
+
GSM modem

místní p ístup

firewall

internet

mobil dozoru

vzdálený p ístup
GSM sí
Dozorovaná část
(zapínací místo)



servisní p ístup

Obr. 1 Struktura p enosu informací

1.

Rozsah dohledu ZM lze rozd lit do t í kategorií:
ALARMY – trvale dozorované stavy ZM bez ohledu na provozní stav. Jedná se o binární hodnoty, kdy je signalizován poruchový stav. Jsou to zejména:


stav dve í ZM,



stav stykače,



stav hlavního jističe,



stav napájení ZM,

 stav regulace (pokud je osazena).
2. M ENÍ na vstupu ZM – jedná se o hodnoty odečítané v závislosti na stavu ZM ĚZAPNUT / VYPNUTě a dále
se jedná o analogové hodnoty, kdy je hlášeno p ekročení uţivatelsky nastavených limit označujících „normální“ provozní stav. Jsou to zejména:


hodnota nap tí na jednotlivých fázích,



hodnota pom ru U/I na jednotlivých fázích pro ZM bez regulace,
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hodnota proudu na jednotlivých fázích v neregulovaném stavu,

hodnoty proud na jednotlivých fázích v regulovaném stavu Ěv regulovaném stavu sleduje pouze hodnoty
proud ě.
3. VYŢÁDANÁ HLÁŠENÍ – jedná se o hlášení, které jsou ZM zasílány na základ poţadavku. Jsou to zejména:




hlášení celkového provozního stavu a provozních hodnot ZM,



hlášení nastavených limitních provozních parametr ZM.

Systém DATMO
Rozvad če RVO2006 mohou být vybaveny komunikačním pojítkem, které umoţní p enos dat z rozvad če do
dispečerského pracovišt . Bezdrátová komunikační pojítka mohou být radiomodemy, nebo moduly GSM/GPRS. V nov
budovaných sítích VO jiţ dochází k propojení jednotlivých rozvad č pomocí samostatného optického vlákna.
Pro rozsáhlé aplikace s poţadavkem na stálý p ístup do technologie je nejlepší p enos po optickém vlákn , které
je v současné dob pro všechny správce ve ejného osv tlení snem. Nejkvalitn jší náhradou je vybudování radiodatové
sít . Pouze pro malé provozovatele s malým počtem zapínacích bod lze vyuţít moduly GSM/GPRS. Na Obr. 2 je zobrazeno blokové schéma, které znázor uje kompletn vybavený rozvad č RVO systémem monitoringu jednotlivých sv telných bod .

2.

Obr. 2 Blokové schéma znázor uje kompletn vybavený rozvad č RVO i se systémem monitoringu jednotlivých sv telných bod .
V p ípad , ţe rozvad č RVO2006 obsahuje regulační část, je schopen redukovat nap tí v síti VO. Tímto je dosaţeno úspor ve spot eb elektrické energie. Rozvad če RVO2006 vyuţívají k regulaci jednotek INTELUX NG. Jedná
se o jednofázové regulátory m ničového typu s tranzistorovými koncovými stupni.
Vizualizační SW je určen pro zobrazení technologických dat ze sít rozvad č na dispečerském pracovišti a jejich dálkové ízení. Základní panel SE vizualizace je zobrazen. Základní informace o stavu konkrétního rozvad če udává
panel RVO. Aktivuje se kliknutím na pat ičný název RVO v seznamu RVO na základním panelu. Data p icházející na
dispečerské pracovišt mohou mít p íznak "ALARM", nebo "Error". V prvním p ípad se jedná o poruchy, nebo havarijní stavy na síti VO. V druhém p ípad se jedná o nestandardní stav vlastního rozvad če a data generuje autodiagnostický systém. Všechny prvky stavebnice DATMO jsou vybaveny servisními porty pro snadný upgrade a konfiguraci
nastavení. Jedná se o USB port pro p ímé propojení USB kabelem se stanicí PC, nebo infra portem pro bezdrátovou komunikaci s jednotkou PDA. V jednotce PDA musí být aktivní SW Dloader PDA.
3.

Luxicom
Systém Luxicom komunikuje s jednotlivými svítidly p es silové vedení. Kaţdé svítidlo je vybaveno jednotkou
UDC ĚOutput lighting controlě, zapínací místo je vybaveno jednotkou UCL ĚZone Controllerě. ízení probíhá p es silové
vedení Ěmezi jednotkami UDC - 132 kHz) a spojkami (kabel DCM) a radiomodem 433 MHz (2 UTR moduly; max.
vzdál. 100 mě. Spojky umoţ ují komunikovat mezi r znými částmi sít ve ejného osv tlení. Moduly UDC, UCL a UTR
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musí obdrţet p i instalaci vlastní Luxicom adresu dle RCP330 protokolu Ěpodoba IP protokoluě. Schéma sít instalovaných modul do sít VO je zobrazeno na Obr. 3.

Obr. 3 Luxicom – instalované moduly
Vizualizační SW je určen pro zobrazení technologických dat z jednotlivých sv telných míst. Systém neumož uje
monitorování a ovládání zapínacích míst. Softwarové prost edí LGS obsahuje prvky GIS systému, modul passportu a
modul pro údržbu ve ejného osv tlení. Základní panel vizualizace je zobrazen na Obr. 4.

Obr. 4 Luxicom – instalované moduly
Další výhody implementace komunikační vrstvy do systému ve ejného osv tlení jsou:


Vyuţití dopravního senzoru Ěsnímání intenzity dopravyě komunikujícího s centrálním dispečinkem Ěpodklad
pro regulaci).



Informace o aktuálním jasu vozovky Ěsuchá, mokrá, náledí, sn hová pokrývkaě, podklad pro zákrok
z centrálního diagramu.




ízení lokalit pomocí fotobu ky Ěrespektování aktuální osv tlenostiě.
Zajišt ní provozu na plný výkon osv tlovací soustavy p i pr jezdu vozidel záchranného systému, p i dopravní
nehod a jiném nebezpečí apod.



Provázanost systému ve ejného osv tlení s dopravními systémy.



Samostatné spínání vybraných svítidel Ěnap . p echody pro chodce, architekturní osv tlení apod.ě.
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Nové sm ry ve sv telných zdrojích pro VO
Ing. Václav Kočí, CTS Praha s.r.o.
V souvislosti s poţadavky na zkrášlení a zútuln ní zejména m stských center a zejména obchodních zón stále
více sílí poţadavky na ve ejné osv tlení s bílou barvou sv tla a dobrým barevným podáním. Z ekonomického hlediska
k tmu dále p istupuje i poţadavek na p ímou náhradu dnes masov rozší ených sodíkových vysokotlakých výbojek jiným zdrojem s poţadovanými vlastnostmi. Poţadavek tedy zní na sv telný zdroj s bílou barvou sv tla, vysokým indexem barevného podání, pouţití na p ed adných p ístrojích pro sodíkové vysokotlaké výbojky, stejnou výškou sv telného st edu a stejné rozm ry vn jší ba ky a patice.
Obr.1
N kte í výrobci jiţ tyto typy sv telných zdroj nabízejí. Chci
vám p edstavit adu eliptických a trubkových výbojek CMH, výrobky
společnosti GE Lighting. Výbojky jsou vyráb ny v p íkonové ad 70,
100, 150, 250 a 400 W. Na obr. 1 jsou odshora výbojky 400 W, 250 W
a 70 W.
Nová ada výbojek ConstantColor TM CMH byla tedy navrţena s cílem nahradit současné halogenidové výbojky s k emenným
ho ákem a zejména p ímo nahradit sodíkové výbojky bez nutnosti
úpravy svítidel. Jsou vynikající náhradou v nových a zejména ve stávajících aplikacích. Vedle vyššího indexu podání barev mají tyto zdroje
lepší stabilitu sv telného toku a vynikající barevnou stabilitu
v porovnání s halogenidovými výbojkami s k emenným ho ákem.
Díky uţitným vlastnostem nalézají tyto zdroje uplatn ní nejen v oblasti ve ejného osv tlení, ale rozši ují se i pro interiérové aplikace.
Konstrukční ešení korundového ho áku výbojek CMH minimalizuje počty poruch, zp sobených net sností hoáku a omezuje místa koroze skeln krystalické pájky náplní ho áku. Ho ák sestává ze t í kus . Pro ilustraci: po 4000 hod
provozu jsou výpadky 4 % ze sledovaného souboru. Toto ešení p ispívá i prodlouţení doby st edního ţivota zdroje,
který je uvád n jako 15 000 hod. Díky uvedené konstrukci je dosahován i vysoký m rný výkon Technické a sv teln
technické parametry uvedené ady výbojek jsou na obr 2 otišt ném z originálného materiálu GE. CCT - teplota chromatičnosti, CRI - index podání barev, Lumens - sv telný tok Ělmě, life - st ední doba ţivota pro horizontální a vertikální
provoz.

Obr.2
M rný výkon výbojek v závislosti na dob provozu je vyšší neţ u halogenidových výbojek s k emenným ho ákem a to jak s náplní scandia, tak s vícesloţkovou halogenidovou náplní.
Poklesy sv telného toku v pr b hu ţivota ĚLumen Maitenanceě a úmrtnostní k ivky, vyjád ené jako procento
výpadk v čase ĚMortalityě, jsou pro porovnání na obr. 3.
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Obr. 3
Porovnáme-li hodnoty sv telného toku se sodíkovými vysokotlakými výbojkami, pak je t eba konstatovat, ţe
subjektivní vnímání bílého sv tla lidským okem, jakoţto konečným hodnotícím receptorem hladiny osv tlenosti, je vyšší, neţ ţluté sv tlo sodíkové výbojky a podle výsledk sledování je rozlišení a vnímání v bílém sv tle vyšší.
Jak je z uvedeného z ejmé, tento typ sv telných zdroj nabízí pro architekty, projektanty a sv telné techniky
nové moţnosti aplikací bílého sv tla s velmi dobrým barevným podáním i do stávajících typ svítidel bez podstatného
zvýšení náklad na modernizaci soustavy. Zvýšené náklady p edstavují zejména po izovací náklady na nový zdroj a
dosud niţší hodnoty st edního ţivota oproti sodíkovým vysokotlakým výbojkám. Je však otázkou blízké budoucnosti,
kdy budou tyto technické parametry obou typ zdroj vyrovnány.

Praktické zkušenosti p i nové certifikaci stožár VO
Ji í Tesa , Art Metal CZ s.r.o.
Asi nejv tším poznatkem je, ţe samotný proces certifikace stoţár není finančn tak náročný, včetn provedených zkoušek. Je to jen mizivé procento celkových náklad k zabezpečení celého procesu certifikace, p ibliţn asi jedna
ku deseti.
Nejv tším problémem naší firmy bylo hledání cest, jak celkové náklady sníţit na p ijatelnou cenovou hranici,
coţ si myslím se poda ilo. Kdyţ vezmu v úvahu cca 700 variant kompletních sv telných bod z našeho katalogu a
moţnost vyskládání z jednotlivých součástí cca 15 000 kombinací a variant, dále ţe je 60 procent výroby na zakázku
( podle poţadavk památká a architekt ě, certifikace kaţdého výrobku je nemoţná.
A p ed námi stála otázka: Co s tím budeme d lat?
P eci nebudeme certifikovat kaţdý výrobek samostatn ? Začátek p ípravy certifikace byl asi shodný jako u
všech firem, které tyto výrobky vyráb jí. Začalo se p ipravovat cca 30 typ stoţár pro certifikaci včetn dokumentace.
Po provedení kalkulací a zjišt ní na kolik nás to p ijde jsme tuto variantu zavrhli a začali jsme hledat jiné cesty. Dalším
krokem bylo rozd lení 30-ti typ stoţár do p ti skupin, které mají shodnou konstrukci, ale i tato moţnost se nám nezamlouvala. Asi po t ech m sících tápání jsme dosp li k tomu, ţe nebudeme certifikovat samostatné stoţáry, ale systém
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výroby a konstrukce ocelových stoţár , systém výroby a konstrukce hliníkových stoţár . Tento zp sob se nám zdál
jednoduchý pro samotné mechanické zkoušky, ale náročn jší pro p edloţení technické dokumentace.
Velkou výhodou tohoto postupu pro naši firmu bylo drţitelství certifikátu ISO ř001:2000 v systému jakosti výroby, ISO 14001:2004 pro oblasti výroby , projektování venkovního osv tlení a m stského mobiliá e.
Nyní se musím vrátit o rok zp t. P i shromaţ ování poznatk od jiných firem a hlavn po nastudování základních norem jsem zjistil, ţe odkazy v základních normách na jiné normy a v nich na další se rozr stá a rozr stá. Orientace se stává být nep ehlednou pro b ţného člov ka. P i dotazech na orgány, které tyto zkoušky provád jí, jsem se dozv d l minimum. A firmy, které jiţ toto absolvovaly, také necht ly být sdílné, natoţ se pod lit o zkušenosti. V této spleti
norem jsem dosp l k záv ru, ţe jsme n které úkony d lali zbytečn a duplicitn se systémem jakosti výroby. Bohuţel
schází jednotný postup k certifikaci stoţár a hlavn výpis dokument k p edloţení certifikačnímu ú adu, včetn p íloh.
Mnohdy jsou poţadovány takové dokumenty, které snad ani nesouvisí s výrobou stoţár .
Bohuţel, kdyţ chceme prodávat v zemích EU, musíme respektovat n kdy i nesmyslná na ízení, nehled k
tomu, ţe veškeré náklady spojené s certifikací se následn projeví v cen finálního výrobku.
Dnes jiţ certifikace máme. Splnili jsme poţadavek harmonizovaných norem, ale ţe by se zvýšila prodejnost
výrobk , není vid t. Moţná v budoucnu, kdo ví. Jsem z toho dost zklamán. Certifikát po m nikdo nechce, maximáln
prohlášení o shod . Kdyţ jezdím po republice i zahraničí, sleduji hlavn místa, kde je nov vybudované venkovní osv tlení. Zda mají stoţáry štítky nebo n jakou identifikaci a jen se divím, ţe tam nic není. No občas n co najdu, ale je to
minimum vesm s od známých tuzemských firem, které vyráb jí ţárov zinkované silniční a parkové stoţáry. Co se týče
historických stoţár nic a ješt jednou nic, jedná se p edevším o dovozy.
Záv rem si pokládám otázku:
Proč se naše firma chová slušn ?
Proč vynakládáme finanční prost edky na poţadované certifikace a úkony s tím spojené?
Proč budeme uchovávat dokumentaci o výrob jednotlivých stoţár po dobu 10 let, kdyţ zákazník – konečný
odb ratel dává p ednost výrobk m, které jsou evidentn bez certifikát nebo mají napsané ujišt ní o shod , které si ani
neov í?
Odpov je nasnad : Jsou lacin jší a asi všichni víme proč. Nejsou to jen náklady na certifikace ale hlavn náklady na materiál. Oni nemusí prokazovat jakost, vlastnosti materiál atd. Bohuţel jsme se jiţ s tímto jevem setkali u
osv tlovacích t les p ed 10 lety a tak doufám, ţe postupn dojde k náprav . Záleţí jen na stavebním dozoru a p edávacím protokolu, jestli takové za ízení p evezme nebo ne.
Jsem p esv dčen, ţe ti slušní dojdou dále, mají perspektivu a určit nebudou mít problém s ČOI a p ípadnými
pokutami, jako ti neslušní. Doufám, ţe nás do té doby, neţ se stanou také slušnými, ekonomicky nezničí.
Na záv r mám p ipravené n jaké fotky z mechanických zkoušek stoţár v našem závod .
Fotodokumentace p i mechanických zkouškách
Stožáry z AL slitin, délka 4 m

Vrcholový tah Ř0 kg

Vrcholový tah 220 kg
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Stožáry ocelové, čy stup ové 15ř/ř0/73/60, délka Ř m

Vrcholový tah Ř0 kg

Vrcholový tah 175 kg

Pro zajímavost uvádím vý atek ze Zákona o ochran spot ebitele, ve zn ní účinném k 1.5.2004 č. 634/1992 Sb.,
ZÁKON ze dne 16. prosince 1992 o ochran spot ebitele. Pokud by se vám zdálo, že praktiky n kterých dodavatel
p ipomínají rozporné jednání s n kterými formulacemi uvedeného zákona, pak se jedná o podobnost nikoliv náhodnou.
§8
Zákaz klamání spot ebitele
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Nikdo nesmí klamat spot ebitele, zejména uvád t nepravdivé, nedoložené, neúplné, nep esné, nejasné, dvojsmyslné nebo p ehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobk nebo služeb či úrovni
nákupních podmínek.
Za klamání spot ebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobk nebo zboží porušujících n která
práva duševního vlastnictví, jakož i skladování t chto výrobk nebo zboží za účelem nabídky nebo prodeje.
Odpov dnosti za klamání spot ebitele se nelze zprostit poukazem na skutečnost, že pot ebné nebo správné
údaje neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel.
Pojmy „záruka”, „zaručený”, jakož i všechny další pojmy obdobného obsahu, mohou být používány jen v
p ípadech, kdy je současn konkretizován obsah a podmínky záruky.
Obecná úprava nekalé sout že není ustanovením p edchozích odstavc dotčena.
Skladováním výrobk nebo zboží porušujících práva k duševnímu vlastnictví se pro účely tohoto zákona
rozumí jejich umíst ní ve skladových prostorách, dopravních prost edcích, kancelá ích nebo jiných nebytových prostorách a v prodejních místech včetn stánkového prodeje.

Efektivní ízení ve ejného osv tlení, systém ízení SERVO
Radek Pechman, ZPA CR s.r.o. ,Trutnov
Ve ejné osv tlení je sluţba, která, ač ji mnohdy ani nevnímáme, ovliv uje ţivot nás všech. Obvykle si jí všimneme v moment , kdy nefunguje tak, jak má. Zpravidla je ve ejné osv tlení v majetku m sta či obce, které jeho správu
sv ují soukromým firmám. Lze jej spravovat r znými zp soby. Jedním z moţných ešení je nasazení systému
S.E.R.V.O., jehoţ pouţití vede v d sledku k v tší spolehlivosti i efektivnosti provozu ve ejného osv tlení.
S.E.R.V.O. je zkratka pro „Systém Efektivního ízení Ve ejného Osv tlení“ – systém, který vyvinula společnost ZPA CZ, spol. s r.o. a nasazuje jej ve spolupráci s firmou „Radek Pechman – komplexní sluţby v oblasti IT a elektro“ z Plzn .
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Základem celého systému je programovatelný logický automat MegaSX, který je vyráb n firmou ZPA CZ. Systém i MegaSX jsou vyvinuty a dále rozvíjeny ve firm , a to umoţ uje plnou kontrolu nad výrobkem, ale také jeho p izp sobení p áním a pot ebám zákazník .
Jak tedy celý systém pracuje? Jádrem je jiţ zmín ný MegaSX, který komunikuje SMS zprávami pomocí GSM
modemu. Je standardn vybaven sériovou linkou pro komunikaci RS 4Ř5. MegaSX se osazuje do jednotlivých elektrických rozvad č ve ejného osv tlení ĚRVOě. Díky tomu lze dálkov p enášet stavová, chybová a provozní hlášení formou SMS, ale t eba i elektronickou poštou. Stejným zp sobem lze jednotlivé rozvád če také bezpečn ovládat a nastavovat jejich provozní parametry a meze pro poruchová hlášení.
Systém umoţ uje trvale dozorovat stavy dve í rozvád če Ěotev eno/zav enoě, stav hlavního stykače/stykač ,
hlavního jističe a napájení rozvad če. Dále m í analogové hodnoty, kdy je hlášeno p ekročení uţivatelsky nastavených
limit označujících »normální« provozní stav Ěhodnotu nap tí a proudu na jednotlivých fázích, hodnotu pom ru nap tí/proud na jednotlivých fázích pro rozvad č bez regulace apod.ě. Tyto hodnoty jsou vyčítány pomocí rozhraní RS 4Ř5
z elektrom ru Ějedná se o t ífázový elektrom r typu ZE 310 s komunikačním modulem RSM 310ě, odkud jsou p enášeny
do ídícího st ediska. Dále je moţné vyţádat hlášení o celkovém provozním stavu a provozních hodnotách rozvad če a o
jeho nastavených limitních provozních parametrech a to vše pomocí SMS zpráv.
Pro ízení zapínání a vypínání osv tlení je moţné pouţít kombinace astronomického spínacího kalendá e a vyhodnocování hodnot úrovn sv tla m ené čidlem.
Krom spolehlivého a p ehledného zapínání RVO lze systém vyuţít i pro kontrolu spolehlivosti poskytované
sluţby a oprávn nosti účtovaných oprav a zásah servisní firmy Ěna základ archivace veškerých stavových, provozních
i chybových hlášeníě. Podobn archivace poskytuje lepší p ehled o p ípadn opakujících se poruchách v celých v tvích
či sv telných místech a tím i o efektivn jší plánování údrţby a oprav.
S.E.R.V.O. lze budovat postupn v n kolika krocích a dotvá et dle aktuálních pot eb zákazníka. Systém se
skládá z n kolika částí, které pracují autonomn , coţ v praxi znamená, ţe dojde-li k výpadku Ěporuše, odstavení apod.ě
jedné části, na ostatní části to nemá vliv. Komunikace mezi jednotlivými částmi systému S.E.R.V.O. probíhá pomocí sít
GSM. Celý systém je konstruován tak, by byl mén zranitelný proti moţným poruchám a omezoval poţadavky na objem
komunikace na minimum.
Celý systém jiţ tém dva roky funguje v Plzni. Majitel ve ejného osv tlení, Správa ve ejného statku m sta
Plzn , má v plánu nasadit systém S.E.R.V.O. na všechny své rozvád če.

Obr.1
Rozvád č ve ejného osv tlení

Obr.2
Elektrom r ZE 310 s komunikačním modulem

Obr.4 Programovatelný logický automat MegaS

Obr.3
Vnit ní uspo ádání rozvád če

Obr.5 Pohled do vnit ních prostor typového rozvád če
27

1234567489ABCD9E9F99
9

199B99C9D9999

999969E9
999969E9
Obsah
TECHNICKÝ SEMINÁ1 SRVO KAMENICE NAD LIPOU
9. – 10. 11. 2006
N1co o míst1 konání seminá2e
ODBORNÁ 2ÁST
Normy pro osv1tlení ve2ejných komunikací.
Ing. Jaroslav Kotek, ELTODO EG a.s.
Aktuální stav ve zp1tném odb1ru komponent ve2ejného osv1tlení.
Ing. Bohumil Hrn3í2, RECYKLACE EKO VUK a.s.
Zalévané pojistkové odbo3né spojky pro napájení ve2ejného osv1tlení z rozvod4 distribu3ních sítí
Ing. Ji2í Bayer, TYCO ELEKTRONICS CZECH s.r.o..
Zkušenosti se systémem „Antiplakát“.
Ing. Ji2í Vrba, Jan Vencovský, IZOL-PLASTIK s.r.o.
FIREMNÍ PREZENTACE
AKTÉ spol. s r.o. Zlín, Ing. Polínek
VNIT1NÍ ZÁLEŽITOSTI SRVO
Pozvání na Technické seminá2e v roce 2007
Jarní Technický seminá2 SRVO 2007 Pardubice
Podzimní Technický seminá2 SRVO 2007 Zlín
Ú3ast na akcích SRVO
Ing. František Luxa, tajemník SRVO
VALNÁ HROMADA SRVO
Volba mandátové a volební komise
Zpráva o 3innosti SRVO od valné hromady v Nymburku v 2íjnu 2003
Ing. Jaroslav Kotek, p2edseda SRVO
Rozpo3et SRVO na rok 2006 a jeho 3erpání k 9.11.2006
Ing. V1ra Bursíková, hospodá2 SRVO
Volby p2edsednictva a 3len4 revizní komise
Usnesení z Valné hromady SRVO konané dne 9.11.2006 v Kamenici nad Lipou:
P2íloha Usnesení - Stanovy
Rozd1lení funkcí jednotlivých 3len4 p2edsednictva zvoleného na valné hromad1
v Kamenici nad Lipou 9.11.2006
Zpravodaj SRVO 3. 4/2006, vyšlo 12/2006
Redak3ní rada: Ing. Luxa – šéfredaktor (mobil 602 200 756, e-mail luxaf@eltodo.cz, luxaf@seznam.cz),
Ing. Horák, Ing. Kotek
Sekretariát SRVO: ELTODO EG, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,. tel.: 261343769
Pro vnit1ní pot1ebu 2len3 Spole2nosti pro rozvoj ve1ejného osv4tlení

3
4
5
5
6
10
11
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14
15
16
16
17
19

1234567489ABCD9E9F99
9

TECHNICKÝ SEMINÁ5 SRVO KAMENICE NAD LIPOU
9. – 10. 11. 2006
tradi3n1 nazývaný „Podzimní setkání p2átel ve2ejného osv1tlení“
Ve dnech 9. a 10.11.2006 se uskute3nil tradi3ní Podzimní technický seminá2 SRVO (Podzimní setkání p2átel
ve2ejného osv1tlení), tentokrát v Kamenici nad Lipou. Na technický seminá2 navazovala Valná hromada SRVO,
svolaná na tento termín p2edsedou SRVO. Seminá2 byl tentokrát pln1 organizován a byl v režii SRVO bez
sponzorského p2ísp1vku.
Setkání prob1hlo v hotelu U lípy, kde bylo zajišt1no i
ubytování. Odborná 3ást programu a Valná hromada
se uskute3nila v sále hotelu, p2ed sálem byla umíst1na
malá výstavka, které se zú3astnili 3ty2i vystavovatelé.
Seminá2 moderoval tajemník SRVO Ing. Luxa.
V odborné 3ásti programu zazn1ly tyto referáty:
Ing. Jaroslav Kotek Normy pro ve2ejné osv1tlení –
jaké normy platí?
Ing. Tomáš Nosek: Tunely: osv1tlení, legislativa,
normy.
Ing. Bohumil Hrn3í2: Aktuální stav ve zp1tném
odb1ru komponent ve2ejného osv1tlení.
Ing. Ji2í Bayer: Jišt1né odbo3né spojky pro napájení
ve2ejného osv1tlení z rozvod4 distribu3ních sítí
Referáty jsou dále uvedeny ve zn1ní poskytnutém p2ednášejícími.
Po odborné 3ásti a malé p2estávce následovala Valná hromada SRVO, kterou svolal p2edseda SRVO Ing. Kotek.
P2edsedou SRVO byla p2ednesena Zpráva o 3innosti SRVO od minulé Valné hromady v Nymburku, Zpráva o
hospoda2ení a placení 3lenských p2ísp1vk4 v roce 2006 byla p2edložena hospodá2em SRVO Ing. Bursíkovou,
tajemník a šéfredaktor Zpravodaje Ing. Luxa referoval o problémech p2i vydávání Zpravodaje SRVO a možnosti
umíst1ní starších 3ísel na web SRVO ve formátu .PDF, vývoji 3lenské základny, ú3ast na seminá2ích SRVO. Ing.
Kotek p2ednesl souhrn úprav Stanov SRVO, které byly schváleny na minulých valných hromadách (v3etn1
zm1ny sídla SRVO), nebo5 upravené stanovy bude nutno nechat znovu zaregistrovat. K t1mto bod4m prob1hla
diskuze.
Sou3ástí Valné hromady byly volby 3len4 nového
p2edsednictva a revizní komise na další funk3ní
období.
Po skon3ení oficiální 3ásti programu setkání
pokra3ovalo neformálním posezením ve stylovém
prost2edí Konírny u pe3eného s dobrým vínkem, jako
již tradi3n1 z vina2ství Dufek. V tomto prost2edí se
dále diskutovalo, navazovaly se nové a utužovaly
stávající vztahy a p2átelství.
Druhý den po snídani se ú3astníci rozjeli do svých
domov4, další zamýšlená doprovodná akce (projíž6ka
úzkorozchodnou železnicí) nebyla vzhledem k
nep2ízni po3así využita.
Seminá2 m1l vzhledem k pom1rn1 nízkému po3tu
ú3astník4 komorní charakter, organiza3n1 byl zajišt1n na velmi dobré úrovni v p2íjemném prost2edí.
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N1co o míst1 konání seminá2e
Kamenice nad Lipou je starobylé malebné m1sto ležícího na úpatí 7eskomoravské
vyso3iny v kraji nazývaném také 7eská Kanada. Kdy bylo m1sto založeno se p2esn1 neví,
avšak první písemná zmínka o n1m je z roku 1267. Prvními doložitelnými majiteli byli
pánové z Bechyn1, z rodu
Benešovc4. Po obnovení
hradeb r. 1702 se píše
Hrazená a p2ídomek nad
Lipou dostala podle lípy
vsazené v zámecké zahrad1 roku 1248. M1sto
pat2ilo k zámku, m1lo tedy charakter m1sta
poddanského Titul „m1sto“ byl Kamenici ud1len
v roce 1462 Kamenice nad Lipou se nachází v
nadmo2ské výšce 561 m.n.m a dnes má m1sto
4200 obyvatel. Až do 60. let 20 století bylo
m1stem okresním.
Dominantou m1sta je zámek na nám1stí, který
má sou3asnou podobu od roku 1842, kdy ho
poslední z majitel4 - rod Geymüller4 - p2estav1l.
Zámek vznikl na míst1 gotického hradu ze 13.století, p2estavbou z hradu na zámek za vlády Jana Malovce
r.1580-1583. Nádvo2í a palác mají p4vodní rozlohu, k hradbám byly navenek p2istav1ny prostorné místnosti a
vystav1ny dv1 patra arkád. Roku 1839-1842 byla v
jednom z k2ídel zámku z2ízena dílna na zpracování
vlny. V letech 1946-1998 sloužil zámek jako d1tská
ozdravovna p2edevším pro lé3ení respira3ních
onemocn1ní. Od roku 1998 je zámek ve správ1
Um1leckopr4myslového musea Praha.
V jeho zámecké zahrad1 se nachází památná lípa
z níž se dochovalo dodnes už pouze torzo, stále
životaschopné. Mezi další památky a dominanty
m1sta pat2í kostel na Husov1 nám1stí. Kostel všech
svatých byl založen po3átkem 13. století, v 15. a
16.století prošel 2adou stavebních zm1n. Skvostné
náhrobní kameny na vn1jších zdech kostela (d2íve v
kostelní dlažb1) pocházejí z 16. a 17. století za vlády
tehdejší šlechty.
Pro milovníky starých železnic, ale nejen pro n1, je
zajímavostí úzkokolejná železni3ní tra5 Jind2ich4v Hradec – Kamenice nad Lipou – Obrata8 s dochovaným
provozem parního vlaku. První jízda byla uskute3n1na 23.11.1906. Tato poslední provozuschopná úzkokolejná
lokálka v 7echách byla vybudována v letech
1902-1906 a dnes je zárove8 první soukromá
3eská železnice. Její koleje, vzdálené od sebe
pouhých 760 milimetr4 vedou z Kamenice nad
Lipou na jih do Nové Byst2ice a na sever do obce
Obrata8. Zajímavostí je používání klasických
Edmondsonových kartounových jízdenek, které
dodává vlastní tiskárna na nádraží v Kamenici
nad Lipou. V turistické sezón1 jezdí na trati parní
lokomotivy. Tra5 se vine zvln1nou krajinou a
pomalu se ubírajícího vlaku je možno si
vychutnat krásy tohoto regionu.
Okolí Kamenice oplývá krásnou p2írodou a 2adou
dalších historických památek.
Hotel u Lípy, v n1mž se konal technický seminá2,
byl p4vodn1 zájezdní a p2ep2ahací hostinec, jeho velikost sv1d3í o 3ilém provozu na kupeckých silnicích. Hotel
je nov1 rekonstruován, v dosud nerekonstruované 3ásti je i prostorný a honosný divadelní a spole3enský sál.

3

1234567489ABCD9E9F99
9

ODBORNÁ 6ÁST
Normy pro osv1tlení ve2ejných komunikací.
Ing. Jaroslav Kotek, ELTODO EG a.s.
1. O3ekávaný stav k za3átku roku 2007
• 6SN CEN/TR 13201-1 Osv1tlení pozemních komunikací
- 7ást 1: Výb1r t2íd osv1tlení + národní p2ílohy
• 6SN EN 13201-2 Osv1tlení pozemních komunikací
- 7ást 2: Požadavky + národní p2ílohy
• 6SN EN 13201-3 Osv1tlení pozemních komunikací
- 7ást 3: Výpo3et
• 6SN EN 13201-4 Osv1tlení pozemních komunikací
- 7ást 4: Metody m12ení
• Zrušení 6SN 36 0400, 6SN 36 0410 a 6SN 36 0411
2. Rozborový úkol RU/0816/06
• Cíl – dopln1ní národní p2ílohy up2es8ující použití
CEN/TR 13201-1 Road lighting –
Part 1: Selection of lighting classes
• Nápl7 - analýza CEN/TR 13201-1, starého souboru norem pro VO (7SN 36 0400, 7SN 36 0410, 7SN
36 0411) a norem pro projektování místních komunikací a silnic a dálnic (7SN 73 6110, 7SN 73 6101),
p2ípadn1 normy pro projektování k2ižovatek (7SN 73 6102), vytvo2ení národní p2ílohy k
7SN CEN/TR 13201-1 s využitím výsledk4 analýzy
• Termín dokon3ení – listopad 2006
3. Kritéria pro p2i2azení t2ídy osv1tlení podle 6SN CEN/TR 13201-1
• Druh uživatele (hlavní, povolený, nepovolený) – motor. doprava, velmi pomalá vozidla, cyklisté,
chodci
• Typická rychlost hlavního uživatele (hranice 60, 30, 5 km/h)
• Sm1rov1 rozd1lená komunikace (ano, ne)
• Druh k2ižovatek (mimoúrov8ové, úrov8ové)
• Vzdálenost mimoúrov7ových k2ižovatek (vzdálenost mezi mosty), event. hustota úrov7ových
k2ižovatek (hranice 3 km, event. 3 k2ižovatky/km)
• Stavební opat2ení pro zklidn1ní dopravy (ano, ne)
• Konfliktní oblast (ano, ne)
• Intenzita silni3ního provozu za den (hranice 7 000, 15 000, 25 000 voz./den)
• Intenzita cyklistického provozu (b1žná, velká)
• Intenzita p1šího provozu (b1žná, velká)
• Náro3nost navigace (b1žná, v1tší než b1žná)
• Parkující vozidla (vyskytují se, nevyskytují se)
• Rozpoznání obli3eje (pot2ebné, není pot2ebné)
• Riziko kriminality (b1žné, v1tší než b1žné)
• Složitost zorného pole (b1žná, v1tší než b1žná)
• Jas okolí (malý, st2ední, velký)
• P2evládající po3así (suché, vlhké)
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5. Pojem „silni3ní správní ú2ad“
• Dle CEN/TR 13201-1 platí, že stanovení charakteristik a hodnocení p2íslušných parametr4, které jsou
rozhodující pro odvození t2ídy osv1tlení, je v pravomoci silni3ních správních ú2ad4.
• Zákon 3. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
• Ministerstvo dopravy (MD) vykonává p4sobnost silni3ního správního ú2adu ve v1cech dálnic a
rychlostních silnic.
• Krajský ú2ad vykonává p4sobnost silni3ního správního ú2adu ve v1cech silnic 1. t2ídy s výjimkou
v1cí, ve kterých rozhoduje MD.
• Obecní ú2ady obcí s rozší2enou p4sobností vykonávají p4sobnost silni3ního správního ú2adu ve
v1cech silnic s výjimkou v1cí, ve kterých rozhoduje MD nebo orgán kraje v p2enesené p4sobnosti.
• Obce vykonávají p4sobnost silni3ního správního ú2adu ve v1cech místních komunikací a ve2ejn1
p2ístupných ú3elových komunikací.
6. Regulace osv1tlení
6SN CEN/TR 13201-1, 3l. 6.1.3:
• Pokud není uvedeno jinak, platí výchozí parametry pouze za tmy. Hodnoty parametr4 se mohou m1nit
v pr4b1hu noci i v pr4b1hu roku a z toho d4vodu se mohou b1hem uvedených období m1nit i
doporu3ení.
• V r4zných 3asových obdobích noci m4že docházet k významným rozdíl4m parametr4, obzvlášt1 ke
zm1nám jasu okolí a intenzity provozu. Uplatn1ním postupu dle 7SN CEN/TR 13201-1 je pak možno
dosp1t k odlišným t2ídám osv1tlení odvozeným pro r4zná 3asová období. Z uvedených d4vod4 m4že
být nezbytná podrobn1jší analýza zm1n intenzity provozu, než jakou umož8uje vyhodnocení ADT
(ADT - pr4m1rná denní intenzita provozu celkový po3et vozidel nebo chodc4 b1hem daného 3asového období v délce celých dn4, vyd1lený
po3tem dn4 tohoto 3asového období).
• POZNÁMKA B1hem období, pro které vychází t2ída s menšími nároky na hladinu osv1tlení, je možno
použít r3zné zp3soby snížení hladiny osv1tlení a tím spot2eby energie.
7. Další témata pro rozborový úkol
• Osv1tlení p2echod4 pro chodce
• Adapta3ní pásma
• Osv1tlení úrov7ových k2ižovatek
• Osv1tlení sm1rových oblouk4
• Pravidla pro spínání ve2ejného osv1tlení
• Pravidla pro volbu udržovacího 3initele
• atd.

Aktuální stav ve zp1tném odb1ru komponent ve2ejného osv1tlení.
Ing. Bohumil Hrn3í2, Recyklace EKO VUK
Již od roku 1992 se využitím a odstran1ním nebezpe3ných odpad4 s obsahem t1žkých kov4, p2edevším rtuti,
zabývala spole3nost EKO-VUK, s.r.o. K tomuto ú3elu vybudovala a provozovala recykla3ní stanici.Z d4vod4
zkvalitn1ní služeb a zvýšení odpov1dnosti za technické zajišt1ní systému zp1tného odb1ru použitých zá2ivek a
výbojek byla v roce 2002 tato ekologická 3innost ze spole3nosti EKO-VUK, s.r.o. vy3len1na a p2evedena do
nov1 založené akciové spole3nosti RECYKLACE EKOVUK a.s.V sou3asné dob1 poskytuje spole3nost
RECYKLACE EKOVUK a.s. komplexní služby v oblasti zpracování nebezpe3ných odpad4 s obsahem t1žkých
kov4, zejména rtutiZákladní nabídka zahrnuje tyto 3innosti: Zpracování elektrického a elektronického odpadu s
vysokým stupn1m recyklace skla, rtuti, hliníku, železa a dalších kov4
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• P2eprava nebezpe3ných odpad4 s obsahem rtuti v souladu s p2edpisy ADR7innosti spole3nosti v
oblasti provozu systému zp1tného odb1ru použitých sv1telných zdroj4 ve velkoobchodní síti prodejc4 a
provozování sb1rných míst na území celé 7eské republiky budou ukon3eny p2i podpisu nové smlouvy se
spole3ností EKOLAMP s.r.o. SYSTÉM ZP8TNÉHO ODB8RUSystém zp1tného odb1ru se vztahuje na deset
komodit použitých elektrických a elektronických za2ízení. Naší zájmovou komoditou jsou použitá osv1tlovací
za2ízení ze skupiny 3íslo p1t, která zahrnují sv1telné zdroje a svítidla. Systém vytvá2ejí a financují výrobci
sv1telné techniky z poplatk4, hrazených kone3ným spot2ebitelem nového výrobku. Vlastní systém poskytuje t2i
základní služby – sb1r, p2epravu a zpracování použitého elektroza2ízení.
P2edm1tem systému jsou
zejména:lineární zá2ivky
•

sodíkové, rtu5ové, halogenidové a sm1sové výbojkykompaktní (úsporné) zá2ivkyneony, kruhové
zá2ivky
• svítidla r4zného typu s výjimkou svítidel z domácností
SB8R A P5EPRAVA
Použité výrobky a odpady jsou sváženy ze sb1rných míst, rozmíst1ných po celém území 7eské republiky.
Sb1rná místa jsou ozna3ena a vybavena vhodnými manipula3ními, skladovými a sana3ními prost2edky. Svozová
auta spl8ují normy ADR pro p2epravu nebezpe3ných odpad4 a ro3n1 p2epraví cca 350 tun odpadu

Obr. 1 Sb4rná místa na map4 5R
.
SB8R A P5EPRAVA v p2echodném období
Pro p2echodné období do doby svozu je vhodné materiál ur3ený ke zp1tnému odb1ru skladovat ve schválených
typových kovových kontejnerech.

.
Obr. 2 Kovový kontejner FL (1950x800x1150mm)

Obr. 3 Kovový kontejner HID (740x740x1160mm)

ZPRACOVÁNÍ – Lineární zá2ivky
Lineární zá2ivky jsou v za2ízení na zpracování postupn1 demontovány, za vzniku využitelných podíl4 jako:
hliníkové patice, m1kké sklo, železné clonky. Odpadním produktem je luminofor kontaminovaný rtutí.
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ZPRACOVÁNÍ – Výbojky a kompaktní zá2ivky
Rtu5ové, sodíkové, halogenidové výbojky a kompaktní zá2ivky jsou rozt2íd1ny a postupn1 demontovány v
za2ízení na zpracování. Vznikají využitelné produkty jako m1kké sklo, tvrdé borité sklo, mosaz, hliník a železo.
Odpadním produktem je rtutí kontaminovaná ho2áková dr5
ZPRACOVÁNÍ - Demerkurizace
P2i demerkurizaci je rtu5 z odpad4 odstran1na termickým procesem. Hlavní 3ástí za2ízení na demerkurizaci jsou
vertikální podava3e, rota3ní elektrická pec, dopalovací komora, kondensátor, filtry na zachycení rtuti z odplyn4 a
filtry na zachycení úletu. V za2ízení se zpracovávají odpadní produkty ze zá2ivkové a výbojkové linky a dále
odpady z teplom1r4, neon4, baterie a apod. Výstupními produkty jsou rtu5 a termicky stabilizovaný kovový,
keramický nebo sklen1ný podíl, který lze dále využít (Obr. 4).

Obr. 4 Demerkuriza2ní stanice

RECYKLACE V 6ÍSLECH
Vývoj celkového množství zpracovaného odpadu
(v tunách)
700
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100
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Graf 1. Graf znázor6uje vývoj celkového množství odpad3 zpracovaného v letech 2001 - 2005. Údaje jsou
uvedené v tunách.
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Vývoj zpracovaného množství v jednotlivých kategoriích
odpad3
(v tis. Ks)
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Graf 2. Graf reflektuje vývoj v jednotlivých kategoriích odpad3. Údaje jsou uvedené v tisíci kusech.

Graf 3 Procentní podíl jednotlivých kategorií odpad3 na celkovém
zpracovaném množství
.

Tyto grafy odrážejí rostoucí zájem o oblast recyklace a ochrany životního prost2edí. Dvojnásobné zvýšení
kapacity zpracovaných odpad4 od roku 2001 je toho d4kazem. Nejmarkantn1jší nár4st je možné pozorovat v
oblasti zpracování lineárních zá2ivek.
POLITIKA JAKOSTI
Všechny 3innosti a služby spojené s recykla3ním procesem jsou certifikovány ISO 9001 a ISO 14001
V souladu s politikou jakosti jsme si pro blízkou budoucnost stanovili tyto cíle :
- Zvýšení recykla3ní kapacity na 800 tun nebezpe3ných odpad4 za rok Zvýšení kvality výstupních
produkt4, zejména sklaZvýšení skladovací kapacity o 50 % (skladovací plochy pro kontejnery)
- Zapojení se do mezinárodních systém4 zpracovatel4 použitých sv1telných zdroj4
P7ISP8JTE I VY KE SNÍŽENÍ ZÁT8ŽE ŽIVOTNÍHO PROST7EDÍ T8ŽKÝMI KOVY A P7EDEJTE
TYTO ODPADY KE ZPRACOVÁNÍ!
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Zalévané pojistkové odbo3né spojky pro napájení ve2ejného osv1tlení
z rozvod4 distribu3ních sítí
Ing. Ji2í Bayer, Tyco Electronics
Zalévané pojistkové odbo3né spojky GURO umož8ují jišt1né
p2ipojení za2ízení, a to i do sítí, které nejsou prioritn1 ur3eny
k napájení ve2ejného osv1tlení. (Ilustra3ní obrázek vpravo)
Konstrukce spojky
Kabelový soubor ASM 390 je výhradn1 použitelný jako odbo3ná
pojistková spojka v kabelových sítích nízkého nap1tí. Spojka je
složena z uzavíratelné pr4hledné polykarbonátové sko2epiny odolné
v43i nárazu s vloženými ucpávkami z polymerové p1ny pro ut1sn1ní
na plášti kabel4. Sko2epina o objemu 4,4 l je snadno a rychle
montovatelná. Spojky jsou dodávány s 1- a 3. fázovými pojistkovými spodky E18 v3etn1 hlavic a s odbo3ným
propichovacím – kruhovým spojova3em Hellstern a zalévací hmotou Rapid 3010. Sko2epiny lze plnit pouze ve
vodorovné poloze. Vn1jší rozm1ry jsou 389x170x140 mm (dxšxv) a pokrý-vají rozsah pr4m1r4 kabel4 od 28 do
55 mm (Obr. 1)
Dimenze kabel4
Spojky jsou použitelné pro 3-4 žilové kabely s PVC izolací bez pancí2e do pr42ezu 240 mm2. Hlavní kabel je
možno p2ipojit v rozsahu 4 x 35 mm2 až 3 x 240 + 120 mm2, odbo3né kabely je možno p2ipojit v rozsahu pr42ez4
3Cx 4 mm2 až 4B x 16 mm2.
Existuje také úprava této spojky pro kabel s papírovou izolací a páskovým pancí2em.

Obr. 1
Odbo3ná kruhová propichovací svorka Hellstern
Tyto kruhové svorky jsou ur3eny pro jednoduchou montáž p2i zachování maximální bezpe3nosti práce pod
nap1tím. Prostor pro kruhový spojova3 ve spojce má pr4m1r 140mm a
dosta3uje pro spojova3 o pr4m1ru 120mm, okolo pak zbývá 10mm pro
zalévací hmotu.
Z hlavního kabelu se odstraní pláš5 a výpl8ový materiál a jednotlivé žíly se
odd1lí od sebe izola3ními klíny. Pak se na kabel p2iloží ob1 poloviny
kruhového spojova3e a lehce se stáhnou spojovacími šrouby. Do otvor4 pro
odbo3ení se vloží odizolovaná jádra odbo3ného kabelu a p2ipojí se utažením
šroub4. Montáž se dokon3í dotažením obou polovin kruhové svorky na doraz.
(Obr. 2)

Obr.2
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Použití
Pro p2ímé napojení odbo3ek – p2ípojek - z kabelové soustavy rozvodných závod4 3i jiného provozovatele
napájecích kabelových sítí. Jedná se nap2íklad o p2ipojení osv1tlení p2echod4 p2es komunikace pro chodce (tj.
napájení z jiného zdroje , než jsou kabely pro VO, nebo5 tyto p2echody vyžadují jiné doby zapínání a vypínání
než VO), osv1tlení 3ekáren a zastávek m1stské hromadné dopravy, automaty na prodej lístk4 MHD i jiných
produkt4, vnit2ní osv1t-lení reklamních sloup4 a panel4, parkovací automaty, osv1tlení historických památek a
atd. (Obr. 3)

Obr. 3
Výhody
Vestav1né t2ífázové jišt1ní pojistkami zajiš5uje p2i zkratu na jedné fázi možnost p2epojení na jinou fázi p2ímo na
napájeném objektu. Odpadají tak náklady na zemní práce.
Montáž odbo3né spojky se m4že provád1t pod nap1tím. Odpadá tak vypínání hlavního kabelu.
Zkrat na odbo3ce neovlivní provoz na hlavním kabelu.
V p2ípad1 požadavku na v1tší odb1r není nutné m1nit spojku, ale posta3uje vym1nit pouze pojistkové patrony
(až do 63 A).
Kompletní dodávka – krom1 pojistkových patron není pro montáž pot2ebný žádný další materiál. Souprava je
dodávaná s „Montážním návodem“ v 3eském jazyce. Na vyžádání se dodává také „Bezpe3nostní záznamový list
EG podle 91/155/EWG“ osv1d3ující certifikaci dle standardu CE.
Následující p1ísp4vek nebyl prosloven na technickém seminá1i. Zaslala nám jej k otišt4ní firma IZOLPLASTIK s.r.o

Zkušenosti se systémem „Antiplakát“.
Ing. Ji2í Vrba, Jan Vencovský, IZOL-PLASTIK s.r.o.
Vážení kolegové a p2átelé VO, na podzim roku 2005 jsme Vám p2edstavili nový produkt firmy Izol-plastik,
který jsme nazvali „Antiplakát“. Již z názvu produktu je patrné, že se jedná o nát1r omezující možnosti 3erného
výlepu plakát4 na sloupy VO a jejich konstrukce.
Tento nát1r plní tyto funkce: díky inertnímu materiálu, který je aplikován jako mezivrstva druhého a vrchního
nát1ru, funguje jako jednoduchý obranný systém proti výlepu plakát4.
jako t2etí vrstva zkvalit8uje odolnost nát1ru proti mechanickým a chemickým vliv4m (odlétající št1rk
z komunikací, inertní a chemické posypy používané v zimních obdobích).
Jak je známo tyto „3erné výlepy“ jsou dlouholetým problémem mnoha našich m1st. Nejen kazí celkový dojem
z historických center, ale vážn1 narušují ochranný nát1r sloupu. Tyto papírové výlepy fungují, jako houba, která
absorbuje vodu a výrazn1 urychluje korozní proces a radikáln1 snižuje životnost nát1ru i celého sloupu.
Systém „Antiplakát“ zmenšuje plochu a znesnad8uje p2ilepení plakátu, je in-aktivní nejen v43i lepidlu, ale i
chemickým látkám (kyseliny a zásady). V p2ípad1 nalepení plakátu lze tyto jednoduše odstranit a to jak suchou
cestou (jednoduché stržení, není t2eba velké mechanické námahy), tak i mokrým procesem. Mezi plakátem a
sloupem je úzká mezera, která neabsorbuje vodu, ale naopak p4sobením vody zjednoduší odstran1ní plakátu.
Praxe dále ukázala, že další výhodou tohoto systému je „psychická prevence“ proti „vylepova34m“ plakát4 a
reklam.
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P2esto, že jsme Vám tehdy „Antiplakát“ prezentovali jako novinku, jednalo se o produkt již n1jakou dobu
aplikovaný p2ímo v b1žném provozu na sloupech VO nejen v 7R, ale i na Slovensku. Již t2etím rokem
provádíme aplikaci tohoto systému pro firmu ELTODO-Citelum, která má na starosti správu VO hl. m1sta Prahy
a druhým rokem také firmu Siemens, která je správcem VO v Bratislav1.
Dnes m4žeme zkonstatovat, že bylo správným krokem vyvinout tento produkt pro zkompletování systému naší
výrobní 2ady ur3ené pro ochranu sloup4 VO. Potvrdilo se, že výše uvedené výhody a funkce spl8ují nároky a
požadavky produktu „Antiplakát“ , které jsme od n1j o3ekávali, stejn1 jako základní parametry našeho ONS
jako je adheze, obraze, pružnost a odolnost pov1trnostním vliv4m a chemickým látkám.
V12íme, že Vás naše nová technologie podložená zkušenostmi a výsledky zaujme a jsme p2ipraveni Vám
poskytnout konzultace a nabídky. Jako p2ílohu v tomto vydání zpravodaje naleznete barevný leták s informacemi
o Antiplakátu. Naši prezentaci výrobk4 a služeb v3etn1 kontakt4 naleznete na www.izolplastik.cz .

FIREMNÍ PREZENTACE
AKTÉ spol. s r.o. Zlín, Ing. Polínek
Spole3nost AKTÉ spol. s r.o. Zlín se zabývá v oblasti VO komplexními službami, kterými jsou zejména:
−

zpracování generelu VO v digitální podob1

−

zpracování pasportu VO v digitální podob1

−

zpracování energetické, provozní a strukturální analýzy systém4 VO

−

návrhy obnovy systému VO

−

aplikace systém4 regulace a dálkového 2ízení a monitoringu VO

−
zajišt1ní financování projekt4 úspor – EPC (Energy Performance Contracting)
Spole3nost AKTÉ spol. s r.o. je výhradním zástupcem firem REVERBERI ENETEC Srl-Itálie, GEM –
Westinghouse-Švýcarsko, Wintermayr – N1mecko pro 7R a SR.
Poznámka k produktu pasport VO:
Pojem pasport ve2ejného osv1tlení není standardizován a není tudíž úpln1 a jednozna4n1 vymezen jeho rozsah a
funk4ní nápl5. Je proto t2eba pohlížet na tento nástroj správy ve2ejného osv1tlení jako na komplexní nástroj,
který musí být zpracován kompletn1 v digitální podob1 a musí plnit všechny t2i základní úkoly:
evidenci majetku
komplexní analýzu systému (energetickou, provozní, strukturální apod.)
správu a hodnocení veškerých 4inností provád1ných pr3b1žn1 na systému VO
Dále se firma AKTÉ spol. s r.o. zabývá energetickou optimalizací systém4 pr4myslových osv1tlení a
specializuje se na systémy sportovních osv1tlení.

VNIT5NÍ ZÁLEŽITOSTI SRVO
Pozvání na Technické seminá2e v roce 2007
Jarní Technický seminá2 SRVO 2007 Pardubice
Vážení p2átelé ve2ejného osv1tlení. Dovolte mi, abychom Vás všechny co nejsrde3n1ji pozvali na Technický
seminá2 SRVO, tradi3n1 nazývaný Jarní setkání p2átel ve2ejného osv1tlení. Seminá2 se
uskute3ní v Pardubicích v prostorách HOTELU EURO, p2edb1žný termín konání 17. –
18.5.2007 (up2esn1ní a program bude na pozvánkách). Hostitelem a garantem Setkání
budou Služby m1sta Pardubic a.s.. Seminá2 se bude konat pod záštitou primátora m1sta
Pardubic Ing. Jaroslava Demla. V12ím, že odborný i doprovodný program Vám p2inese
nové zážitky a poznatky.
Za Služby m1sta Pardubic: Ing. Lea Tomková, 2editelka a Milan Ryšán, vedoucí divize VO
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Podzimní Technický seminá2 SRVO 2007 Zlín
Vážení p2átelé, jménem spole3nosti Akté si vás dovolím pozvat na podzimní technický
seminá2 SRVO v r. 2007 do Zlína se spoluú3astí TS Zlín. Termín a podrobný program bude
uveden na p2ihláškách.
V rámci seminá2e budete mít možnost se seznámit s ukázkou pasportu m1sta, funk3ními systémy 2ízení a
regulace a nabídneme vám i další zajímavosti z našeho m1sta.
Na setkání s vámi se t1ší Ing. Jaroslav Polínek.

Ú3ast na akcích SRVO
Ing. František Luxa, tajemník SRVO
P2edsednictvo SRVO zaznamenalo na základ1 rozboru stále se snižující ú3ast na Technických seminá2ích
po2ádaných naší spole3ností a to i v pom1ru k po3tu 3len4 k danému datu konání. P2ehled je zpracován
tabulkov1 a graficky.
Je jasné, že k tomu vede stále v1tší pracovní zatížení našich 3len4, r4znost obor4 a 3inností, 3etnost akcí z oboru
a další p2í3iny.
A práv1 tyto další p2í3iny bychom cht1li podchytit, aby se naše 3innost stávala zajímavou pro všechny z vás.
Proto vás p2edsednictvo vyzývá, abyste své nám1ty na zatraktivn1ní našich Technických seminá24 zaslali nap2.
na adresu p2edsedy, tajemníka, na web, abychom podle nich mohli p2ipravovat program a nápl8 p2íštích
technických seminá24.
Ú4ast na Technických seminá5ích SRVO
4íslo
akce

kdy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

9. - 10.11.2006
18. -19.5. 2006
3. - 4. 11. 2005
1.6.2005
25. – 26. 11. 2004
22. – 23. 4. 2004
30.10.-31.10.2003
22.5.-26.5.2003
23.1.-24.1.2003
16.5.-17.5.2002
26.10.-26.10. 2001
24.5-25.5.2001
12.10.-13.10.2000

kde

kdo

Kamenice v.Lipou
5. Bud4jovice
Harrachov-Rýžovišt4
Plze6
Svatobo1ice
Lednice
Nymburk
Bratislava
Liberec
Pardubice
D42ín, Maxi2ky
Kobylí
Žatec

SRVO
ELTODO
ART METAL
Osv4tlení Plze6, SRVO
Elektrosvit
SIKU, SRVO
ELEKTROSUN, s.r.o.
Belux
Technické služby Liberec
Služby m4sta Pardubic
TS D42ín
Vysto Kobylí
VO Jaroslav Pochman

p5ihlášeno
osob

podpisy na
prez. listin6

po4et
4len3

53
79
86

54
66
72
70
102
90
85
109
110
117
96
86
77

120
137
132
132
130

99
108
53
119
115
115
86
80

127
116
103

p1ihlášení

160
140

ú2ast

ú4ast

120
100

po2et 2len3

80
60

Klouzavý pr3m4r/2
(ú2ast)

40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4íslo akce podle tabulky Ú4ast na Tech. seminá5ích SRVO

12

14

Klouzavý pr3m4r/2
(po2et 2len3)
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VALNÁ HROMADA SRVO
Podle platných Stanov spole3nosti, které jsou v p4vodním zn1ní uve2ejn1né na www. srvo, svolal p2edseda Ing.
Jaroslav Kotek v termínu tohoto seminá2e Valnou hromadu, vrcholný orgán SRVO.
Na programu byla zpráva o 3innosti, volby p2edsednictva na další funk3ní období, návrh na úpravu stanov,
diskuse k 3innosti, zpráva o hospoda2ení za rok 2006 a návrh rozpo3tu pro rok 2007.

Volba mandátové a volební komise
Valná hromada zvolila navrženou mandátovou komisi ve složení pánové Ing. Horák a p. Prax a volební komisi
ve složení Ing. Nosek, p. Benda, p. Havelka jednohlasn1.

Zpráva o 3innosti Spole3nosti pro rozvoj ve2ejného osv1tlení od valné
hromady v Nymburku v 2íjnu 2003
Ing. Jaroslav Kotek, p2edseda SRVO
Vážení p2átelé, vážené dámy, vážení pánové,
od minulé valné hromady spojené s volbami orgán4 SRVO, která se uskute3nila v Nymburku pod patronací
pán4 Šuka a Kunerta z firmy ELECTROSUN, s.r.o. ve dnech 30. a 31. 10. 2003, už uplynuly t2i roky.
Dovolím si vám zde p2ipomenout, kde všude jsme se pod hlavi3kou SRVO od té doby sešli. V roce 2004
prob1hla Setkání SRVO v Lednici (22. – 23. 4. 2004, organiza3ní garant – Ing. Polanský a p2edsednictvo SRVO)
a ve Svatobo2icích (25. – 26. 11. 2004, organiza3ní garant – ELEKTROSVIT Svatobo2ice a.s., – pánové Ing.
Mészáros a Dufek). V roce 2005 se Jarní setkání uskute3nilo v Plzni (1. 6. 2005, organiza3ní garant –
OSV9TLENÍ, spol. s r.o. – pan Tichý), Podzimní setkání v Harrachov1 (3. – 4. 11. 2005, organiza3ní garant ART METAL CZ, spole3nost s ru3ením omezeným – pan Tesa2). Letos na ja2e bylo Setkání uspo2ádáno
v 7eských Bud1jovicích (18. – 19. 5. 2006, organiza3ní garant – skupina spole3ností ELTODO a p2edsednictvo
SRVO). Dnešní Setkání organiza3n1 zajiš5uje p2edsednictvo SRVO.
Rád využívám této p2íležitosti k pod1kování všem uvedeným garant4m i jejich nejmenovaným
spolupracovník4m za pomoc p2i zajišt1ní našich Setkání a také všem sponzor4m.
Vážení p2átelé, aktivit SRVO byla za uplynulé t2i roky spousta a všechny v této zpráv1 není možno zmínit.
Pokusím se p2ipomenout alespo8 n1které z nich:
Oproti p2edchozímu volebnímu období (2000 až 2003) již nebylo t2eba vyvíjet tak rozsáhlé aktivity legislativní
úprav1 „sv1telného zne3išt1ní“, nicmén1 se potvrdilo, že je nutno tuto záležitost stále sledovat. Nap2. v roce
2005 jsme op1t museli zasahovat v Parlamentu 7eské republiky (nap2. aktivní ú3astí p2edsedy SRVO na sch4zi
Podvýboru pro ochranu životního prost2edí a krajiny ) proti snaze aktivist4 za „temné nebe“ op1t prosadit do
zákona o ovzduší nesmyslné požadavky, pocházející z dílny RNDr. Hollana. Poda2ilo se nám získat podporu
Svazu m1st a obcí a byli jsme úsp1šní. Zákon 3. 395/2005 Sb., kterým se m1ní zákon 3. 86/2002 Sb., o ochran1
ovzduší a o zm1n1 n1kterých dalších zákon4 /zákon o ochran1 ovzduší/, ve zn1ní pozd1jších p2edpis4 v § 2 odst.
1 písmeno r) nyní pouze definuje tzv. sv1telné zne3išt1ní („sv1telným zne3išt1ním se pro ú3ely tohoto zákona
v oblasti ochrany ovzduší rozumí viditelné zá2ení um1lých zdroj4 sv1tla, které m4že obt1žovat osoby nebo
zví2ata, zp4sobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat n1které 3innosti a vychází z umíst1ní t1chto zdroj4 ve
vn1jším ovzduší nebo ze zdroj4 sv1tla, jejichž zá2ení je do vn1jšího ovzduší ú3elov1 sm1rováno“) a v § 50 odst.
3 uvádí, že „obec m4že závaznou vyhláškou v oblasti opat2ení proti sv1telnému zne3išt1ní regulovat promítání
sv1telných reklam a efekt4 na oblohu“. Výsledkem novely zákona o ovzduší z roku 2005 tedy je ve v1ci
„sv1telného zne3išt1ní“ oklešt1ní p4vodního zn1ní zákona, takže tento nyní na ve2ejné osv1tlení nemá v4bec
žádné dopady.
7lenové SRVO se pravideln1 podílejí na odborné náplni mezinárodních konferencí Sv1tlo, jež se st2ídav1
po2ádají, jeden rok na Slovensku a druhý rok v 7eské republice, ve spolupráci 7eské a Slovenské spole3nosti
pro osv1tlování. Totéž se týká tradi3ních Kurz4 osv1tlovací techniky, po2ádaných Ostravskou regionální
skupinou 7eské spole3nosti pro osv1tlování. Myslím, že m4žeme 2íci, že se SRVO prost2ednictvím svých 3len4
podílí na veškerém odborném d1ní kolem ve2ejného osv1tlení v 7R. Trvá i zapojení do 3innosti Mezinárodní
komise pro osv1tlování (CIE) prost2ednictvím 7eského národního komitétu CIE a do normotvorné 3innosti
v rámci technických normaliza3ních komisí (TNK), p2edevším TNK 3. 76 Sv1tlo a osv1tlení a TNK 3. 51
Pozemní komunikace. Zde je namíst1 informace o tom, že v 7R již byla zavedena evropská norma pro osv1tlení
pozemních komunikací. K dnešnímu dni máme k dispozici (v 3eském zn1ní) 7SN EN 13201-2, obsahující
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požadavky na osv1tlení, 7SN EN 13201-3, zam12enou na výpo3ty osv1tlení a 7SN EN 13201-4, zabývající se
m12ením osv1tlení. Za3átkem roku 2007 má vyjít 7SN CEN/TR 13201-1, 2ešící výb1r t2íd osv1tlení podle 7SN
EN 13201-2, a zárove8 má být zrušen starý soubor norem pro ve2ejné osv1tlení (7SN 36 0400 Ve2ejné osv1tlení,
7SN 36 0410 Osv1tlení místních komunikací a 7SN 36 0411 Osv1tlení silnic a dálnic).
7innost SRVO je v období mezí Setkáními SRVO usm1r8ována p2edevším prost2ednictvím záv1r4 zasedání
p2edsednictva SRVO. Podstatná 3ást zasedání SRVO bývá zam12ena na organiza3ní a obsahovou p2ípravu
Setkání SRVO. Zlepšení komunikace mezi 3leny p2edsednictva SRVO, i ostatními 3leny SRVO, zna3n1 p2ispívá
užívání elektronické pošty a webových stránek SRVO (viz www.srvo.cz).
Webové stránky v pr4b1hu letošního roku kompletn1 p2estav1ny. Této práce se ujala Bc. Kotková, p2i3emž
respektovala p4vodní design stránek vytvo2ených Ing. Horákem. Pro3 nové stránky? Motivací bylo p2edevším
zjednodušit strukturu stránek a umožnit tak jejich snadn1jší údržbu, nap2. snazší aktualizaci a umis5ování
Zpravodaj4 na stránkách SRVO. Nové stránky, které snadno poznáte podle malby pana Muchy, umož8ují i
interaktivní využití. Postupn1 se pracuje na rozši2ování obsahové nápln1 stránek.
D4ležitým zdrojem informací 3len4 SRVO stále z4stává tradi3ní Zpravodaj SRVO v tišt1né podob1, za jehož
vydávání je zodpov1dný Ing. Luxa.
Na p2íští rok se plánují školení SRVO zam12ená na místní samosprávy. Jak víte, vloni SRVO uspo2ádalo
v Uhlí2ských Janovicích školení projektant4 ve2ejného osv1tlení. Iniciátorem tohoto školení a vytvo2ení
tišt1ného sborníku „Jak projektovat ve2ejné osv1tlení“ byl pan Tesa2. Vytvo2ení publikace pro školení místních
samospráv se chystá.
V záv1ru mi ješt1 dovolte pod1kovat 3len4m p2edsednictva (z t1ch dosud nejmenovaných p2edevším Ing.
Bursíkové, která se zodpov1dn1 stará o finan3ní záležitosti SRVO), 3len4m revizní komise, organiza3ním
garant4m a sponzor4m uskute3n1ných Setkání i všem ostatním 3len4m SRVO, užite3ným naší organizaci, za
odvedenou práci nebo za projevenou podporu. P2edsednictvu, které zde dnes bude zvoleno, pak p2eji, a5 se mu
da2í plnit o3ekávání 3len4 SRVO.
Vám všem, ú3astník4m tohoto Setkání SRVO, p2eji p2íjemný a p2ínosný pr4b1h zbývající 3ásti jednání a dobrou
zábavu v pr4b1hu neformální 3ásti programu.
D1kuji za pozornost.

Rozpo3et SRVO na rok 2006 a jeho 3erpání k 9.11.2006
Ing. V1ra Bursíková, hospodá2 SRVO
Hospodá2ka SRVO seznámila valnou hromadu s 3erpáním rozpo3tu za rok 2006 k datu 9.11.
Návrh rozpo4tu pro rok 2006
p5íjmy
2lenské p1ísp4vky - firmy a osoby
ú2ast. poplatky setkání , výstavy atd.
úroky z ú2t3
úhrady za Zpravodaj - Slovensko, prodej publikace
sponzorské p1ísp4vky Setkání (2x30 000,-)
celkem

2erpání k 09.11.2006
p5íjmy
349 000,00 K2
5 000,00 K2
3 000,00 K2
5 000,00 K2
60 000,00 K2
422 000,00 K4

2l.p1ísp4vky - firmy a osoby
ú2ast. poplatky setkání , výstavy atd.
úroky z ú2t3
prodej Zpravodaje na Slovensko
sponzorské p1ísp4vky Setkání
celkem

30 000,00 K2
200 000,00 K2
5 000,00 K2
4 000,00 K2
2 000,00 K2
5 000,00 K2
7 000,00 K2
5 000,00 K2
10 000,00 K2
150 000,00 K2
4 000,00 K2
422 000,00 K4

Zpravodaj
5eské Bud4jovice, Kamenice
CIE
p1edsednictvo jednání
autorské odm4ny
poštovné
kancelá1ské pot1eby
poplatky
eurotel
odm4ny
internet - web
celkem

výdaje

349 143,72 K2
400,00 K2
2 538,70 K2
4 402,00 K2
50 000,00 K2
406 484,42 K4

výdaje

Zpravodaj
Akce SRVO - seminá1e
P1ísp4vek CIE
Úhrady P1edsednictvu (cestovné a ob2erstvení)
Úhrady honorá13 - autorské odm4ny
Poštovné
Kancelá1ské pot1eby
Poplatky spo1iteln4
Provoz mobilního telefonu
Odm4ny za práci
Internet poplatky
celkem
Vyhodnocení k 09.11. 2006
z3statek k 31.12.2005
p1íjmy
výdaje
z3statek k 09.11.2006

450 285,15 z toho 200 000 na term. ú2tech
406 484,42
222 188,92
634 580,65 z toho 200 000 na term. ú2tech
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Volby p2edsednictva a 3len4 revizní komise
Mandátová komise na základ1 prezen3ní listiny a po3tu rozdaných volebních lístk4 podle klí3e 1 3len = 1 hlas
uznala v souladu se stanovami valnou hromadu za usnášeníschopnou a tuto skute3nost zaznamenala ve vyjád2ení
mandátové komise na prezen3ní listin1.
Volební komise pracovala ve složení: p. Benda, p. Havelka , Ing. Nosek, provedla vyhodnocení voleb a výsledky
stvrdila svými podpisy na výsledkové listin1
Na volebních lístcích byli uvedeni kandidáti navržení p2edsednictvem, návrhy z plena v dob1 do konání voleb
nedošly.
Se všemi navrženými kandidáty byla p2edem projednáno jejich uvedení na volebním lístku a jednotliví navržení
kandidáti byly p2ed hlasováním plenu p2edstaveni.
V pr4b1hu prezentace a do zahájení valné hromady bylo rozdáno celkem 41 volebních lístk4.
Volby probíhaly tajn1, každý z hlasujících m1l možnost volební lístek upravit nebo vepsat své kandidáty.
Ve volbách bylo odevzdáno celkem 40 platných hlasovacích lístk4.
Zvolen byl kandidát, který získal nadpolovi3ní v1tšinu z odevzdaných hlas4.
Po se3tení hlas4 3leny volební komise je podle jejího zápisu tento po3et získaných hlas4 pro jednotlivé kandidáty
podle odevzdaných hlasovacích lístk4 :
kandidát
P2edsednictvo SRVO

zvolen

Ing. V1ra
Josef

Bursíková
Dufek

40
40

ano
ano

Ing. Ji2í

Horák

40

ano

Ing. Jaroslav

Kotek

37

ano

40

ano

Ing. František Luxa
Karel

Müller

40

ano

Ing. Tomáš

Nosek

40

ano

Ji2í

Tesa2

40

ano

Žák

38

ano

Ing. Petr
Ing. Ji2í

Skála

1

ne

Kott

2

ne

Muchová

40

ano

Ji2í

Vorá3ek

40

ano

Zden1k

Janák

37

ano

Jaroslav
Revizní komise SRVO

po3et hlas4 pro

Ing. Alena

Usnesení z Valné hromady Spole3nosti pro rozvoj ve2ejného osv1tlení
konané dne 9.11.2006 v Kamenici nad Lipou:
Valné hromad1 bylo p2edloženo na záv1r jednání Usnesení z valné hromady, které sestavil a k hlasování
p2edložil Ing. Horák
Usnesení bylo valnou hromadou schváleno hlasy všech p2ítomných.

Usnesení
z Valné hromady Spole3nosti pro rozvoj ve2ejného osv1tlení
konané dne 9.11.2006 v Kamenici nad Lipou.
Valná hromada SRVO:
bere na v1domí:
- Zprávu o hospoda2ení SRVO a placení 3lenských p2ísp1vk4 v roce 2006
- Zprávu o 3innosti SRVO od minulé Valné hromady v Nymburku
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schvaluje:
Úpravu Stanov SRVO dle schválených text4 na zasedáních P2edsednictva a na Valné hromad1 9.11.2006 a
schválených úprav a dopl8k4 na Valných hromadách podle: Usnesení z valné hromady SRVO 12.10.2000 Žatec,
Usnesení z valné hromady SRVO 30.10.2003 Nymburk.
zvolila:
1. 7leny p2edsednictva SRVO v souladu se stanovami na další funk3ní období:
Ing. V1ra Bursíková, p. Josef Dufek, Ing. Ji2í Horák, Ing. Jaroslav Kotek, Ing. František Luxa, p. Karel Müller,
Ing. Tomáš Nosek, p. Ji2í Tesa2, Ing. Petr Žák PhD.
2. 7leny revizní komise SRVO v souladu se stanovami na další funk3ní období:
p. Zden1k Janák, Ing. Alena Muchová, p. Ji2í Vorá3ek
ukládá P2edsednictvu a 3len4m SRVO:
Doplnit webové stránky SRVO o technické informace o výrobcích pro ve2ejné osv1tlení a prov12it zájem a
technické možnosti o formu odkaz4 na výrobce z databáze 3len4 a naopak umíst1ním odkazu na web SRVO na
stránkách výrobc4.
Usnesení sestavil a Valné hromad1 p2edložil ke schválení:

Ing. Ji2í Horák v.r.
V Kamenici nad Lipou dne 9. 11. 2006
P2íloha usnesení: Stanovy schválené valnou hromadou 9.11.2006

P2íloha Usnesení - Stanovy 9
Tyto stanovy, které v sob1 zahrnují všechny zm1ny a dopl8ky schválené na minulých valných hromadách byly
schválené valnou hromadou SRVO v Kamenici nad Lipou 9.11.2006 a budou v této podob1 znovu
zaregistrovány.

Stanovy
I. Základní ustanovení
Spole3nost pro rozvoj ve2ejného osv1tlení - zkratka SRVO - (dále jen Spole3nost) je nezávislá odborná
organizace s p4sobností na území 7R.
Spole3nost je samostatnou právnickou osobou se sídlem na adrese:
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4.
II. Poslání a cíle
Spole3nost je organizací inženýr4, technik4 a p2íznivc4 oboru ve2ejné osv1tlení.
Hlavní oblasti 3innosti Spole3nosti jsou:
• informa3ní (sledování, shromaž6ování, vyhodnocování a poskytování
• informací),
• p2ednášková (seminá2e, konference),
• publika3ní,
• vzd1lávací (kursy, postgraduální studia, stáže),
• poradenská a konzulta3ní 3innost,
• p2íprava sm1rnic, norem, koncepcí rozvoje a pracovních podklad4,
• hodnocení výrobk4 v oboru,
• prosazování pokrokových výrobk4 a metod práce,
• spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a organizace p4sobícími v oboru,
• koordinace 3inností v oboru,
• spolupráce se zahrani3ními a mezinárodními spole3nostmi v oboru.
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III. 5lenství ve Spole2nosti
7lenem spole3nosti m4že být každý zájemce o její 3innost, který souhlasí se stanovami spole3nosti, dodržuje je a
platí 3lenské p2ísp1vky ve stanovené výši a stanovených termínech.
7len má tato práva:
• volit a být volen do všech orgán4 Spole3nosti,
• být informován o hlavních 3innostech Spole3nosti,
• ú3astnit se 3inností odborných orgán4 Spole3nosti,
• obracet se na Spole3nost p2i 2ešení odborných problém4,
• požívat 3lenských výhod.
7lenství zaniká písemným oznámením o jeho ukon3ení, nezaplacením 3lenského p2ísp1vku bez 2ádného d4vodu
do stanoveného termínu, porušením stanov nebo jednáním poškozujícím dobré jméno Spole3nosti a následným
vyškrtnutím 3lena, úmrtím 3lena nebo zánikem kolektivního 3lena.
IV. 5estné 2lenství
7estným 3lenem Spole3nosti m4že být jmenován ob3an 7R nebo cizinec, který má mimo2ádné zásluhy o rozvoj
oboru. 7estné 3lenství ud1luje valná hromada Spole3nosti.
7estný 3len se m4že ú3astnit všech akcí Spole3nosti bez úhrady 3lenských p2ísp1vk4.
V. Orgány Spole2nosti
Orgány Spole3nosti jsou:
•

valná hromada,

•

p2edsednictvo,

•

pracovní skupiny,

• revizní komise.
Valná hromada 3len4 Spole3nosti je vrcholným orgánem Spole3nosti. Valnou hromadu svolává p2edseda po
projednání v p2edsednictvu Spole3nosti nejmén1 1x za 3 roky, nebo na základ1 vyžádání nejmén1 1/5 3len4.
Svolání musí být provedeno písemn1 minimáln1 15 dn4 p2ed datem konání valné hromady. K návrh4m
obsaženým v programu valné hromady je možné hlasovat koresponden3n1 až do doby zahájení jejího konání.
Valná hromada je usnášení schopná p2i ú3asti nejmén1 t2iceti procent 3len4.
P2edsednictvo Spole3nosti je výkonným orgánem, který odpovídá za svou 3innost valné hromad1. Schází se
nejmén1 2x za rok.
P2edseda Spole3nosti zastupuje Spole3nost navenek, svolává a 2ídí jednání valné hromady a p2edsednictva.
Dalšími 3leny P2edsednictva jsou hospodá2, místop2edseda, tajemník, p2ípadn1 3lenové bez další funkce.
Tajemník zabezpe3uje b1žnou 3innost Spole3nosti.
V období mezi zasedáními P2edsednictva 2eší naléhavé úkoly operativn1 p2edseda Spole3nosti, místop2edseda,
hospodá2 a tajemník Spole3nosti, p2ípadn1 vedoucí pracovních skupin.
Volby 3len4 p2edsednictva a revizní komise provádí 3lenové Spole3nosti na valné hromad1 p2i ú3asti nejmén1
t2iceti procent 3len4. Pro zvolení do funkce je zapot2ebí nadpolovi3ní v1tšiny hlas4 p2ítomných 3len4.
Základními pracovními jednotkami Spole3nosti jsou pracovní skupiny. Pracovní skupiny ustavuje
p2edsednictvo Spole3nosti na základ1 návrhu 3len4 Spole3nosti.
Revizní komise je samostatný nezávislý kontrolní orgán Spole3nosti. Odpovídá za svou 3innost valné hromad1.
Dohlíží na dodržování stanov, pln1ní p2ijatých usnesení valné hromady a na hospoda2ení Spole3nosti.
Revizní komisi tvo2í t2i 3lenové, kte2í volí ze svého st2edu p2edsedu.
VI. Hospoda1ení Spole2nosti
Majetek Spole3nosti tvo2í hmotné statky a finan3ní prost2edky. S tímto majetkem Spole3nost hospoda2í a do jeho
výše ru3í za své finan3ní závazky ve vztahu k cizím subjekt4m. Za hospoda2ení Spole3nosti zodpovídá hospodá2
Spole3nosti.
P2íjmy Spole3nosti tvo2í
• 3lenské p2ísp1vky,
• p2íjmy z vlastní odborné 3innosti,
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• p2íjmy od sponzor4,
• dotace, subvence a dary cizích subjekt4.
Výši 3lenských p2ísp1vk4 a zp4sob vybírání stanoví valná hromada Spole3nosti.
VII. Záv4re2ná ustanovení
Jménem Spole3nosti je oprávn1n jednat p2edseda Spole3nosti. Ve vymezených p2ípadech je p2edseda zastupován
místop2edsedou a tajemníkem, v ekonomických otázkách hospodá2em, p2edsedy pracovních skupin v rámci své
p4sobnosti.
Zásady hospoda2ení Spole3nosti schvaluje valná hromada.
O zániku Spole3nosti a o zp4sobu majetkové likvidace rozhoduje valná hromada p2i ú3asti nejmén1 t2iceti
procent 3len4 a to nadpolovi3ní v1tšinou hlas4 p2ítomných 3len4 Spole3nosti.

Rozd1lení funkcí jednotlivých 3len4 p2edsednictva zvoleného na valné
hromad1 v Kamenici nad Lipou 9.11.2006
Nov1 zvolené p2edsednictvo SRVO se sešlo 6.12.2006 na své první sch4zi a jedním z bod4 jednání bylo
rozd1lení funkcí – viz výtah ze Zápisu .
VÝTAH ze
Zápisu z jednání p2edsednictva SRVO 6. 12. 2006 v Praze
P2ítomni: Ing. Bursíková, p. Dufek, Ing. Horák, Ing. Kotek, Ing. Luxa, p. Müller, Ing. Nosek,
p. Tesa2, Ing. Žák
Jednání bylo zam12eno na
1. rozd1lení funkcí v p2edsednictvu SRVO po volbách dne 9. 11. 2006,
2. zhodnocení podzimního setkání SRVO v Kamenici nad Lipou ve dnech 9. a 10. 11. 2006,
3. internetové stránky SRVO,
4. Zpravodaj SRVO,
5. hospoda2ení SRVO v roce 2006,
6. rozpo3et SRVO na rok 2007,
7. plán práce na rok 2007 v3etn1 p2ípravy setkání SRVO,
8. odm1ny za práci pro SRVO v roce 2006.
1. P2edsednictvo SRVO:
Nov1 zvolené p2edsednictvo SRVO jednomysln1 schválilo následující rozd1lení funkcí:
3len - Ing. Ji2í Horák
p2edseda - Ing. Jaroslav Kotek
3len - Karel Müller
tajemník - Ing. František Luxa
3len - Ji2í Tesa2
hospodá2 - Ing. V1ra Bursíková
3len - Ing. Petr Žák, PhD.
místop2edseda - Ing. Tomáš Nosek
3len - Josef Dufek
2. Podzimní setkání SRVO v Kamenici nad Lipou:
Setkání se uskute3nilo v režii p2edsednictva SRVO bez sponzor4. Organiza3ní zajišt1ní, které m1l na starosti
p2edevším Ing. Luxa, bylo hodnoceno kladn1. Ú3ast 3len4 byla dost malá, takže valná hromada byla jen s
minimální rezervou usnášeníschopná. Ing. Žák navrhl ud1lat rozbor, kolik 3len4 nejezdí na setkání SRVO a
p2ípadn1 zavést statut p2ispívajícího 3lena bez hlasovacího práva. Byla ocen1na vst2ícnost provozovatele hotelu
U Lípy a p2íznivá cenová úrove8 poskytnutých služeb.
5. Hospoda2ení SRVO v roce 2006:
Po uzav2ení ú3etnictví za rok 2006 Ing. Bursíková vypracuje záv1re3nou Zprávu o hospoda2ení SRVO v roce
2006.
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6. Rozpo3et SRVO na rok 2007:
P2edsednictvo schválilo návrh rozpo3tu SRVO na rok 2007 (viz p2íloha) p2edložený Ing. Bursíkovou.
7. Plán práce na rok 2007 v3etn1 p2ípravy setkání SRVO:
7.1 Školení starost4
Pan Tesa2 p2edložil 1. návrh publikace „Ve2ejné osv1tlení v obci“, ur3ené pro školení starost4. Návrh p2ipravil s
využitím podkladu poskytnutého Ing. Žákem. 7lenové p2edsednictva byli vyzváni k uplatn1ní svých p2ipomínek
do konce ledna 2007.
7.2 Regionální zástupci SRVO
Bylo diskutováno o vytvo2ení statutu „regionální zástupce SRVO“ s cílem zajistit užší kontakty s
obcemi.Regionálními zástupci by m1ly být osobnosti z 2ad 3len4 SRVO. 7lenové p2edsednictva byli vyzváni
k uplatn1ní svých návrh4 do konce ledna 2007.
7.3 Spolupráce a koordinace 3innosti s jinými sdruženími
Z d4vodu pot2eby oslovit co nejvíce správc4 VO bude pot2eba obnovit jednání s SMO, SVPS, sdruženími
starost4 apod. Prov12it možnosti po2ádání spole3ných seminá24 a školení. Bylo konstatováno, že je t2eba oslovit i
menší obce.
Ing. Žák upozornil na pot2ebu širšího oslovení architekt4 a p2islíbil p2ipravit návrh, jak na to.
Dne 18. 12. 2006 zpracoval Ing. Jaroslav Kotek

P1íloha: rozpo2et SRVO na rok 2007
P2edsednictvo schválilo tento p2edložený návrh rozpo3tu SRVO na rok 2007 jako platný rozpo3et pro rok 2007.

P5ÍJMY (K3)
7lenské p2ísp1vky – firmy a osoby
Ú3astnické poplatky (výstavy atd.)

VÝDAJE (K3)
370 000.- Zpravodaj
5000.- Akce SRVO - seminá2e

30 000.200 000.-

Úroky z ú3t4

3 000.- P2ísp1vek CIE

5 000.-

Úhrady za Zpravodaj, prodej publikace

5 000.- Úhrady p2edsednictvu (cestovné,ob3erstvení)

6 500.-

Sponzorské p2ísp1vky Setkání

60 000.- Úhrady honorá24 - autorské odm1ny
Poštovné

10 000.-

Kancelá2ské pot2eby

10 000.-

Poplatky spo2iteln1

5 000.-

Provoz mobilního telefonu
Odm1ny za práci
Internet poplatky
Celkem

2 000.-

443 000.- Celkem
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KURZ OSV7TLOVACÍ TECHNIKY XXV – Tém41 vše o sv4tle
16. – 18. 1íjna 2006, Hotel Dlouhé strán2, Kouty nad Desnou
Již 25. tradi3ní Kurz osv4tlovací techniky
s podtitulem „Tém42 vše o sv4tle“ se uskute3nil
v p2ekrásném prost2edí Jeseník5 v hotelu Dlouhé
strán4 v Koutech nad Desnou. Seminá2 po2ádala
Vysoká škola bá6ská –technická univerzita Ostrava,
fakulta elektrotechniky a informatiky, Krajská
hygienická stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostrav4, 7eská spole3nost pro osv4tlování,
regionální skupina Ostrava.
Odbornými garanty Kurzu byli Prof. Ing. Karel
Sokanský, CSc (VŠB TU Ostrava) a RNDr. Marie
Juklová, (KHES Ostrava), organiza3ním garantem
Ing. Alena Muchová.
Tato tradi3ní mezinárodní konference m4la hlavní odborná témata:
• Energetické úspory v oblasti osv4tlován
• Aplikace nových výrobk5 a metod pro osv4tlování
• Hygienické a stavební p2edpisy (zákony, vyhlášky) v oblasti denního a um4lého osv4tlení
• Ú3inky sv4tla na lidský organizmus
• Rušivé sv4tlo
P2ednášky byly rozd4leny do sekcí :
• Hygiena osv4tlování
• Elektrorozvody a p2íslušenství
• Vnit2ní osv4tlení
• Venkovní a ve2ejné osv4tlení
• Rušivé sv4tlo
Vedle odborných p2ednášek byla i 2ada doprovodných akcí –
výstava výrobc5 osv4tlovací techniky , spole3enský ve3er
s tradi3ním programem a nechyb4ly ani exkurze na p2e3erpávací
vodní elektrárnu Dlouhé strán4, mimochodem nejvýkonn4jší
evropské za2ízení tohoto typu velmi citliv4 zasazené do krajiny
Jeseník5 a nejstarší fungující výrobu ru3ního papíru v Evrop4 ve
Velkých Losinách.
Je t2eba projevit obdiv všem, kte2í se na organizaci této akce
podíleli, po3et zú3astn4ných 3ítal cca 230 osob.
Z doprovodné výstavy

Tyto velice hojn4 navšt4vované seminá2e s vysokou odbornou úrovní, které je
možno ozna3it za nejv4tší a nejvýznamn4jší akce v oboru po2ádané v 7R, jsou
ur3eny pro projektanty, provozovatele osv4tlovacích soustav, investory, výrobce
svítidel a komponent, orgány hygienické služby a všechny odborníky a p2átele
ve2ejného osv4tlení. Pro ty z vás, kte2í nem4li možnost se Kurzu zú3astnit
uvádíme dále seznam proslovených p2ednášek a referát5 a n4které z nich se
svolením autor5 p2etiskujeme.
Zájemci, kte2í dosud nejsou v databázi organizátor5 kurz5, mohou svoji adresu
pro zasílání p2ihlášek zaslat na adresu organiza3ního garanta akcí: Ing. Alena
Muchová, e- mail: ptdov@iol.cz.
Zpravodaj s t4mito informacemi se vám dostává do rukou pon4kud se
zpožd4ním, eale p2esto v42íme, že vám p2inese nové poznatky.
Prof. Sokanský a RNDr. Juklová
p1i slavnostním p1ípitku
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Úvodní slovo odborného garanta Prof. Ing. Karla Sokanského CSc.
Sv4telní technika prochází neustálým vývojem a to jak v oblasti sv4telných zdroj3, tak i vývoje svítidel.
Nezanedbatelné je rovn4ž zavád4ní evropských norem do naší republiky, což je spojeno se 1adou problém3
vyplývajících z jejich neznalosti a principielní odlišnosti od našich bývalých norem, na které 2asto s nostalgií
vzpomínáme. Rostoucí ceny elektrické energie nás nutí snižovat energetickou náro2nost osv4tlovacích
soustav. Rovn4ž v napájení a chrán4ní existuje celá 1ada p1evratných novinek. Zvyšují se nároky na kvalitu
osv4tlení, zejména z hlediska barevného podání, zábran4 osln4ní a omezení rušivých ú2ink3 sv4tla na okolní
prost1edí. V posledních letech dochází k p1evratným objev3m i na poli vid4ní. Nap1. to, že pomocí nov4
objevených fotoreceptor3 se p1enáší do mozku informace sloužící k ovládání biologických rytm3.
Výše jmenovanými problémy se zabývá tento skoro jubilejní XXV Kurz osv4tlovací technicky. T1icetiletá
tradice kvalitních technických seminá13 nám brání m4nit jeho název, který již sou2asné náplni neodpovídá.
Jako každoro2n4 doufám a dovoluji si p1edvídat, že seminá1 p1isp4je k obohacení Vašich odborných znalostí
ze sv4telné techniky, napom3že k navázání užite2ných kontakt3 a v hodinách odpo2inku a zábavy p1inese
pot1ebnou relaxaci.

Seznam p1ednesených a ve sborníku otišt2ných p1ednášek.
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.
26.

Kvalita elektrické energie v distribu3ních sítích podle norem 7SN a PNE - Jaroslav Bárta
M42ení rušivého sv4tla pomocí digitální fotografie- Petr Baxant
Systémy 2ízení osv4tlení Thorn - Petr Beneš
Soub4hy sí8ových a datových vedení v systémech strukturované kabeláže - Ji2í Baxant
Výpo3et svetelnej ú3innosti p2i podminkách jasnej oblohy - Stanislav Darula
Porovnání m42ení um4lého osv4tlení – Ostrava 2006 - Martin Demel, Stanislav Jane3ka
Novinky ve sv4tlených zdrojích - Vladimír Dvo2á3ek
Legislativní podklady pro osv4tlování a jejich databázové zpracování pro expertní systém - Daniel
Foltýn, Petr Baxant
Špecifické problémy klasifikácie tried osvetlenia pod9a normy pro VO – Dyonýz Gašparovský,
Alfonz Smola
Astronomické metody m42ení jasu oblohy – Tomáš Gráf
Rozvody VO – Radim G2es
Svítidlo o3ima konstruktéra – Lukáš G2ondil
Zábrana osln4ní – Ji2í Habel, Petr Žák
Využití LED v systémech nouzového osv4tlení – Jan Jiruška
Výpo3etní metody pro hodnocení rušivého sv4tla – Lud4k Hladký
Využitelnost expertních systém5 ve sv4telné technice – Petr Hubschmann
Osv4tlování lyža2ských sjezdovek v praxi – Pavel Holub, Pavel Jane3ka
M5j život se sv4telným technikem – Šárka Horáková
Vliv parametr5 osv4tlovací soustavy a prostoru na um4lé osv4tlení – Jitka Chmelíková a kol.
Pdíl zdravotnictví 7R na tvorb4 sv4telného prost2edí pracoviš8 – Jitka Chmelíková a kol.
Fyzikální principy rozptylu sv4tla v atmosfé2e a ich aplikácia na podmienky dennej a no3nej oblohy –
Miroslav. Kocifaj
Normy pro osv4tlení pozemních komunikací – Jaroslav Kotek
Oslnenie v doprave – František Kras6an
Iluminácia katedrály sv. Jána Krstite9a v Trnave – František Kras6an
P2íklady m42ení jas5 – Kv4toslav Kutal, Ji2í Plch
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27. Údržba osv4tlovací soustavy v praxi – Jana Lepší
28. Vyhláška 3. 51/2006 Sb stanovující podmínky pro p2ipojení za2ízení k elektriza3ní soustav4 –
Václav Machá3ek
29. Rušivé ú3inky odraženého sv4tla – Tomáš Maixner
30. Popis odrazných charakteristik povrch5 vybraných materiál5 – Jan Málek, Ji2í Habel
31. Návrh nouzových a bezpe3nostních svítidel v systému centrálního napájení a monitoringu – Martin
Marek
32. Posuzování osln4ní pracovišt4 – Jitka Mohelníková
33. Modelování denní osv4tlenosti místností – Jitka Mohelníková, František Vakay
34. Generel VO v Ostrav4 - Alena Muchová, Petra Zatloukalová
35. Sv4telné zdroje – srdce osv4tlovacích soustav – Tomáš Novák
36. m42ení sv4telných parametr5 pod no3ní oblohou – Tomáš Novák, František Dostál
37. Fantastický farebný sv4t – Ján Novomestský
38. Osv4tlování venkovních pracovních prostor5 podle EN – Ji2í Novotný
39. Projektování sv4telného prost2edí – Petr Novotný
40. Subjektivní hodnocení vlivu sv4tla na 3lov4ka – Ivo Penn
41. Fotometrická merania spektrometrami – Marek Pipa
42. Parametrické posuzování svítidel – Ji2í Plch
43. 7initel denní osv4tlenosti a co dál? – Marie Juklová, Zde6ka Žídková, Ji2í Plch
44. 1ízení jednotlivých sv4telných bod5 v soustav4 VO – Jaroslav Polínek
45. Spolehlivost kabelových vedení – Stanislav Rusek, Tadeusz Sikora
46. Nové predpisy pre osvetlenie na Slovensku – Peter Rybár, sef Kunc
47. Elektrické za2ízení VO – Alexej Satinský
48. Historia, sú3astnost, budúcnost svetelných zdrojov – Alfonz Smola
49. Jasové pom4ry na no3ní obloze – Karel Sokanský, František Dostál
50. Možnosti prezentace výpo3tu osv4tlení – Pavel Stan4k
51. Možné zp5soby stanovení udržovacího 3initele – Pavel Stupka
52. Kvalifikace jas5 standardních typ5 obloh jako výchozí procedura vektorové a skalární analýzy podle
denního osv4tlení vnit2ních prostor5 – Karel Syrový, Petr Suchánek
53. LED svítidlo na osvetlovanie komunikácií – Sandra Tabišová
54. Optimalizace napájecích systém5 osv4tlovacích soustav tunel5 – J. Tlustý, J. Doležal, T. Sýkora, E.
Mgaya
55. Systém DOD a jeho využití – Jan Vacek
56. Spektrofotometrické m42ení ve sv4telné technice – Michal Vik, Martina Viková
57. Nový p2ístup k návrhu osv4tlení – Petr Žák
58. Stanovení psychické zát4že a kategorizace prací, 2ešení u bezokenních pracoviš8 – Zdenka Žižková
59. KNX/EIB komplexní systém 2ízení osv4tlenosti a dalších funkcí budov podle souboru norem 7SN EN
– Josef Kunc
60. Se2izování biologických hodin v nás osv4tlením – Helena Ilnerová
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Kvalita elektrické energie v distribu3ních sítích podle norem 4SN a PNE
Ing. Jaroslav Bárta, Ústav jaderného výzkumu 8ež, a.s. divize Energoprojekt Praha,
barta@egp.cz
P2edm4tem mého vystoupení je seznámit se základními aspekty nap48ových pom4r5 v distribu3ní soustav4
z pohledu parametr5 kvality nap4tí.
Kvalita elektrické energie – nap29ové pom2ry
Pro oblast distribu3ní soustavy, která je definována zákonem 3. 458/2000 Sb. jako vzájemn4 propojený soubor
vedení a za2ízení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a za2ízení 110 kV, která jsou sou3ástí p2enosové
soustavy a vedení a za2ízení o nap4tí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV sloužící k zajišt4ní
distribuce elekt2iny na vymezeném území jsou charakteristické následující nap48ové charakteristiky:
• jmenovité nap4tí
• nejvyšší nap4tí
• skute3ná hodnota nap4tí
• tolerance (odchylky) nap4tí
• rychlé zm4ny nap4tí
• velikost rychlých zm4n nap4tí
• míra vjemu flikru
• krátkodobé poklesy nap4tí
• krátkodobá p2erušení napájecího nap4tí
• dlouhodobá p2erušení napájecího nap4tí
• do3asná p2ep4tí o sí8ovém kmito3tu mezi živými vodi3i a zemí
• p2echodná p2ep4tí mezi živými vodi3i a zemí
• nesymetrie napájecího nap4tí
• harmonická nap4tí
• meziharmonická nap4tí
• úrovn4 nap4tí signál5 v napájecím nap4tí.
Pro charakteristiky jako jsou :skute3ná velikost napájecího nap4tí, odchylky nap4tí, rychlé zm4ny nap4tí,
nesymetrie napájecího nap4tí, harmonická nap4tí, meziharmonická nap4tí a úrovn4 nap4tí signál5 v napájecím
nap4tí platí pro odb4rná místa z distribu3ní soustavy s nap48ovou úrovní nn a vn:
• zaru3ované hodnoty
• m42icí intervaly
• doby pozorování
• mezní pravd4podobnosti spln4ní stanovených limit5 stanovené v 7SN EN 50160 (33 0122).
Pro krátkodobé poklesy nap4tí, krátkodobá p2erušení napájecího nap4tí, dlouhodobá p2erušení napájecího nap4tí,
do3asná p2ep4tí o sí8ovém kmito3tu mezi živými vodi3i a zemí a p2echodná p2ep4tí mezi živými vodi3i a zemí
uvádí 7SN EN 50160 pouze informativní hodnoty.
Výše uvedené 3len4ní nap48ových charakteristik je ve2ejn4 kontrolovatelné a je sou3ástí Pravidel provozování
distribu3ních soustav (PPDS) a v širším pojetí jsou sou3ástí právních p2edpis5 pro elektroenergetiku
reprezentované p2edevším zákonem 3. 458/2000 Sb a Vyhláškou ERÚ 3. 540/2006 o kvalit4 dodávek elekt2iny a
souvisejících služeb v elektroenergetice
Problematika nap4tí je také 2ešena v následujících technických normách:
4eské technické normy
7SN 33 0120: 2001 Elektrotechnické p2edpisy. Normalizovaná nap4tí IEC
7SN 33 0121: 2001 Elektrotechnické p2edpisy. Normalizovaná nap4tí ve2ejných distribu3ních sítí nn
7SN EN 50160 (33 0122): 2000 Charakteristiky nap4tí elektrické energie dodávané z ve2ejné distribu3ní sít4 –
v r. 2007 bude revize EN 50160
7SN 33 3201: 2002 Elektrické instalace AC nad 1 kV
7SN EN 61000-4-30:2004 EMC – 7ást 30: Zkušební a m42icí technika – Metody m42ení kvality energie
7SN 33 0122:2005 (idt.CLC/TS 50422) Pokyn pro používání EN 50160
Podnikové normy pro rozvod elektrické energie
PNE 33 3430-1: 2003 Parametry kvality elektrické energie – 7ást 1: Harmonické a meziharmonické
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PNE 33 3430-2: 2004 Parametry kvality elektrické energie – 7ást 2: Kolísání nap4tí
PNE 33 3430-3: 2001 Parametry kvality elektrické energie – 7ást 3: Nesymetrie nap4tí
PNE 33 3430-4: 2002 Parametry kvality elektrické energie – 7ást 4:Poklesy a krátká p2erušení nap4tí
PNE 33 3430-5:2003 Parametry kvality elektrické energie – 7ást 5: P2echodná p2ep4tí-impulsní rušení
PNE 33 3430-6:2001 Parametry kvality elektrické energie. 7ást 6: Omezení zp4tných vliv5 na hromadné
dálkové ovládání
PNE 33 3430-7:2005 Charakteristiky nap4tí elektrické energie dodávané z ve2ejné distribu3ní sít4
Jmenovité hodnoty a limity pro shodu s 7SN EN 50160 a PPDS
Jmenovité hodnoty:
• v sítích nn - 230 V nap4tí fáze proti zemi
• v sítích vn a 110 kV - dohodnuté napájecí nap4tí (normáln4 jmenovité sdružené nap4tí).
Dovolené odchylky napájecího nap2tí
pro sít4 nn:
• +6/-10 % od jmenovité hodnoty ( ≥ 207 V; ≤ 243,8 V) u 95 % m42ících interval5
• +6/-15 % od jmenovité hodnoty (≥ 195,5 V; ≤ 243,8 V) pro 100 % m42ících interval5
• u dlouhých vedení +11/-20 % od jmenovité hodnoty ( ≥ 184 V; ≤ 253 V) u 100 % m42ících interval51
• v sítích vn a 110 kV ± 10 % od jmenovité (dohodnuté) hodnoty u 95 % m42ících interval5.
Garantované standardy kvality dodávky elekt1iny
Základním garantovaným standardem kvality elekt2iny je standard kvality elekt2iny týkající se kvality kmito3tu a
nap4tí. Tento standard je garantován provozovateli distribu3ních soustav (REAs, ostatní distributo2i) a musí být
v souladu s PPDS a 7SN EN 50160, pokud není stanoveno jinak ve smlouv4 o dodávce.
Pro odb4rná místa z distribu3ní soustavy nn a vn stanovuje pro kmito3et sít4 a velikost napájecího nap4tí 7SN
EN 50160:
• zaru3ované hodnoty
• m42icí intervaly
• doby pozorování
• mezní pravd4podobnosti spln4ní limit5
Za nedodržení kvality elektrické energie se považují všechny stavy v distribu3ní soustav4, p2i kterých jsou
p2ekro3eny dovolené meze, s výjimkou t4ch výjime3ných situací, na které nemá distributor vliv, jako je
nap2íklad:
• extrémní klimatické vlivy
• legislativní d5vody (nap2. výjime3ný stav)
• rozsáhlé poruchy
V t4chto p2ípadech je dávána p2ednost dodávce elekt2iny i se zhoršenou kvalitou p2ed úplným odpojením.
V návrhu novely Vyhlášky ERU 3. 306/2001 Sb., která je v sou3asné dob4 v meziresortním 2ízení jsou oproti
stávající versi stanoveny náhrady za nespln4ní garantovaných standard5 kvality elekt2iny týkající se i nap4tí
mimo tolerance.
Pro sít2 nn je tedy:
Pásmo napájecího nap4tí .
Pro dlouhá vedení v sítích nn:

207 V < UN < 243,8 V

Pásmo napájecího nap4tí I.
Pro sít2 vn a 110 kV:

184 V < UN < 253 V 184 V > 253 V

Pásmo napájecího nap4tí I.

UN 90 % < UN < 110 % Un;

Pro posuzování kvality nap4tí v distribu3ních sítích nn a vn mají velký význam odchylky napájecích nap4tí
uvedené v 7SN 33 0120 a 7SN 33 0121. Vzhledem k tomu, že p5vodní 3asová hranice pro odchylky nap4tí
v sítích nn podle IEC 38:1983 byly stanovena na 20 let, tj. od r. 1983 do r. 2003, byla na popud N4mecka a
Francie vypracována oprava harmoniza3ního dokumentu CENELEC HD 472:2002, která posouvá platnost
1

Odchylky napájecího nap2tí pro oblasti s dlouhými vedeními nn podle 3l. 2.3 4SN EN 50160 s respektováním
platné horní meze pro napájecí nap2tí 230 V+ 6 %.
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pásma odchylek ve ve2ejných distribu3ních sítích nn dodavatele elekt2iny +6/-10 % od jmenovité hodnoty 230
V až do konce roku 2008 (oprava 7SN 33 0121 vyšla v zá2í 2003).
D5vodem takového posunu je to, že se nepotvrdily p5vodní optimistické p2edstavy spojené s p2echodem ze
jmenovitého nap4tí 220/380 V na 230/400 V a na evropském trhu se dosud vyskytují elektrické spot2ebi3e citlivé
na horní mez odchylky nap4tí +10 % (253 V).
Pokud budeme porovnávat parametry kvality nap4tí mezi 7SN EN 50160 a PNE 33 3430-7 je z2ejmé, že norma
PNE je daleko komplexn4jším dokumentem, protože obsahuje i kapitoly m42ení parametr5 kvality a pokyny pro
uplat6ování parametr5 kvality. Obsahuje jsou však n4které parametry mén4 p2ísné, než v 7SN EN 50160 (nap2.
odchylky nap4tí u dlouhých vedení +15 % -20 %) a navíc obsahuje podrobnosti týkající se meziharmonických
nap4tí. S ohledem na p2ipravovanou 7SN EN 61000-4-30 bude nutné v PNE 33 3430-7 novelizovat P2ílohu C
Pokyny pro m42ení charakteristik nap4tí formou zm4ny.
Skupiny charakteristik nap2tí
EN 50.160 používá dv4 skupiny charakteristik:
Charakteristiky, jejichž hodnoty mohou být jednozna3n4 definovány
Charakteristiky, u nichž mohou být definovány pouze indikativní hodnoty
Závazné hodnoty
U následujících charakteristik lze stanovit soubor limit5, které mohou být v4tšinou spln4ny:
• Sí8ový kmito3et
• Odchylky napájecího nap4tí
• Rychlé zm4ny nap4tí (v3etn4 výše flikru)
• Nesymetrie napájecího nap4tí
• Harmonická nap4tí
• Meziharmonická nap4tí
• Nap4tí signál5, vysílaných po síti (HDO)
Všeobecn4 se volí období pozorování jeden týden, protože je to nejkratší interval k získání reprezentativních a
reprodukovatelných výsledk5 m42ení.
Limity jsou stanoveny tak, že musí být spln4ny po ur3itou 3ást pozorovací doby udanou v procentech, nap2. po
95% kteréhokoliv jednotýdenního období. V p2ípad4 odchylek napájecího nap4tí a sí8ového kmito3tu jsou
stanoveny další limity období pozorování, b4hem nich st2ední nam42ené hodnoty musí vyhov4t po 100 % doby,
krom4 situací, zp5sobených poruchami nebo p2erušením nap4tí.
Pro jevy, u kterých jsou limity stanoveny pouze pro 95 % pozorovacího období z5stane tedy relativn4 malá
možnost vybo3ení z t4chto limit5. Zásadní nahodilost faktor5, které se p2i tom uplat6ují, vylu3uje možnost
p2im42en4 ur3it meze, v nichž se taková vybo3ení mohou o3ekávat.
Vzhledem k náhodnosti takovýchto jev5 nebyly pro zbytek 3asu stanoveny žádné limity. Zkušenost ukazuje, že
3etnost, s níž se vybo3ení mimo 95% limity vyskytuje se s velikostí t4chto vybo3ení velmi rychle snižuje.
Meziharmonické byly za2azeny p2esto, že se neuvád4jí ani informativní údaje o mezních hodnotách. P2íslušné
limity budou stanoveny, jakmile to umožní další poznatky.
Informativní hodnoty
Ostatní charakteristiky nap4tí jsou svojí podstatou co do místa a 3asu vzniku natolik nep2edvídatelné a
prom4nlivé co do místa a 3asu, že je u nich možné stanovit pouze informativní hodnoty tak, aby odb4rateli
poskytly hrubý názor na jejich velikost, kterou m5že o3ekávat.
Charakteristiky, kterých se to týká jsou:
• Poklesy nap4tí (dipy)
• Dlouhá p2erušení
• Krátká p2erušení
• Do3asná a p2echodná p2ep4tí
Pro charakteristiky jako jsou :skute3ná velikost napájecího nap4tí, odchylky nap4tí, rychlé zm4ny nap4tí,
nesymetrie napájecího nap4tí, harmonická nap4tí, meziharmonická nap4tí a úrovn4 nap4tí signál5 v napájecím
nap4tí platí pro odb4rná místa z distribu3ní soustavy s nap48ovou úrovní nn a vn:
• zaru3ované hodnoty
• m42icí intervaly
• doby pozorování
• mezní pravd4podobnosti spln4ní stanovených limit5 stanovené v 7SN EN 50160 (33 0122).
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Pro krátkodobé poklesy nap4tí, krátkodobá p2erušení napájecího nap4tí, dlouhodobá p2erušení napájecího nap4tí,
do3asná p2ep4tí o sí8ovém kmito3tu mezi živými vodi3i a zemí a p2echodná p2ep4tí mezi živými vodi3i a zemí
uvádí 7SN EN 50160 pouze informativní hodnoty.
Výše uvedené 3len4ní nap48ových charakteristik je ve2ejn4 kontrolovatelné a je sou3ástí Pravidel provozování
distribu3ních soustav (PPDS) a v širším pojetí jsou sou3ástí právních p2edpis5 pro elektroenergetiku
reprezentované p2edevším zákonem 3. 458/2000 Sb a Vyhláškou ERÚ 3. 306/2001 ze dne 20.8.2001 o kvalit4
dodávek elekt2iny a souvisejících služeb v elektroenergetice
Základní požadavky týkající se flikru
Definice
flikr (flicker): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný sv4telným podn4tem, jehož jas nebo spektrální
rozložení kolísá v 3ase
POZNÁMKA - Krom2 termínu flikr se používá také termín blikání (viz 4SN IEC 5O(161) ZM5NA A1, 3l. 161O8-13).
flikrmetr (flickermeter): p2ístroj ur3ený pro m42ení jakékoliv veli3iny týkající se flikru
POZNÁMKA - Krom4 termínu flikrmetr se používá také termín m42i3 blikání (viz 7SN IEC 5O(161) ZMANA
A1, 3l. 161-O8-14).
krátkodobá míra vjemu flikru Pst (short-term severity level): nep2íznivý vjem flikru vyhodnocený po krátkou
dobu (v minutách); Pst = 1 je konven3ní práh dráždivosti flikru (viz 7SN EN 61000-3-3 3l. 3.7)
POZNÁMKA - Pst je bezrozm4rná hodnota.
dlouhodobá míra vjemu flikru Plt (long-term severity level): nep2íznivý vjem flikru vyhodnocený po dlouhou
dobu (n4kolik hodin) s využitím po sob4 následujících hodnot Pst (viz 7SN EN 61000-3-3 3l. 3.8)
3initel flikru Ast: 3initel definovaný rovnicí (3) v 3lánku 3.5.
dlouhodobý 3initel flikru Alt: 3initel definovaný rovnicí (5) v 3lánku 3.5.
doba vjemu flikru tf (flikr ímpression time tf): hodnota s rozm4rem 3asu, která popisuje vjem flikru
charakteristiky zm4ny nap4tí (viz 7SN EN 61000-3-3/Z1 3l. 3.10)
M21ení a vyhodnocování úrovn2 kolísání nap2tí v distribu3ní síti
Kolísání nap4tí se m42í pomocí flikrmetru podle normy 7SN EN 61000-4-15 p2i dohodnutých nejhorších
provozních podmínkách, v3etn4 dohodnutého mimo2ádného provozu. P2i porovnávání skute3né úrovn4 kolísání
nap4tí a plánovacích úrovní by m4l být minimální 3as m42ení jeden týden v3etn4 soboty a ned4le.
Všeobecný postup statistické analýzy
Analýza se provádí s rozlišovací schopností alespo6 6 bit5 a s užitím alespo6 64 t2íd. Minimální 3etnost
vzorkování je 50 vzork5 za sekundu.
Vztah mezi p2epína3em rozsah5 flikrmetru a úrovni odpovídající nejvyšší t2íd4 funkce kumulativní
pravd4podobnosti vyplývající ze t2íd4ní je uvedena v následující tabulce.
Vztah mezi hodnotami p2epína3e rozsah5 flikrmetru a pocitovými úrovn4mi

∆V
(%)
V

Pocitové úrovn4
prahu vnímání

v jednotkách

4
16
64
400
1 600
6 400

0,5
1
2
5
10
20

Tst m5že být vybráno mezi 1 min, 5 min, 10 min a 15 min.
Tlt musí být celistvým násobkem Tst až alespo6 do 1 008, odpovídající sedmi dn5m p2i Tst 10 minut.
Meze kolísání nap2tí emitovaných za1ízením odb2ratele do sít2 nn - p1ipojovací podmínky
Týká se elektrických a elektronických za2ízení, která se p2ipojují do ve2ejné distribu3ní sít4 nízkého nap4tí,
p2i3emž se nejedná o domácí spot2ebi3e a podobná elektrická za2ízení, která vyhovují norm4 7SN EN 61000-33.
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Výrobce za2ízení musí informovat zákazníka o tom, že p2ipojení za2ízení m5že vyžadovat souhlas provozovatele
distribu3ní soustavy s p2ipojením. V souvislosti s tím výrobce za2ízení upozorní zákazníka, aby si vyžádal od
provozovatele distribu3ní soustavy informace o zkratovém výkonu v míst4 p2ipojení.
Výrobce za2ízení se jmenovitým vstupním proudem do 16 A musí zajistit, aby toto za2ízení vyhov4lo mezím
podle normy 7SN EN 61000-3-3 (viz 4.4).
Výrobce za2ízení se jmenovitým vstupním proudem od 16 A do 75 A v3etn4, a které je p2edm4tem podmín4ného
p2ipojení musí zajistit, aby toto za2ízení vyhov4lo požadavk5m a mezím podle normy 7SN EN 61000-3-11 (viz
4.5 a 4.6).
Sm4rné hodnoty pro posouzení flikru a kolísání nap4tí v síti nn jsou podle tabulky 6 v 3lánku 4.3 PNE 33 3430-0
(tyto hodnoty lze považovat za plánovací úrovn4 kolísání nap4tí v síti nn ve smyslu 3lánk5 2.2 a 3.2):
P2ípustná hodnota v síti P2ípustný
p2ísp4vek
nn
jednoho odb4ratele
Pst

1,0

0,6*)

Plt

0,75

0,4*)

Ast

1,0

0,2*)

Alt

0,4

0,05*)

d/dmax

0,03/0,04

Novinky ve sv2telných zdrojích
Ing. Vladimír Dvo1á3ek, S Lamp Panenské B1ežany
Referát o novinkách ve sv4telných zdrojích vychází z poznatk5 získaných autorem zejména p2i letošní návšt4v4
jednoho z nejvýznamn4jších veletrh5 v oblasti sv4telné techniky, který se po2ádá pravideln4 každé dva roky
v n4meckém Frankfurtu v rámci velkoryse pojaté mezinárodní akce Light & Building. Již tradi3n4 lze
konstatovat, že sv4telné zdroje si i nadále zachovávají velmi dynamický rozvoj z hlediska dalšího rozši2ování
sortimentu i soustavného zlepšování užitných hodnot již vyráb4ných typ5. I když se letos neobjevily žádné nové
principy generování sv4tla, nutno konstatovat, že až na výjimky, se ve všech hlavních skupinách sv4telných
zdroj5 objevily zajímavé novinky, které ur3it4 zaujaly pozornost odborné ve2ejnosti i b4žného spot2ebitele.
Nejv4tší pokrok zaznamenaly zejména elektroluminiscen3ní diody LED a halogenidové výbojky s
keramickým ho2ákem, další úsp4chy zaznamenaly vysokotlaké sodíkové výbojky, kompaktní a lineární zá2ivky i
halogenové žárovky. Pon4kud za o3ekáváním z5staly bezelektrodové induk3ní výbojky, i když i zde se objevily
n4které zajímavé inovace.
Novinkami se prezentovaly p2edevším tradi3ní a významné sv4tové firmy Philips a Osram. Vedle t4chto firem
zaujalo velké množství firem zejména z 7íny a dalších asijských zemí s velmi rozmanitým sortimentem
sv4telných zdroj5, které vytvá2ejí velmi tvrdou konkurenci tradi3ním výrobc5m zejména svými velmi nízkými
cenami, atraktivním vzhledem a v neposlední 2ad4 i lepšící se kvalitou.
Bou2livý rozvoj diod LED, který probíhá již po 2adu let, pokra3uje. Sv4d3í o tom i graf na obr.1, který
dokumentuje vývoj ú3innosti jednotlivých skupin sv4telných zdroj5, kde k2ivka charakterizující diody LED,
zejména v posledním období, je nejstrm4jší. O d5ležitosti této skupiny sv4telných zdroj5 sv4d3í nap2.
skute3nost, že v Japonsku je vývoj bílých LED zahrnut do vládního programu zam42eného na snižování emisí
skleníkových plynu v3etn4 CO2, k n4muž se japonská vláda zavázala v Kyotském protokolu v r. 1998. Cílem je
dosažení ú3innosti LED kolem 120lm/W .
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Obr. 1. Zvyšování m4rného výkonu základních skupin sv4telných zdroj3 od jejich
vzniku do sou2asnosti
Teoretické možnosti zvyšování ú3innosti p2em4ny elektrické energie na sv4telnou jim p2edur3ují velmi
významné místo mezi základními skupinami sv4telných zdroj5. Nové materiály a technologické postupy
umož6ují stálé zvyšování m4rného výkonu. Ú3innost 30lm/W je dosahována již b4žn4, špi3kové výrobky mají
až 50lm/W. Vyráb4ný sortiment obsahuje všechny základní barvy (3ervenou, zelenou,modrou) i další barvy
(nap2. žlutou, r5žovou aj.). Uvedené typy se vyzna3ují velmi úzkou k2ivkou spektrálního složení zahrnující
interval vlnových délek do n4kolika desítek nm (viz obr.2). Dopln4ní sortimentu o modrou barvu umožnilo
vyvinout i diody barvy bílé zá2ící v celé viditelné oblasti spektra a tím se významn4 rozší2ila oblast jejich použití
v3etn4 všeobecného osv4tlení. P2íklad spektra bílé diody LED, využívající jeden z n4kolika možných princip5
získání bílého sv4tla (pomocí luminoforu buzeného sv4tlem modré LED), je uveden na obr3.

Obr. 2. Emisní spektrum vybraných barevných LED
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Obr. 3. Emisní spektrum bílé LED ( luminofor buzený sv4tlem modré diody)
Vynikající vlastnosti LED (vysoká 3istota barvy barevných diod, dlouhý život dosahující n4kolika desítek tisíc
hodin, kompaktní rozm4ry, rostoucí m4rný výkon p2i postupn4 se zlepšujícím indexem podání barev u bílých
diod aj.) rozši2ují možnosti jejich použití do dalších oblastí osv4tlení (signalizace, vnit2ní osv4tlení, osv4tlení
automobil5, zdravotnictví apod.) a dokonce v blízké budoucnosti i do uli3ního osv4tlení, kde se s jejich aplikací
v5bec nepo3ítalo. Frankfurtský veletrh p2inesl neoby3ejn4 rozmanité množství p2íklad5 uplatn4ní diod LED
v nejr5zn4jších sv4telných p2ístrojích, v nichž tyto diody tvo2í základní stavební kámen. K vid4ní bylo mnoho
velmi nápaditých aplikací v nejr5zn4jších oblastech osv4tlení v atraktivním prost2edí.
Druhou dynamicky se rozvíjející skupinou sv4telných zdroj5 jsou halogenidové výbojky, které zaznamenaly
kvalitativní skok zvládnutím náro3né technologie umož6ující vnášet halogenidy vhodných kov5 do ho2áku
zhotoveného z korundové keramiky. Tím se významn4 doplnily p2ednosti klasických halogenidových výbojek
s k2emenným ho2ákem ( spo3ívajících p2edevším v možnosti široké úpravy spektrálního složení vyza2ovaného
sv4tla v d5sledku velmi širokého výb4ru svíticích prvk5 p2i velkém m4rném výkonu), zejména ve sm4ru:
• rozší2ení p2íkonové 2ady sm4rem k malým p2íkon5m (aktuáln4 až na 20W), p2i nichž by výbojky
s k2emenným ho2ákem byly již neefektivní
• významného zvýšení m4rného výkonu u typ5 s malými p2íkony (20-35W) p2i vynikajícím podání barev
• snížení rozptylu kolorimetrických parametr5 mezi jednotlivými výbojkami nezávisle
• na poloze svícení a znatelné zlepšení jejich stability b4hem života (teplota chromati3nosti Tcp se
pohybuje v rozmezí ±200K v porovnání s ±600K u výbojek s k2emenným ho2ákem)
• zmenšení rozm4r5 vlastního ho2áku a tedy i výbojky; z toho vyplývá další zlepšení ú3innosti soustavy
sv4telný zdroj-p2ed2adník-svítidlo a snížení materiálových náklad5 na svítidlo
• významného zvýšení zrakové pohody p2i použití výbojek s menšími p2íkony provozovaných pouze s
elektronickými vysokofrekven3ními p2ed2adníky
• dosažení delšího života.
Tyto trendy byly dokumentovány zejména novinkami firmy Philips, která p2edstavila již d2íve avizovanou
úplnou p2íkonovou 2adu výbojek typu „CosmoWhite“ 45, 60, 90 a
140W, vyzna3ující se m4rným výkonem až 120lm/W p2i Ra B 65 až
70 a Tcp 2 800 až 3 000 K a velmi kompaktními rozm4ry (obr.4.).
Jsou konstruovány výlu3n4 pro provoz s elektronickými
p2ed2adníky umož6ujícími i stmívání. Zárove6 pro n4 byla
vyvinuta vhodná svítidla optimalizovaná pro danou konstrukci
výbojek. Zde nutno velmi pozitivn4 hodnotit komplexní p2ístup
k optimalizaci spot2eby energie celého kompletu sv4telný zdroj –
p2ed2adník - svítidlo a nikoliv pouze jeho jednoho 3lánku.
Obr. 4. Halogenidová výbojka s korundovým ho1ákem Philips
Cosmowhite s elektronickým p1ed1adníkem
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Obdobný p2ístup byl uplatn4n i u stejné p2íkonové 2ady výbojek typu „CosmoGold“. Zde se jedná o vysokotlaké
sodíkové výbojky, s m4rným výkonem až 120lm/W p2i Ra B 25. Tento projekt p2inese velké úspory elektrické
energie a je p2edstaven jako významný p2ínos firmy k omezení emisí skleníkových plyn5. Dalšími
pozoruhodnými výrobky ze skupiny halogenidových výbojek s keramickým ho2ákem jsou výbojky o p2íkonu 20
a 35 W, s velmi kompaktními rozm4ry, p2ipravované do výroby v nejbližší dob4. Jsou provozovány
s elektronickým p2ed2adníkem a jejich m4rný výkon dosahuje d2íve nevídaných 85lm/W p2i Ra> 80. Další
výbojky 35 a 70W se vyzna3ují rovn4ž velmi malými rozm4ry, vynikající ú3inností p2evyšující 90lm/W p2i
stejn4 vynikajícím podání barev s Ra B 88. Firma Osram p2edstavila v této oblasti p2edevším výbojky, jejichž
korundový ho2ák má, na rozdíl od d2ív4jšího válcového tvaru s ostrými hranami, kulový resp. elipsoidní tvar,
který lépe opisuje kontury výboje, snižuje teplotní rozdíly mezi jednotlivými 3ástmi ho2áku, což umož6uje
p2ízniv4 nastavit jeho teplotní režim a zvýšit tak m4rný výkon výbojky (obr.5.). Tento tvar výbojové trubice je
používán u výbojek o p2íkonu 20 až 250W v r5zných provedeních (tvar vn4jší ba6ky, typ patice, u n4kterých
typ5 integrovaný reflektor). Náro3nou technologií výroby výbojek tohoto typu se
m5že zatím pochlubit skute3n4 pouze omezený po3et sv4tových firem.
Obr. 5. Halogenidová výbojka s elipsoidním korundovým ho1ákem.
Nízkotlaké výbojové zdroje byly na veletrhu zastoupeny lineárními a zejména
kompaktními zá2ivkami, p2edevším v provedení s integrovaným elektronickým
p2ed2adníkem a žárovkovou paticí E27 p2íp. E14. Sortiment této skupiny kompaktních
zá2ivek je velmi bohatý a soustavn4 dochází k jeho dalšímu rozši2ování o nové typy
z hlediska p2íkonu, konfigurace výbojového prostoru, tvaru vn4jší ba6ky,
geometrických parametr5, konstrukce patice apod. D5ležitým požadavkem jsou
zejména malé obrysové rozm4ry, které jsou dosahovány ú3elným složením výbojové
dráhy do dvou, 3ty2, šesti nebo osmi paraleln4 umíst4ných a vzájemn4 propojených
trubic tak, že vytvá2í jeden spole3ný výbojový prostor. Vyskytují se i další formy
výbojové trubice, vycházející nap2. ze základního polotovaru ve tvaru písmene U,
který je následn4 spojován do složených tvar5 2U, 3U, 4U (na výstav4 se dokonce
objevily i zá2ivky 8U). 7asté jsou rovn4ž zá2ivky s výbojovou trubicí ve tvaru r5zných šroubovic i jiných
složit4jších a technologicky zna3n4 náro3ných tvar5. Zajímavým z hlediska uživatele je umíst4ní výbojové
trubice zá2ivek s malými p2íkony (do max. 23W) do vn4jší ba6ky r5zného tvaru (hruškový, kulový, sví3kový,
h2íbkový apod.– viz obr. 6) s rozptylnou vrstvou. Základním motivem tohoto uspo2ádání je co nejvíce se p2iblížit
svými obrysovými rozm4ry i k2ivkou rozložení svítivosti oby3ejným, reflektorovým, p2íp. dekora3ním
žárovkám. Teplotní závislost sv4telného toku je korigována pomocí amalgámu vhodného kovu (nap2. india). Tím
se podstatn4 rozši2uje teplotní interval, v n4mž sv4telný tok dosahuje požadované hodnoty. Celý sortiment
kompaktních zá2ivek je vyráb4n v základních odstínech bílé barvy, charakterizovaných náhradní teplotou
chromati3nosti 2700, až 6000K.
Obr. 6. Kompaktní zá1ivky s integrovaným p1ed1adníkem a vn4jší
rozptylnou ba5kou.
Lineární zá2ivky byly prezentovány p2edevším provedením
s pr5m4rem trubice 16mm (T5), provozované na vysoké frekvenci
s elektronickým p2ed2adníkem. Tyto zá2ivky vyráb4né ve dvou
p2íkonových 2adách (14, 21, 28 a 35W - mající optimální parametry
z hlediska m4rného výkonu a v odpovídajících teplotních
podmínkách dosahují až 104 lm/W p2i Ra 80-89 a 24,39,49,54 a
80W – vyzna3ující se v4tším sv4telným tokem z jednotky délky trubice a v odpovídajících teplotních
podmínkách dosahují až 87lm/W) sice již nejsou nejžhav4jšími novinkami, díky nim se však objevilo množství
nových estetických, materiálov4 úsporných a zárove6 ú3inn4jších zá2ivkových svítidel. Negativní vliv okolní
teploty je 2ešen používáním amalgám5 vhodných kov5, které rozši2ují teplotní interval, v n4mž si sv4telný tok
zá2ivek udržuje hodnotu blízkou optimální. U zá2ivek T5 je tlak par rtuti regulován vytvo2ením um4lého tzv.
chladného bodu, jehož teplota ur3uje tlak nasycených par rtuti a udržuje jej na hodnot4, p2i níž je sv4telný tok
zá2ivky maximální. Konstruk3n4 provedení spo3ívá ve vysunutí jedné elektrody blíže ke st2edu trubice, takže
chladné místo vznikne v oblasti za touto elektrodou. Tento konec zá2ivky je z2eteln4 ozna3en a v p2ípad4 použití
n4kolika zá2ivek v jednom svítidle nutno takto ozna3ené konce shodn4 orientovat. Výhody t4chto zá2ivek souvisí
s lepšími vlastnostmi luminofor5, optimálními podmínkami výboje a s provozem na vysoké frekvenci (v4tší
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ú3innost-až o 10% p2i vynikajícím podání barev, stabilní svícení bez míhání, úplné potla3ení stroboskopického
jevu, menší ztráty v p2ed2adníku aj.).
V poslední dob4 se objevily zá2ivky s náhradní teplotou chromati3nosti 8000 K, ozna3ované názvem
nap2.„Skywhite“, „ActiViva“ vyzna3ující se zvýšenou složkou v modré oblasti spektra, které jsou pro své
stimulující ú3inky na 3lov4ka ur3eny do provoz5 s nedostatkem denního sv4tla. Vedle t4chto zá2ivek se vyráb4jí
i zá2ivky barevné (modré, zelené, 3ervené aj.), které se krom4 dekora3ního osv4tlení uplat6ují i v soustavách
s dynamickým 2ízením sv4tla pomocí po3íta35, umož6ujících vytvá2et prakticky nekone3ný po3et odstín5
vydávaného sv4tla.
Významní výrobci kladou d5raz na ekologickou stránku výroby zá2ivek. Výrazným snížením množství jedovaté
rtuti používané v zá2ivce až na hodnoty kolem 3mg spl6ují nové p2ísné mezinárodní hygienické normy a tak
p2ispívají k ochran4 životního prost2edí p2i vlastní výrob4 i p2i likvidaci vyho2elých zdroj5. N4které typy zá2ivek
jsou opat2eny ochranným pr5hledným obalem po celé délce trubice, který se ani v p2ípad4 náhodného rozbití
zá2ivky neporuší a zabra6uje rozptýlení rtuti a st2ep5 do okolního prost2edí. Ekologicky šetrný p2ístup ke
konstrukci a výrob4 sv4telných zdroj5 byl ostatn4 na výstav4 zd5raz6ován prakticky všemi významnými
výrobci. Stejn4 tak každé zvýšení m4rného výkonu sv4telného zdroje (v3etn4 nap2. halogenových žárovek)
anebo prodloužení jeho života bylo prezentováno jako p2ísp4vek ke snížení emisí oxidu uhli3itého, souvisejícího
s úsporou elektrické energie p2i jeho provozu nebo výrob4.
Zaslouženou pozornost budily i novinky v oblasti halogenových žárovek. I když jejich m4rný výkon zna3n4
zaostává za halogenidovými výbojkami s malým p2íkonem a v sou3asné dob4 již i za diodami LED, p2esto díky
svým dalším vynikajícím vlastnostem (p2íjemné bílé sv4tlo, vynikající podání barev,dobrá stabilita sv4telného
toku b4hem života, kompaktní rozm4ry, koncentrované vlákno umož6ující nasm4rovat sv4tlo na požadovanou
plochu atd.) existují aplikace, kde jejich uplatn4ní lze oprávn4n4 up2ednostnit. Díky vhodným geometrickým
parametr5m žárovek byla u n4kterých typ5 s úsp4chem použita náro3ná technologie interferen3ních vrstev
nanesených na vn4jší ba6ku, které propoušt4jí viditelné sv4tlo a odrážejí infra3ervené zá2ení zp4t na vlákno a
zlepšují tak jeho energetickou bilanci.Výsledkem je p2i zachování života vyšší m4rný výkon až o 35%.
Technologicky velmi náro3né jsou další novinky z rodiny halogenových žárovek a sice žárovky s malým
p2íkonem (již od 20W) na sí8ové nap4tí, zabudované do vn4jší ba6ky r5zných tvar5 (sví3kové, kroucené,
válcové aj.) opat2ené paticí E14, E27, G9, GZ10 aj. (pr5m4rný život 2000h, m4rný výkon 12 až 17lm/W, rozsah
p2íkon5 20 až 150W). Pozoruhodné ze sv4teln4 technického hlediska jsou zejména žárovky s reflektorovou
ba6kou, které podstatn4 zjednodušují konstrukci a cenu svítidla a umož6ují usm4rnit sv4telný tok na pot2ebnou
plochu. Zajímavou novinkou je halogenová žárovka ur3ená pro dopravní signalizaci, p2inášející v porovnání s
dosud používanými klasickými žárovkami odolnými proti ot2es5m až 60% úsporu energie. U halogenových
žárovek je vesm4s zd5raz6ováno, že jejich ba6ka je vyrobeny ze skla nepropoušt4jícího UV-zá2ení.
P2ízna3ný pro poslední desetiletí je velmi silný pozitivní vliv elektroniky a výpo3etní techniky na celou oblast
osv4tlování, p2inášející významné úspory elektrické energie (menší ztráty energie v p2ed2adníku, možnost
ú3elného stmívání, aktivní reagování na úrove6 denního osv4tlení, sledování p2ítomnosti lidí v místnosti a podle
toho je regulován provoz soustavy, podstatné zlepšení podmínek vid4ní díky provozu na vysoké frekvenci,
dynamické 2ízení podmínek osv4tlení podle stanoveného programu, odpojování vadných sv4telných zdroj5,
aplikace elektronických p2ed2adník5 i u výbojových zdroj5 s vyšším p2íkonem atd.

Špecifické problémy klasifikácie tried osvetlenia pod5a normy pre verejné
osvetlenie
Dionýz Gašparovský – Alfonz Smola, STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a
informatiky, Ilkovi3ova 3, 812 19 Bratislava, Slovenská republika
1. Úvod
Pre oblas8 verejného osvetlenia je k dispozícii skupina dokumentov, ktorá pokrýva tiež problematiku klasifikácie
jednotlivých druhov miestnych komunikácií do tried osvetlenia. V rámci normy STN EN 13201 sa vo9be tried
osvetlenia venuje prvá 3as8 (technická správa) – STN TR 13201-1. Tento dokument obsahuje metodiku na vo9bu
triedy osvetlenie vzh9adom na rôzne dopravné a vizuálne situácie.
V procese stanovenia triedy osvetlenia, 3o nie je jednoduchý proces, sa posudzuje mnoho parametrov. Treba
definova8 jednotlivých užívate9ov miestnej komunikácie a ich funkciu, posúdi8 dopravnú situáciu (intenzita
dopravy, druh a po3etnos8 kríženia, výskyt parkujúcich vozidiel, zložitos8 orientácie atC.) aj vizuálnu situáciu
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(komplexnos8 zorného po9a, úrove6 jasu okolia atC.) a iné dôležité faktory (miera kriminality, požiadavky na
rozpoznávanie tváre).
Prvé skúsenosti s aplikáciou nových noriem pre verejné osvetlenie ukázali, že celý proces zatriedenia miestnych
komunikácií nie je jednozna3ný a miestami sú niektoré požiadavky až nejasné, pri3om sa jedná nepochybne o
ve9mi dôležitú 3as8 návrhu verejného osvetlenia. Od triedy osvetlenia sa odvíjajú fotometrické požiadavky a
v kone3nom dôsledku aj celá kvalita a hospodárnos8 navrhnutej sústavy. Chýba tu predovšetkým podrobnejší
metodický postup pre stanovenie tried osvetlenia, sprispôsobený pre národné špecifiká verejného osvetlenia.
Potreba spracovania takéhoto metodického materiálu vyplýva aj z praxe.
2. Teoretický úvod
STN TR 13201-1 uvádza procedurálny postup stanovenia tried osvetlenia. Celkový postup sa dá graficky
znázorni8 nasledovne (pozri tiež obr. 1):
1

Typ užívate5a

M, S, C, P

Vo9ba modelovej situácie
2

Modelová situácia

A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, D2, D3, D4, E1, E2

Vo9ba triedy osvetlenia
3

Trieda osvetlenia

ME, MEW, CE, S, A, ES, EV

Vo9ba stup6a osvetlenia
4

StupeA osvetlenia

ME1-6, MEW1-5, CE0-5, S1-7, A1-6, ES1-9, EV1-6

Od3ítanie fotometrických požiadaviek
5

Fotometrické požiadavky

La, Ea, U0, UI, TI, SR, Ehs,a, Esc,min, Ev,min
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0br. 1 Postup stanovenia triedy osvetlenia a príslušných fotometrických parametrov
V rámci hodnotenia sa rozlišujú štyria užívatelia miestnej komunikácie:
M:
motorové vozidlá
S:
pomalé vozidlá do 40 km/h (v niektorých krajinách do 50 km/h)
C:
cyklisti a mopedy do 50 km/h
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P:
chodci a invalidné vozíky
Pritom sa rozlišuje, ktorý z týchto užívate9ov je hlavným užívate9om, ktorý je povoleným a ktorý v rámci danej
miestnej komunikácie nepovoleným. Kombináciou štyroch typov užívate9ov s tromi funk3nými možnos8ami
dostaneme nieko9ko modelových situácií. Pre každú modelovú situáciu sú k dispozícii príslušné tabu9ky, kde sa
Calej posudzujú rôzne parametre vedúce k rôznym triedam osvetlenia. Triedy osvetlenia sú nasledovné:
ME:
pre vodi3ov motorových vozidiel p2i vyšších a stredných rýchlostiach
MEW: ako ME, ale pre prevažne (po3as roka) mokrý povrch vozoviek
CE:
pre vodi3ov motorových vozidiel v konfliktných oblastiach, parkovacích zónach, kde sa
posudzuje horizontálna osvetlenos8; tieto triedy platia aj pre chodcov a cyklistov
S, C:
pre chodcov na chodníkoch a pre cyklistov na cyklistických cesti3kách, posudzuje sa
horizontálna osvetlenos8; tieto triedy platia tiež pre motoristov v obytných zónach
A:
alternatívna trieda k triedam S, posudzuje sa však polgu9ová osvetlenos8
ES:
doplnkové triedy pre tie prípady, kde je potrebné rozlišova8 tváre, posudzuje sa polovalcová
osvetlenos8
EV:
doplnkové triedy pre tie prípady, kde je potrebné posudzova8 vertikálnu osvetlenos8, napríklad
p2i zložitých križovatkách apod.
Význam fotometrických parametrov je nasledovný:
La
- average luminance of road surface
U0
- overall uniformity of luminance
UI
- longitudal uniformity of luminance
TI
- threshold increment
SR
- surround ratio
Ea
- average horizontal illuminance
Emin
- minimum horizontal illuminance
Ehs,a
- average hemispherical illuminance
Esc, min - minimum semicylindrical illuminance
Ev, min - minimum vertical illuminance
U0
- overall uniformity of hemispherical illuminance
Treba zdôrazni8, že proces sa uzatvára ur3ením požadovaných fotometrických parametrov. Tabu9ky
fotometrických parametrov pre jednotlivé triedy osvetlenia sú obsiahnuté v STN EN 13201-2. Táto druhá 3as8
normy je preto ve9mi úzko spojená s prvou 3as8ou. Tretia a štvrtá 3as8 normy sú pomerne samostatnými
dokumentami. Tretia 3as8 obsahuje metodiku výpo3tu svetelnotechnických parametrov, táto je však
implementovaná v dostupných výpo3tových programoch a projektant sa priamo nedostáva do styku s metodikou.
Štvtá 3as8 normy sa venuje meraniu fotometrických parametrov, 3o je však tiež predmetom 3innosti iba úzkej
skupiny špecializovaných firiem. V sú3asnosti sa merania verejného osvetlenia pod9a tejto normy na Slovensku
ani v 7echách systemiticky nevykonávajú.
3. Ciele výskumu
Na základe praktických skúseností s návrhom sústav verejného osvetlenia boli stanovené tieto ciele výskumných
úloh:
analýza vybranej množiny parametrov
štatistické hodnotenie výskytu jednotlivých tried osvetlenia v bežných mestách na Slovensku
komparatívna klasifikácia miestnych komunikácií do tried osvetlenia nezávislými odborníkmi
vypracovanie podrobnejšej metodiky na klasifikáciu miestnych komunikácií do tried osvetlenia
V prvej fáze boli riešené prvé dva body uvedených cie9ov, v sú3asnosti sa spracúva tretia úloha.
4. Metodika
1. Analýza vybranej množiny špecifických parametrov bola riešená predovšetkým dvomi prístupmi: praktické
skúsenosti so spracovaním svetelnotechnických návrhov vo vzorových mestách dopD6a štúdium
fotodokumentácie rôznych situácií vo verejnom osvetlení. V prvom prípade sa analyzovala klasifikácia v 5
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mestách – od menších miest (800 svetelných miest) po bežné okresné mestá (2 500 svetelných miest). V dvoch
z uvedených miest už na základe tejto klasifikácie pod9a nových noriem bola realizovaná komplexná
rekonštrukcia verejného osvetlenia (takmer 100 % miestnych komunikácií) v rokoch 2005 – 2006, v Calších
dvoch mestách sa takáto rekonštrukcia aktuálne pripravuje. Fotodokumentácia pre štúdium situácií bola
zostavená v pomerne širokom rozsahu z auditov a pasportov verejného osvetlenia vo viac jako 30 mestách a
obciach na Slovensku a z hlavného mesta Bratislavy.
2. Spracovanie štrukturálneho zloženia miestnych komunikácií vo vz8ahu k triedam osvetlenia bolo realizované
z údajov z 5 vzorových miest pod9a popisu v predchádzajúcom bode.
3. Porovnávacia klasifikácia tried osvetlenia: pre vybrané typické situácie, ktoré sa vo verejnom osvetelní
vyskytujú naj3astejšie (na základe predchádzajúcich analýz), boli zostavené úlohy s cie9om posúdi8 tieto
situácie. Úlohy boli zaslané odborníkom, ktorí s návrhom verejného osvetlenia pod9a nových noriem už majú
ur3ité skúsenosti. Cie9om komparatívnej analýzy je zisti8, nako9ko sa prístupy jednotlivých projektantov líšia a
aká je kompatibilita v postupoch. V rámci podkladových materiálov bol poskytnutý stru3ný popis situácie a
príslušná fotodokumentácia.
5. Výsledky a diskusia
Analýza vybranej množiny špecifických parametrov
Zložitos8 zorného po9a: Zložitos8 zorného po9a možno najpresnejšie stanovi8 vyhodnotením zorného po9a
pozorovate9a, 3o sa dá pomerne 9ahko vykona8 spo3ítaním plôch fotodokumentácie a aplikovaním tvaru a
ve9kosti zorného po9a. Pre stanovenie hranice (tu je potrebné rozlíši8 len medzi dvoma možnos8ami – zložitos8
bežná alebo vysoká) je ešte potrebné vykona8 Calšie práce. Predbežne možno uvažova8 hrani3nú hodnotu 30 %,
avšak s prevažným pokrytím v oblasti bezprostredného okolia zrakovej úlohy. Za kritický detail sa tu uvažuje
pozorovaná vozovka. Možno predpoklada8, že pre paktické použitie je takto stanovený postup nevhodný
vzh9adom na 3asovú náro3nos8, ur3enie sa preto môže vykona8 odhadom; dobrý odhad však môže stava8 na
tréningu s posudzovaním typických situácií. Pripravujú sa Calšie práce zamerané na získanie vzorových situácií
(fotografie) s percentuálne odstup6ovaným pomerom rušivých prvkov v zornom poli a s ur3ením hrani3nej
hodnoty. Pri vyššej zložitosti zorného po9a sa v niektorých prípadoch zvyšuje trieda osvetlenia o jeden stupe6
prostredníctvom posuvnej tabu9ky. Okrem rušivých prvkov by sa v rámci tohto parametra malo posudzova8 aj
optické vedenie vodi3a; ak nie je dostato3ne dobré, malo by sa to zoh9adni8 ako Calší príspevok k zložitosti
zorného po9a. Oby3ajne je pri osvet9ovacích sústavách s oce9ovými stožiarmi optické vedenie dobré vzh9adom
na pravidelné úsporiadanie sústavy (nie je to však jediná podmienka), horšia je situácia s betónovými stožiarmi
distribu3nej sústavy nn, kde je usporiadanie menej pravidelné až zna3ne nepravidelné vo vz8ahu k osvet9ovanej
miestnej komunikácii. Za prvky prispievajúce k zložitosti zorného po9a možno považova8:
• dynamické svetelné reklamy v bezprostrednom okolí
• statické svetelné reklamy vo vä3šom po3te alebo vä3ších rozmerov (billboardy)
• nesvetelné reklamy a informa3ný systém na osvet9ovacích stožiaroch vo vä3šom po3te
• vysvietené budovy (okná, iluminácia) v zornom poli
• Calšie rušivé prvky na základe individuálneho posúdenia
Zložitos8 orientácie: Za bežnú zložitos8 orientácie možno považova8 jednopruhový kruhový objazd, preh9adné
kríženie komunikácií a rovné úseky s priebežnými pruhmi resp. prídavnými odbo3nými pruhmi. V prípade
kruhových objazdov je potrebné, aby boli výjazdy jednozna3ne vyzna3ené (priamo v kruhovom objazde alebo
zna3kou pred vzjadom na kruhový objazd). Ak sa nejedná o vymenované situácie, orientácia by sa mala posúdi8
ako zložitá. Vo vä3šine prípadov vedie vyššia zložitos8 orientácie k zvýšeniu triedy osvetlenia o jeden stupe6.
Úrove6 jasu okolia: V sú3asnosti neexistuje dostato3ná metodika na posúdenie tohto vplyvu, v praxi sa odporú3a
voli8 vysoký jas okolia v centrách miest, stredný v mestách a nízky v obciach a na vidieku. Takto zjednodušený
prístup však skuto3ne neodporú3ame dodržiava8, najmä 3o sa týka automatickou vo9bou stredného jasu okolia
v mestách. Vo vä3šine vnútroblokov, v oblastiach individuálnej výstavby a pod. (t.j. vo vä3šine prípadov), ak
skuto3ne nie je k dispozícii žiaden zdroj pre zvýšenie jasu okolia, nie je žiaden dôvod pre vo9bu stredného jasu a
treba voli8 nízky jas okolia (aj s oh9adom na závojový jas vzniknutý difúziou v atmosfére – tento vplyv je totiž
výrazný iba v hmlistom, zimnom období a pod.). Pri vysokej úrovni jasu okolia sa totiž samozrejme (v ur3itých
prípadoch) trieda osvetlenia tiež zvyšuje. Jas okolia možno posúdi8 za vysoký v týchto prípadoch:
• obchodné ulice so svietiacimi výkladmi a svietiacimi reklamnými tabu9ami
• centrá miest, kde sa prejavuje aj vplyv verejného osvetlenia pri9ahlých oblastí alebo komunikácií (napr.
osvetlené námestie, parkovisko alebo park susediaci s posudzovanou komunikáciou)
• komunikácie, na ktorých sa nachádzajú cudzie zdroje svetla (štadión, prevádzky s exteriérovým
osvetlením, železnice atC.)
• nákupné centrá (hypermarkety)

17

1234567489ABCD9E9F99
9
9
• svetlo z okien administratívnych komplexov a iných vä3ších budov
Jas okolia možno posúdi8 za stredný v prípadoch podobných ako pri vysokom jase okolia, avšak ak ide len o
zvýšenú hladinu jasu okolia niektorým z uvedených vplyvov v obmedzenom rozsahu a 3ase výskytu. Stredný jas
okolia treba voli8 vtedy, ak niektoré z týchto vplyvov existujú, ale nie sú výrazné. Môže ís8 o tieto prípady:
• obslužné komunikácie prechádzajúce sídliskovou zástavbou
• komunálne vybavenie obytného súboru
• obchodné ulice s 3iasto3ným podielom svietiacich výkladov a reklám
Ak takéto vplyvy neexistujú, potom treba jedznozna3ne voli8 nízky jas okolia. Vä3šinou ide o tieto prípady:
individuálna bytová zástavba, vilové štvrte, vnútrobloky sídlisk
Hustota dopravy vozidiel:
Uvažuje sa priemerná denná intenzita ADT. Tieto údaje sleduje príslušná regionálna správa ciest, odkia9 ich
možno získa8, sledovania sa však vykonávajú iba pre vybrané hlavné ulice. KeCže norma uvažuje len so
zaradením do ur3itých rozsahov intenzity dopravy, ved9ajšie ulice možno približne odvodi8 od hlavných,
intenzity v nich budú podstatne nižšie. Z tabuliek pre modelové situácie B1 a B2 vyplýva, že vyššie intenzity
dopravy vedú vä3šinou k posunu triedy osvetlenia o jeden stupe6 nahor pri bežnej zložitosti orientácie, pri vyššej
zložitosti orientácie tento parameter vä3šinou nemá vplyv. Podobne je to aj pri modelových situáciách A. Tieto
intenzity sa však dosahujú prevažne po3as denných hodín, keC je verejné osvetlenie mimo prevádzky. Situácia
vo ve3erných a no3ných hodinách je podstatne odlišná.
Hustota chodcov a cyklistov:
Uvažuje sa iba v modelových situáciách D a E, ale len v ur3itých prípadoch vedie k zvýšeniu triedy osvetlenia o
jeden stupe6. Vysokú hustotu možno uvažova8 v týchto prípadoch:
• pešie zóny a cyklistické chodníky (implicitne)
• centrá miest, obchodné ulice a úrady
• oblasti nákupných centier a hypermarketov
• okolie autobusových a železni3ných staníc
• okolie závodov
• okolie ve9kých administratívnych budov
Výskyt parkujúcich vozidiel: Situáciu je potrebné posúdi8 prehliadkou, a to všeobecnou možnos8ou parkovania,
kde sa potreba parkovania predpokladá. Ak sú k dispozícii garáže, zelené pásy s možnos8ou státia vozidiel a
pod., treba voli8 MK bez výskytu parkujúcich vozidiel. Ak sa nevyskytujú parkujúce vozidlá, v modelových
situáciách B sa trieda osvetlenia zvyšuje o jeden stupe6, v modelových situáciách D sa však o jeden stupe6
znižuje. Nie je jasné, pre3o na miestach, kde neparkujú vozidlá a celá dopravná situácia je preh9adnejšia, sa má
úrove6 osvetlenia zvýši8. Výskyt parkujúcich vozidiel sa môže uvažova8 v týchto prípadoch:
• parkoviská (implicitne)
• miestne komunikácie s parkovacími pruhmi
• miestne komunikácie, kde nie sú iné možnosti parkovania
Riziko kriminálneho deliktu a nutnos8 rozpoznávania tváre: Treba vytypova8 oblasti so zvýšeným kriminálnym
deliktom v danej oblasti. Má sa vychádza8 zo štatistík miestne príslušného policajného orgánu. Exponovými
oblas8ami sú najmä autobusové a železni3né stanice, niektoré sídliská a pod.
Hustota križovatiek:
Pri hustote križovatiek 2/km sa stupe6 osvetlenia zvyšuje na jeden, niekedy však až o 2 stupne. Táto požiadavka
je ve9mi náro3ná, nie vždy adekvátna situácii a pri rekonštrukcii verejného osvetlenia, kde sa vyžaduje zachova8
existujúce stožiare a teda aj geometriu sústavy, prináša neriešite9né situácie. V IBV sú ulice presie8ované a
bežne sa dosahuje aj hustota 10 križovatiek na km. Pritom sa má trieda osvetlenia zvýši8 na ME4b alebo ME3c,
teda na 1 cd.m-2, a to pre ulice nízkeho významu (prístupový charakter). Odporú3ania pre použitie tohto kritéria
vyžadujú ešte vykonanie Calších prác.
Spolupôsobenie parametrov:
Pri odchýlení od bežnej situácie v rámci jednotlivých parametrov sa trieda osvetlenia zvyšuje o jeden stupe6. Pri
spolupôsobení sa tieto vplyvy vä3šinou skladajú a postupne zvyšujú triedu o príslušný po3et stup6ov. V
typickom prípade sa napr. pri triede ME5 (najbežnejší prípad) môže zvýši8 trieda osvetlenia na ME4b alebo až
ME3c, výnimo3ne až na ME2. Uvedené tri stupne (ME5, ME4b, ME3c) sú preto pre vä3šinu miestnych
komunikácií v mestách a obciach najfrekventovanejšími prípadmi.
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Štrukturálne zloženie miestnych komunikácií pod5a tried osvetlenia
Štrukturálne zloženie výsledných tried osvetlenia pre 4 vzorové prípady miest je znázornené na obr. 2 pre hlavnú
komunikáciu (vozovku) a na obr. 3 pre súbežné chodníky, ak sa vyskytujú. Po3et svetelných miest pre Galantu je
cca 1 500, pre Dunajskú Stredu cca 2 200. Mestá s ozna3ením „mesto 1“ (1 300 svetelných miest) a „mesto 2“
(970 svetelných miest) majú svoje názvy zatia9 nezverejnite9né.

obr. 2 Štruktúra miestnych komunikácií pod6a tried osvetlenia pre hlavnú 2as7 komunikácie

obr. 3 Štruktúra miestnych komunikácií pod6a tried osvetlenia pre súbežné chodníky
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Z obr. 2 je zrejmé, že najpo3etnejšou triedou je nepochybne ME5, vyššie „jasové“ triedy ME4b a ME3c sa
vyskytujú menej. Po3tom sú významnejšie iba triedy S4 resp. S5, ktoré boli použité pre miestne komunikácie
v obytných zónach bez súbežných chodníkov. V týchto prípadoch sa uvažovali nasledovné predpoklady:
ak miestna komunikácia nemá súbežné chodníky ani iné možnosti pohybu pre chodcov, všetci užívatelia sa
považovali za hlavných užívate9ov
križovatky v obytných zónach sa posudzovali citlivo v súlade so zisteniami uvedenými v predchádzajúcom texte
(hustota križovatiek), iná3 by neúmerne rástol podiel tried ME4b a ME3c, avšak pre obslužné alebo prístupové
komunikácie najnižšieho významu
Je zrejmé, že niektoré situácie sa dajú považova8 za národne špecifické. Na Slovensku neboli a nie sú
systematicky vybudované cyklistické chodníky, tým sa táto modelová situácia z množiny modelových situácií
stráca a iné sú týmto faktom deformované. V mnohých mestách aj obciach predstavuje bicykel najbežnejší a
najfrekventovanejší dopravný prostriedok bez príslušnej infraštruktúry. To znamená, že cyklistov v mnohých
prípadoch t2eba považova8 za hlavných užívate9ov. To isté sa týka aj chodcov, ak daná komunikácia nedokáže
zabezpe3i8 iné možnosti pre presun chodcov a mimo hlavných 8ahov (tj. v obytných oblastiach) im slúži
rovnako ako pre motorovú dopravu (tj. nedá sa jednozna3ne preferova8 jeden z nich jako hlavný). Vedie to
k zvýšeniu zastúpenia tried S. Otázkou je možnos8 nahradenia tried S triedami CE. V jednom prípade na obr. 2
(m4sto 2) bol práve zaznamenaný vä3ší výskyt ulíc bez postranných chodníkov.
Z obr. 3 vyplýva, že pre chodníky je najbežnejšou triedou S6. V ur3itých prípadoch, ak sa vyžaduje vyššia
hladina osvetlenia z dôvodu kriminálnych rizík, vyššej hustoty výskytu chodcov apod., trieda osvetlenia sa
zvyšuje na S5, výnimo3ne aj vyššie.
V bežných okresných a menších mestách nie sú bežné dia9ni3né privádza3e, komunikácie smerovo rozdelené
atC., ktoré by viedli k vyšším jasovým triedam ME. Takéto situácie sa dajú predpoklada8 vo vä3ších mestách.
6. Záver
Je zrejmé, že až praktická aplikácia nových noriem pre verejné osvetlenie dokázala prinies8 spätnú odozvu, na
základe ktorej vyvstali ur3ité otázky a problémy ako námety na Calšie riešenia a zdokona9ovanie zavedených
prístupov. Riešenie individuálnych prípadov, ako napr. nových ulíc v rámci novej výstavby nemôže prinies8
komplexnejší poh9ad na problematiku, kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestách menších a
stredných ve9kostných kategórií však už áno. 7iastkové výsledky riešení sú nazna3ené v tomto príspevku, na
riešení Calších úloh sa aktuálne pokra3uje.
Táto práca vznikla za podpory Štátneho programu vedy a výskumu Uplatnenie progrsívnych princípov výroby a
premien energie, etapa 6.2 Optimalizácia využitia progresívnych svetelných zdrojov, svietidiel a osvet9ovacích
sústav v spotrebe elektrickej energie.
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Rozvody ve1ejného osv2tlení
Ing. Radim G1es, PTD Muchová, s.r.o., Ostrava, gres@ptdov.cz
Úvod
Projekt ve2ejného osv4tlení nespo3ívá pouze v návrhu samotné osv4tlovací soustavy, ale jeho nedílnou sou3ástí
musí být i návrh elektrických rozvod5, které mají zásadní vliv na funk3nost, spolehlivost a zejména na
bezpe3nost osv4tlovací soustavy ve2ejného osv4tlení. Mezi laiky je pom4rn4 rozší2en názor, že navrhnout
rozvody ve2ejného osv4tlení není žádná v4da a zvládne to každý, ale praktické zkušenosti z realizace staveb,
projektovaných t4mito „odborníky“, sv4d3í o opaku.
Problémy p1i umís9ování podzemních inženýrských sítí
Projektanti všech podzemních liniových sítí jist4 dosv4d3í, že veškeré odborné znalosti a zkušenosti projektanta
3asto nesta3í p2i 2ešení problému, kde podzemní sí8 umístit. Tento problém je obzvlášt4 pal3ivý zejména
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v m4stských centrech a hust4 obydlených sídelních celcích, kde koncentrace stávajících podzemních
inženýrských sítí je tak velká, že p2i dodržení ochranných pásem jednotlivých inženýrských sítí je uložení nové
sít4 prakticky nemožné. U osv4tlovacích soustav ve2ejného osv4tlení je problém uložení kabelových rozvod5
3asto umocn4n pot2ebou umíst4ní osv4tlovacích stožár5 se základy nezanedbatelných rozm4r5, které správci
jiných inženýrských sítí vidí ve své bezprost2ední blízkosti neradi.
Problematiku prostorového uspo2ádání sítí technického vybavení 2eší 7SN 73 6005, která mj. ur3uje vyhrazená
pásma pro jednotlivé sít4 v p2idruženém prostoru, vhodném pro ukládání podzemních vedení. V 7SN 73 6005 je
zajímavý zejména 3l. 5.2.11:
Podzemní sít4, které svoji polohou nevyhovují ustanovením této normy, mohou být ponechány ve své poloze tak
dlouho, dokud nebrání uložení nových sítí, pro které je zabraná plocha vyhrazena. Tyto sít4 (krom4 stok) musí
být p2eloženy do polohy stanovené touto normou po skon3ení fyzické životnosti sít4, p2i rekonstrukci sítí nebo
komunikace, v jejímž prostoru jsou uloženy, nebo p2i p2estavb4 území m4sta, obce nebo jeho 3ásti.
Ve své podstat4 je v citovaném 3lánku nejv4tší problém s umíst4ním za2ízení VO vy2ešen. Praktické využití a
„vymahatelnost“ nárok5 vyplývajících z platné, avšak pouze doporu3ující normy, je ve skute3nosti velmi
problematická, ne-li nemožná. Nejv4tší d5raz je proto nutno klást na schopnost projektanta dohodnout se
se správci ostatních inženýrských na ur3itých ústupcích, p2ípadn4 na p2ijetí opat2ení, p2i jejichž spln4ní je
umíst4ní za2ízení VO v ochranném pásmu dané sít4 možné. Tyto problémy budou 3asem, s p2ibýváním nových
inženýrských sítí, stále v4tší. Do budoucnosti je proto perspektivní (a3 finan3n4 p2i z2izování velice nákladné)
budování sdružených tras m4stských vedení, zejména m4stských kolektor5.
Jelikož naše projek3ní kancelá2 m4la v uplynulých letech možnost aktivn4 spolupracovat na projek3ních pracích
souvisejících s budováním kolektoru v centru Ostravy, konkrétn4 na stavebních objektech ve2ejného osv4tlení a
rozvod5 nn pro p2íležitostné využití Masarykova nám4stí v Ostrav4, rád bych se v následujícím textu zam42il
na n4které skute3nosti, související s provedením rozvod5 ve2ejného osv4tlení v kolektorech, technických
kanálech, technických chodbách apod.
Rozvody ve1ejného osv2tlení ve sdružených trasách m2stských vedení technického vybavení
P2i návrhu uložení rozvod5 ve2ejného osv4tlení ve sdružených trasách m4stských vedení technického vybavení
je nutno brát na z2etel zejména požadavky 7SN 73 7505 Sdružené trasy m4stských vedení technického
vybavení.
Sdruženou trasou je zde mín4no sm4rov4 a výškov4 koordinované sjednocení minimáln4 dvou podzemních
vedení, uložených:
• do kolektoru
• do technické chodby
• do technického kanálu
• formou suterénních rozvod5
Ve sdružených trasách musí být zajišt4na:
• bezpe3nost osob
• bezpe3ný a spolehlivý provoz
• p2ehlednost ukládaných vedení
• optimální rezerva úložného prostoru
• mechanizace montáže a vým4ny vedení technického vybavení
• pr5b4žná kontrola, umož6ující p2edcházení nebo minimalizaci škod
• operativní údržba a možnost urychleného odstra6ování poruch a jejich následk5
• možnost vým4ny výstroje nebo jednotlivých sou3ástí za provozu
• hospodárnost celé koncepce
Mezi hlavní výhody uložení vedení do sdružených tras pat2í:
• snadný p2ístup k vedení p2i provád4ní kontrol, revizí a oprav
• ochrana vedení p2ed mechanickým poškozením p2i provád4ní zemních prací
• snadná demontáž stávajícího za2ízení p2i provád4ní rekonstrukce
• nižší náklady na rekonstrukci z d5vod5 eliminace výkopových prací a narušení stávajících povrch5
K nevýhodám sdružených tras pat2í:
• vysoké po2izovací náklady na zhotovení kolektoru, technické chodby apod.
• vyšší po2izovací náklady el. za2ízení v p2ípad4 zvýšených bezpe3nostních požadavk5 (nap2. neho2lavé
provedení, monitorování apod.)
• poplatky vlastníkovi sdružené trasy za uložení za2ízení do sdružené trasy (nap2. v p2ípad4 VO (vlastník
m4sto) uloženého do kolektoru (vlastník m4sto) tyto poplatky mohou odpadnout)
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Jak lze vid4t hlavní nevýhody uložení vedení do sdružených tras spadají do ekonomické oblasti. Výhody však
mohou tato negativa vyvážit. A nap2íklad v p2ípadech, kdy m4sto vybuduje kolektor, zrekonstruuje povrchy
komunikací, nám4stí apod. a dále nepovoluje provád4ní výkopových prací v zrekonstruovaných plochách,
je využití kolektoru tém42 nutností. V p2ípad4 rozvod5 ve2ejného osv4tlení je ovšem nutno zvážit rovn4ž
technickou náro3nost zvoleného 2ešení, pokud bychom provád4li výstupy z kolektoru ke každému stožáru apod.
Základním p2edpokladem pro správný návrh rozvod5 VO ve sdružených trasách je vypracování protokolu o
ur3ení vn4jších vliv5 dle 7SN 33 2000-3 a správná volba materiál5, p2ístroj5 apod. odpovídající stanoveným
vn4jším vliv5m. Na základ4 stanovených vn4jších vliv5 je nutno zvolit i zp5sob ochrany p2ed nebezpe3ným
dotykem živých i neživých 3ástí. Nejmenší p2ípustné vzdálenosti mezi jednotlivými sít4mi ve sdružených trasách
a nejmenší vzdálenosti jednotlivých sítí od st4n, stropu a podlahy jsou uvedeny v p2ílohách 7SN 73 7505.
Nemén4 d5ležité jsou požadavky na požární bezpe3nost. Každý kolektor, technický kanál a technická chodba
musí tvo2it samostatný požární úsek, suterénní rozvod m5že být sou3ástí požárního úseku podlaží objektu,
do n4hož zasahuje. Požární úsek, ve kterém jsou rozvody elektrického silového vedení, se posuzuje jako požární
úsek s požárním rizikem daným hodnotou Tc=45 min. a pv=60 kg.m-2 a za2azuje se do IV. stupn4 požární
bezpe3nosti. Vzájemná vzdálenost požárn4 d4lících st4n v kolektoru, ve kterém je požární riziko, je dána
7SN 73 7505 v závislosti na vybavení zabezpe3ovacím a požárn4 bezpe3nostním opat2ením, p2edepsaným
pro daný kolektor. Dle požadovaných opat2eních je pak nutno splnit ur3ité podmínky, nap2. na provedení pláš85
kabel5 z hmot se sníženou ho2lavostí (dle 7SN IEC 3323) apod. V kolektorech a technických chodbách je
zakázáno použití silových kabel5 s asfaltovým obalem (plášt4m) a kabel5 s jutovým obalem (plášt4m).
Návrh umíst4ní a technické 2ešení sítí ve sdružených trasách musí být projednány s p2íslušným správcem.
Projednání se týká rovn4ž sítí neuložených ve sdružené trase, jejichž ochranných pásem se sdružená trasa dotýká
nebo jimi prochází. Uložení rozvod5 VO ve sdružené trase v3. dimenzování a jišt4ní musí být v souladu
s p2íslušnými normami. Kabely VO je možno ukládat na nosné konstrukce (výložníky, rošty, háky, žlaby apod.)
dle 7SN 34 1020. Vzhledem ke stanoveným vn4jším vliv5m a korozní agresivit4 prost2edí je nutno vhodn4
zvolit povrchovou úpravu nosných konstrukcí.
Spojkování kabelu VO se provádí ve vodorovné trase kabelu. Na svislém vedení spojka nesmí být umíst4na.
Prostupy stavební konstrukcí musí být 2ešeny dle 7SN 34 1050. Kabely v prostupech musí být chrán4ny proti
mechanickému poškození chráni3kou z neho2lavého materiálu. Prostupy do zem4 musí být ut4sn4ny proti
pronikání vody a plynu, prostupy do stavebních objekt5 budou vypln4ny i požárními ucpávkami. P2i odbo3ování
kabel5 protilehlou st4nou se volí p2echod pod stropem nebo po podlaze. Tyto p2echody musí být zabezpe3eny
proti mechanickému poškození. Sdružené trasy, ve kterých jsou provozována kabelová vedení, musí jako sou3ást
vybavení obsahovat i signalizaci p2ekro3ení teploty 25°C. Zvláštní pozornost je nutno v4novat bezpe3nostním
opat2ením p2i možném výskytu plynu v kolektorech, technických kanálech a technických chodbách, p2i uložení
za2ízení VO. Podrobnosti jsou uvedeny v 7SN 73 7505 a v bezpe3nostních p2edpisech jednotlivých sdružených
tras. V ur3ených p2ípadech je nutno p2i p2ekro3ení stanovené koncentrace plynu zajistit odpojení el. za2ízení
od sít4.
V p2edcházejících odstavcích byly zmín4ny jen n4které požadavky na provedení rozvod5 ve2ejného osv4tlení
ve sdružených trasách m4stských vedení technického vybavení. Ve zbývající 3ásti p2ísp4vku bych se rád zmínil
o n4kolika konkrétních zkušenostech s uložením za2ízení VO do kolektoru v Ostrav4.
Zkušenosti s ukládáním za1ízení VO do kolektoru v Ostrav2
V návaznosti na výstavbu kolektoru v centru Ostravy je v sou3asnosti realizována kompletní rekonstrukce
Masarykova nám4stí, jehož sou3ástí je i nové ve2ejné osv4tlení. Jelikož stávající zapínací rozvád43 RVO
neumož6oval napojení požadovaného p2íkonu VO (s uvažováním sv4telné váno3ní výzdoby, slavnostního
osv4tlení a plánovaného rozší2ení osv4tlovací soustavy), bylo rozhodnuto z2ídit nový zapínací rozvád43, který
bude umíst4n v centrálním vstupu do kolektoru. Z tohoto rozvád43e bude napojen odbo3ný rozvád43, umíst4ný
v kolektorové komo2e p2ímo pod Masarykovým nám4stím, ze kterého budou napojena jednotlivá koncová
za2ízení. Kabelové rozvody jsou v maximální možné mí2e navrženy v kolektoru.
Základním p2edpokladem pro umíst4ní za2ízení VO do kolektoru (zejména rozvád435) je bezproblémová
p2ístupnost za2ízení údržb4 VO. Jelikož správu ve2ejného osv4tlení v Ostrav4 mají na starost Ostravské
komunikace, a.s., které rovn4ž spravují kolektor, nebyl v tomto ohledu s p2ístupností kolektoru problém.
Kabelové rozvody VO jsou uloženy na kabelových lávkách, p2ipravených v rámci výstavby kolektoru. Kabelové
rozvody ve2ejného osv4tlení jsou provedeny neho2lavými bezhalogenovými kabely typu N2XH. P2i výstupu
t4chto kabel5 mimo kolektor do zem4 je nutno dbát na skute3nost, že daný typ kabel5 není zcela vhodný pro
p2ímé uložení do zem4 a od výstupu z kolektoru po nejbližší koncové za2ízení je nutno provést taková opat2ení,
aby kabel byl chrán4n p2ed mechanickým poškozením a p2ed p5sobením vody.
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Pro zamezení vniknutí vody a plyn5 do kolektoru jsou na výstupech z kolektoru (na za3átku i na konci výstupu)
osazena speciální d4lená potrubní t4sn4ní HRD s vým4nnými t4snícími vložkami pro p2íslušný po3et kabel5,
vystupujících v daném míst4 z kolektoru. Pro správnou funk3nost t4sn4ní je nutno již p2i objednávce u výrobce
p2esn4 specifikovat vn4jší pr5m4r t4snící vložky, po3et pr5chozích kabel5 a jejich pr5m4r, požadovanou
tlakovou t4snící odolnost a požadavky na požární odolnost. Na základ4 t4chto údaj5 budou výrobcem na míru
dodána požadovaná t4sn4ní s p2edepsanými vlastnostmi.
V samotném kolektoru není v sou3asnosti uložen plynovod, který má vliv na bezpe3nostní opat2ení v kolektoru,
avšak do budoucnosti se s uložením plynovodu uvažuje. Samotné kolektorové t4leso prochází svými úseky
územím, kde je podle d2íve zpracované studie DPB Paskov nebezpe3í nekontrolovatelných výstup5 plyn5
z uzav2ených dol5. Z tohoto d5vodu a s ohledem na možnost budoucího uložení plynovodu do kolektoru bylo již
v projektu samotného kolektoru uvažováno se sledováním výskytu plynu 3idly umíst4nými v místech, ve kterých
by potencionáln4 mohlo docházet k hromad4ní plynu. Na základ4 informací z t4chto 3idel je v p2ípad4 výskytu
plynu provád4no aktivní v4trání prostor kolektoru tak, aby nedošlo k nebezpe3né koncentraci plynu. V souladu
s 7SN 73 7505 3idla signalizují 10% dolní meze výbušnosti (pro metan cca 0,4 objemových %) a uvedou
do 3innosti provozní v4trání (v p2ípad4, že provozní ventilátor bude v 3innosti, uvede se do provozu i ventilátor
záložní). Pokud nedojde ke snížení koncentrace plynu v kolektoru a ta bude nadále stoupat, bude p2i dosažení
20% dolní meze výbušnosti vyhlášen plynový poplach a budou odpojena veškerá elektro za2ízení, která nejsou
v nevýbušném provedení. Zprovozn4ní celého za2ízení bude možno provést až po zásahu plynové služby,
odstran4ní p2í3iny poplachu a poklesu koncentrace plynu pod stanovenou mez.
Jelikož v kolektoru se vyskytují i rozvád43e VO (v nevýbušném provedení), je rozvod ve2ejného osv4tlení
navržen tak, aby p2i vyhlášení plynového poplachu bylo provedeno automatické odpojení napájení. Z tohoto
bezpe3nostního opat2ení plyne, že p2i vyhlášení plynového poplachu bude z 3innosti vy2azeno za2ízení ve2ejného
osv4tlení, napojené z tohoto rozvád43e. Vzhledem k provád4nému odv4trávání kolektoru a m42ení výskytu plynu
už v pr5b4hu výstavby kolektoru je však možno toto riziko považovat za minimální.
Rozvody ve2ejného osv4tlení, napájené z jednotlivých rozvád435, se mezi sebou 3asto propojují tzv. havarijními
smy3kami, které se provizorn4 zapojují v p2ípad4 poruchy na kabelovém rozvodu. V p2ípad4 umíst4ní rozvád43e
v kolektoru musí být zajišt4no, aby rozvody ve2ejného osv4tlení, napojené z RVO umíst4ném v kolektoru,
nebyly nikdy napojené na rozvody jiných rozvád435, umíst4ných mimo kolektor, bez toho, aby kabely vedoucí
do kolektoru byly p2ed vstupem do kolektoru na vhodném míst4 odpojeny. Tím bude zamezeno situaci, kdy
za2ízení ve2ejného osv4tlení v kolektoru je napájeno z rozvád43e mimo kolektor, který nemá zajišt4no vypnutí
napájení p2i vyhlášení plynového poplachu v kolektoru. S podmínkami provozu za2ízení VO v kolektoru musí
být prokazateln4 seznámen správce za2ízení ve2ejného osv4tlení.
Záv2r
Problematika ukládání rozvod5 ve2ejného osv4tlení do sdružených tras m4stských vedení technického vybavení
je mnohem obsáhlejší a p2ekra3uje rámec tohoto p2ísp4vku. Cílem autora nebylo komplexn4 postihnout celou
problematiku, ale pouze upozornit na n4které vybrané požadavky na provedení rozvod5 ve2ejného osv4tlení
ve sdružených trasách a na n4které praktické zkušenosti z projektování za2ízení ve2ejného osv4tlení v kolektoru.
Literatura a odkazy
7SN 73 6005 Prostorové uspo2ádání sítí technického vybavení
7SN 73 7505 Sdružené trasy m4stských vedení technického vybavení

Osv2tlování venkovních pracovních prostor6 podle evropské normy
Ing. Ji1í, Novotný, FCC Public s. r. o.
Úvod
Do roku 2006 je 3innost sekretariátu komise CEN/TC 169 Sv4tlo a osv4tlení financována n4meckým
sv4teln4technickým pr5myslem, elektrickými podniky a statutárními úrazovými pojiš8ovacími institucemi. Podle
posledních informací toto financování nebude dále pokra3ovat, žádná zainteresovaná organizace 3lenské zem4
Evropského výboru pro normalizaci CEN zatím nechce na provoz p2isp4t ani sekretariát p2evzít. Tento stav
m5že vést k p2erušení 3innosti komise CEN/TC 169. P2edchozí text obsahuje záv4r z kv4tnového dopisu
sekretariátu této komise ohledn4 podnikatelského plánu všem 3len5m.

23

1234567489ABCD9E9F99
9
9
Na tuto skute3nost upozor6uje n4mecká strana již delší dobu, a není vylou3eno, že to zpomalilo probíhající práce
na spole3ných evropských normách a že normalizace osv4tlení bude zastavena. To by mohlo vysv4tlovat, pro3
již n4kolik let 3ekáme na evropskou normu pro osv4tlování venkovních pracoviš8. Kone3ný návrh této normy
p2ipravený spole3n4 Divizí 5 Mezinárodní komise pro osv4tlení CIE a komisí CEN/TC 169 Sv4tlo a osv4tlení
také z2ejm4 neprošel hlasováním v komisi ISO/TC 205 na za3átku tohoto roku. Z tohoto d5vodu 7eský
normaliza3ní institut dosud neobdržel schválenou verzi normy a pozastavil p2ípravu 3eského p2ekladu.
Lze p2edpokládat, že další postup v této záležitosti bude 2ešen na plenárním zasedání CEN/TC 169 v Bernu 16. a
17. 2íjna 2006 a jednáním zmín4né ISO/TC 205 rovn4ž v 2íjnu
V tomto p2ísp4vku bude poskytnuta informace o obsahu a stavb4 normy podle jejího posledního návrhu pod
ozna3ením ISO/FDIS 8995-2 Lighting of work places – Part 2: Outdoor (Osv4tlení pracovních prostor5 – 7ást
2: Venkovní prostory) z 15. zá2í 2005, nebo8 zejména projektanti postrádají vodítko k 2ešení osv4tlení t4chto
prostor5.
1. Ú3el a p1edm2t normy
Tato norma stanovuje požadavky na osv4tlení zrakových úkol5 ve v4tšin4 venkovních pracovních a p2ilehlých
prostor5 z hlediska kvantity i kvality osv4tlení. Poskytuje také dopl6ující doporu3ení pro dobrou osv4tlovací
praxi.
K ú3innému a preciznímu vykonávání zrakových úkol5 zvlášt4 v noci je nutné poskytnout vyhovující osv4tlení.
Požadavky na úrove6 viditelnosti a zrakový komfort pro r5zná venkovní pracovišt4 se ur3ují podle typu a trvání
3innosti.
P2edložený návrh normy nespecifikuje požadavky na osv4tlení z hlediska bezpe3nosti a zdraví pracovník5,
a3koliv stanovené požadavky na osv4tlení t4mto požadavk5m zpravidla vyhovují.
Norma neposkytuje ani specifické 2ešení, ani neomezuje svobodu projektant5 p2i využití nové techniky, ani
neomezuje použití inovovaného za2ízení.
2. Normativní odkazy
Pro použití normy jsou nutné následující dokumenty.
CIE 112-1994 Glare evaluation system for use within outdoor sports and area lighting. (Systém hodnocení
osln2ní pro venkovní sportovišt2 a prostranství.)
CIE 115-1995 Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian traffic. (Doporu3ení pro
osv2tlení komunikací pro motorová vozidla a pro chodce.)
CIE 140-2000 Road lighting calculations. (Výpo3et osv4tlení silni3ních komunikací.)
CIE 150-2003 Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installation.
(P1íru3ka k omezení vlivu rušivého sv2tla od venkovních osv2tlovacích soustav.)
CIE 154-2003 The maintenance of outdoor lighting system. (Údržba venkovních osv2tlovacích soustav.)
3. Termíny a definice
V této kapitole normy je (krom4 odvolávky na názvoslovnou normu IEC/CIE – v 7R zavedenou jako 7SN
IEC(845), t2. znak 330050) uvedeno celkem t2ináct technických termín5. Z nich skute3n4 nové jsou tyto:
doba omezení rušivého sv4tla (curfew – p5vodn4 zákaz vycházení), ú2edn4 stanovená doba omezení rušivého
sv4tla, vyhlašovaná zpravidla místní správou, tj. jakási sv4telná obdoba no3ního klidu v domovním 2ádu,
rovnom4rnost osv4tlení (Ud) (diversity), pom4r maximální osv4tlenosti (jasu) povrchu k minimální,
rovnom4rnost osv4tlení (Uo) (illuminance uniformity), podíl minimální osv4tlenosti (jasu) k pr5m4rné
osv4tlenosti (jasu) na (daném) povrchu,
limitní 2initel osln4ní (GRL) (glare rating limit), nejv4tší hodnota 3initele osln4ní podle systému CIE 112-1994,
rušivé sv4tlo (obtrusive light), rozptýlené sv4tlo, které v d5sledku kvantitativních, sm4rových nebo spektrálních
vlastností v dané situaci zv4tšuje obt4žování, nepohodu, rozptýlení nebo snižuje schopnost pozorovat hlavní
informaci,
rozptýlené sv4tlo (spill light (stray light), sv4tlo vyza2ované osv4tlovací soustavou mimo hranice osv4tlovaného
objektu,
okolí úkolu (surrounding area), pruh obklopující místo zrakového úkolu uvnit2 zorného pole (má mít ší2ku
aspo6 2 m),
horní ú2innost (ULR) (upward light ratio), podíl sv4telného toku svítidla (svítidel) vyza2ovaného nad horizont
v pracovní poloze a umíst4ní svítidla (svítidel),
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pracovišt4 (work place), prostor k umíst4ní pracovních míst v ur3eném a/nebo vymezeném areálu a jakýkoliv
další prostor v tomto areálu, do n4hož mají pracovníci b4hem pracovní 3innosti p2ístup,
pracovní místo (work station), soubor a prostorové uspo2ádaní pracovního vybavení obklopeného pracovním
prost2edím podmín4ným pracovními úkoly.
Zde poznamenejme, že se jedná o pracovní p2eklad názv5 a definic, které by m4ly být p2i budoucím zavád4ní
schválené normy do systému 3eských technických norem zp2esn4ny. Nicmén4 stojí za povšimnutí, že anglický
termín work station zde jednozna3n4 odpovídá našemu pracovnímu místu, nikoliv termínu pracovní stanice,
který byl použit u po3íta3ových pracovních míst.
4. Kritéria pro navrhování osv2tlení
V této kapitole jsou podrobn4 popsána kritéria pro 2ešení osv4tlení, obdobn4 jako v 7SN EN 14464-1 pro
osv4tlení vnit2ních prostor5. Tato kritéria jsou popsána a uspo2ádána tém42 shodn4 jako ve zmín4né norm4 pro
osv4tlení vnit2ních prostor5.
Názvy jednotlivých 3lánk5 charakterizující jejich obsah jsou:
sv4telné prost2edí, rozložení jasu, osv4tlenost, osln4ní, rušivé sv4tlo, sm4rované osv4tlení, hlediska barev,
míhání a stroboskopické jevy, udržovací 3initel, energetická hlediska, hlediska údržby, nouzové osv4tlení.
P2i porovnání s vnit2ními prostory jsou sv4teln4technické požadavky v 3láncích stejného názvu p2íslušn4
upraveny tak, aby odpovídaly podmínkám venkovního prost2edí.
Zásadní odlišnost je u hodnocení osln4ní, které se po3ítá podle Publikace CIE 112-1994. Hodnotí se tzv. 3initel
omezujícího osln4ní (GR), jehož mezní hodnoty (GRL) pro jednotlivé prostory, úkoly a 3innosti jsou uvedeny
v kap. 5 normy.
Zcela nový je 3lánek rušivé sv2tlo, v n4mž se uvád4jí hodnoty sv4teln4technických parametr5 obsažených v tab.
1 a v tab. 2.
V tab. 1 se rozlišují tyto zóny (oblasti) prost2edí:
E1
p2edstavuje skute3n4 tmavá prostranství jako národní parky nebo chrán4ná území,
E2
p2edstavuje okrsky s malým jasem jako pr5myslová a reziden3ní venkovská území,
E3
p2edstavuje st2edn4 sv4tlé okrsky jako pr5myslová a reziden3ní p2edm4stí,
E4
p2edstavuje velmi sv4tlé zóny jako m4stská centra a obchodní 3tvrti.
Tab. 1. Maximální dovolené hodnoty rušivého sv2tla venkovních osv2tlovacích soustav
Zóna
prost1edí

Sv2tlo na objektu

Svítivost svítidla

Ev (lx)

Sv2tlo
vyza1ované
nahoru

I (kcd)

p1ed omezením
rušivého sv2tla a)

v dob2 omezení
rušivého sv2tla

p1ed
omezením

v dob2
omezení

E1

2

0b)

2,5

0

E2

5

1

7,5

E3

10

2

E4

25

5

Jas

Lb (cd/m2)

ULR (%)

Ls (cd/m2)

pr63elí (fasády)
budov

zna3ky

0

0

50

0,5

5

5

400

10,0

1,0

15

10

800

25,0

2,5

25

25

1 000

a)

Není-li požadováno omezení rušivého sv4tla, v4tší hodnoty nesmí být p2ekro3eny a nižším hodnotám by se
m4la dát p2ednost.
b)
V p2ípad4 svítidel ve2ejného osv4tlení m5že být tato hodnota zvýšena do 1 lx.
EV
je maximální hodnota vertikální osv4tlenosti na objektu v luxech,
I
svítivost každého zdroje v potenciáln4 rušivém sm4ru,
ULR
viz 3. Termíny a definice,
Lb, Ls jas fasád budov a zna3ek.
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Tab. 2. Maximální hodnoty prahového p1ír6stku TI od jiné než uli3ní osv2tlovací soustavy
Technický parametr T2ída komunikace
jiné
než
osv4tlení
Prahový
TIb)c)d)

uli3ní M5

M4/M3

M2/M1

p2ír5stek 15 % p2i adapta3ním 15 % p2i adapta3ním 15 % p2i adapta3ním 15 % p2i adapta3ním
jasu 0,1 cd/m2
jasu 1 cd/m2
jasu 2 cd/m2
jasu 5 cd/m2

a)

Klasifikace osv4tlovacích soustav silni3ních komunikací podle CIE 115-1995.
Klasifikace TI podle CIE 140-2000.
c)
Omezení se používají tam, kde se u uživatel5 dopravního systému projevuje snížení schopnosti vid4t základní
informace. Hodnoty platí pro relevantní polohu a pohled ve sm4ru komunikace.
d)
V tabulce 5.2 Publikace CIE 15:2003 jsou uvedeny odpovídající hodnoty závojového jasu LV.
V záv4ru kapitoly 4 se uvádí, že p2i výb4ru osv4tlovacích prost2edk5 by m4la být v4nována pozornost údržb4.
Nouzové osv4tlení by m4lo odpovídat p2íslušným normám a být zapnuto v p2ípad4 výpadku normálního
napájení.
5. Sv2teln2technické požadavky
b)

Hlavním obsahem této p2edposlední kapitoly navrhované normy jsou rozsáhlé tabulky požadavk5 na osv4tlení
venkovních pracovních prostor5 a 3inností. Jedná se o tém42 100 položek rozd4lených do patnácti obor5,
po3ínaje všeobecnými komunika3ními prostory na venkovních pracovištích a kon3e venkovními vodovodními a
kanaliza3ními za2ízeními. Pro p2edstavu o požadovaných parametrech osv4tlení a jejich hodnotách je uvedena
tab. 3 s údaji pro komunika3ní venkovní prostory.
Tab. 3. Sv2teln2technické parametry komunika3ních prostor6 na venkovních pracovištích
Druh prostoru, úkolu nebo 3innosti

E m (lx)

1o

GRL

2a

cesty výhradn4 pro p4ší

5

0,25

50

20

dopravní plochy pro pomalu jedoucí
vozidla (max. 10 km/h), nap2. jízdní 10
kola, taha3e a rypadla

0,40

50

20

normální provoz vozidel (max. 40
20
km/h)

0,40

45

20

v p2ístavech a docích m5že
32L být 50

cesty pro p4ší, provoz
nakládací a vykládací místa

0,40

50

20

pro 3tení štítk5 E m = 50 lx

vozidel,

30

Poznámky

V tabulce jsou uvedeny tyto údaje:
Em
pr5m4rná udržovaná osv4tlenost na srovnávací rovin4 pro prostory, úkoly nebo 3innosti
v prvním sloupci,
1o
nejmenší rovnom4rnost osv4tlení na srovnávací rovin4 pro prostory, úkoly nebo 3innosti
v prvním sloupci,
32L
mezní hodnoty 3initele osln4ní v síti kontrolních bod5 a standardních sm4rech pohledu
horizontální rovinou,
2a
nejmenší hodnota všeobecného indexu podání barev sv4tla použitých sv4telných zdroj5,
ve sloupci 456789AB jsou uvedeny výjimky a zvláštní ustanovení pro prostory, úkoly nebo 3innosti
v prvním sloupci.
6. Ov21ovací postupy

uvedené
uvedené
2° pod

uvedené

V této kapitole normy jsou velmi stru3n4 popsány metody ov42ování parametr5 osv4tlovací soustavy. D5raz je
kladen na kontrolu dodržení projektových parametr5. Z údaj5 pro rušivé sv4tlo se kontrola m42ením vykonává
jen u parametr5 EV , Lb, Ls, u ostatních údaj5 se kontroluje, zda odpovídají projektu, a prahový p2ír5stek
výpo3tem.
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Záv2r
Návrh normy je dopln4n informativní p2ílohou A, která obsahuje sv4teln4technické požadavky na venkovní
prostory z hlediska bezpe3nosti práce a ochrany objekt5. Uspo2ádání je stejné jako v kapitole 5 p2i3emž
osv4tlenosti jsou odstup6ovány v 2ad4 5 , 10, 20 a 50 lx.
Ze stru3ného p2ehledu obsahu navrhované normy je patrné, že tento dokument umožní, krom4 2ešení vlastního
osv4tlení v4tšiny venkovních prostor5, také hodnocení a omezování rušivého sv4tla.
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