Zpravodaj SRVO 2011

Valná hromada SRVO 12. 5. 2011 Velké Pavlovice
Předseda SRVO svolal v rámci Jarního setkání Valnou hromadu členů SRVO, která proběhla v dopoledních hodinách
12. 5. 2011. Stěţejním bodem bylo schválení předsednictvem kooptovaných členů předsednictva v souladu s Jednacím
řádem VH SRVO čl. I bod 2.
Za odvolaného místopředsedu p. Jiřího Tesaře byl předsednictvem kooptován dosavadní člen předsednictva Ing. Hynek
Bartík a na uvolněné místo v předsednictvu za Ing. Bartíka p. Miroslav Tichý. Po nezbytných formalitách, které předpisují
Stanovy a další závazné předpisy pro konání Valné hromady (volby komisí), mandátová komise prohlásila svým zápisem
valnou hromadu za usnášeníschopnou. Poté pronesl předseda SRVO Ing. Tomáš Maixner Zprávu o činnosti od minulé
Valné hromady, hospodářka Ing. Věra Bursíková Zprávu o hospodaření, a předsedkyně Revizní komise Kamila Procházková zprávu této komise.

Valná hromada vzala na vědomí přednesené zprávy a schválila kooptaci Ing. Hynka Bartíka na místo místopředsedy a p. Miroslava Tichého za člena předsednictva. Volební komise o tomto učinila zápis.
Předsednictvo SRVO pracuje od 12. 5. 2011 ve sloţení: předseda:
Ing. Tomáš Maixner, místopředseda: Ing. Hynek Bartík, hospodářka:
Ing. Věra Bursíková, členové předsednictva: p. Karel Müller, Ing. Jiří
Skála, p. Miroslav Tichý, Ing. Petr Ţák. Tajemníkem Společnosti je Ing.
František Luxa.
Valná hromada přijala Usnesení.

Hlasování Valné hromady

Zpráva o činnosti SRVO:
Mezi valnou hromadou ve Velkých Pavlovicích 2009
k valné hromadě ve Velkých Pavlovicích 2011
Ing. Tomáš Maixner, předseda SRVO
Setkání – Technické semináře SRVO
Od poslední valné hromady, která volila předsedu, místopředsedu a členy předsednictva SRVO se uskutečnila tři akce:
2009 podzim-Brno – nastavilo nový trend v charakteru setkání. Bude kladen větší důraz na odbornou část setkání.
2010 jaro – Jihlava – první pokus o uspořádání setkání se zástupci obcí navazující na odborný seminář. Akce financovaná SRVO. Poměrně malý zájem ze strany obcí.
2010 podzim – Jablonec – akce věnovaná především „měření tmy“, které proběhlo v roce 2009 v celém libereckém kraji
za odborné koordinace VŠB Technická univerzita Ostrava. Přednášky byly zaměřeny na problematiku rušivého světla.
Druhý den navazovala veřejná konference. Byť byli pozváni zejména zástupci obcí, kteří se na akci podíleli, zástupci astronomické obce a zástupci policie (část programu byla věnována bezpečnosti na přechodech¨) byl opět malý zájem veřejnosti. Nad pořádáním podobných veřejných akcí je třeba se zamyslet, náklady na tyto akce nepřinášejí kýţený efekt..
Pracovní skupiny
V roce 2009 byla ustavena pracovní skupina „Informační portál“, která po krátké době zanikla. Jedním z důvodů bylo to,
ţe se podařilo zprovoznit nové webové stránky společnosti. Stránky jsou doplněny ještě internetovým fórem. To je však
členy jen málo vyuţíváno, je však hojně vyuţíváno předsednictvem pro přípravu činnosti společnosti, řešení členských a
jiných záleţitostí.
Na jednání předsednictva v počátku roku 2010 bylo schváleno zaloţení čtyř pracovních skupin (Terminologie pro veřejné osvětlení, LED svítidla, Tisková a Spolupráce s městy, obcemi a státní správou).
Činnost pracovních skupin byla hodnocena na jednání předsednictva v Jablonci dne 3.11.2010. Předsedové pracovních
skupin "LED svítidla" a "Terminologie pro veřejné osvětlení" seznámili předsednictvo s dosavadními výsledky i s členy pracovních skupin.
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Do pracovních skupin "Tisková" a "Spolupráce s městy, obcemi a státní správou" se kromě členů předsednictva nepřihlásili ţádní další členové. Činnost pracovních skupin tak zajišťovali pouze členové předsednictva. Jelikoţ se nenaplnil
záměr pracovních skupin v zapojení dalších členů SRVO, rozhodne předsednictvo o pozastavení jejich činnosti.
V současné době je velice aktivní pracovní skupina „LED svítidla“, která se zabývá vlastnostmi svítidel LED a především
jejich porovnáním s klasickými svítidly. Druhou pracující skupinou je pracovní skupina „Terminologie pro VO“, která připravuje doplnění terminologie v této oblasti, které není dostatečně řešeno normami nebo jinými materiály.
Další činnost
Technický seminář o veřejném osvětlení
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení a Česká společnost pro osvětlování ve spolupráci se Sdruţením obcí Libereckého kraje uskutečnili dne 18.května v prostorách Krajského úřadu v Liberci Technický seminář o veřejném osvětlení.
Spolupráce s CDV
Byla zahájena spolupráce se společností CDV (Centrum dopravního výzkumu), která je správcem SW poskytující informace o dopravních informacích (dopravní zatíţení, dopravní nehody atd.). Společnost významně ovlivnila rozšíření stávajících tiskových sestav z tohoto SW - vyhodnocení dopravních nehod na přechodu pro chodce.
Měření „tmy“
Ve spolupráci s VŠB Ostrava a ČSO proběhlo 17. a 18. září 2009 rozsáhlé měření míry velikosti rušivého světla vyvolaného VO. První den bylo na hodinu vypnuto VO v Jablonci, druhý den v téměř celém Libereckém kraji.
Česká komora autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě
Byl učiněn pokus o zvýšení kvality osvětlování v ČR tím, ţe by byla zřízena specializace "osvětlování", jejíţ členové by
byli garantem kvalitních návrhů a realizací osvětlovacích soustav při České komoře autorizovaných inţenýrů a techniků
činných ve výstavbě. V současné době je však v rámci EU tendence počet specializací naopak sníţit. Je tedy doba nepříznivá.
Členové společnosti zpracovali návrh změny vyhl.268/2009 Sb. Návrh zpracován, odeslán, v prvním kole schválen. Ze
strany MMR byl předloţen návrh na změnu vyhlášky. Zatím v jednání.
Pilotní projekt LED
V Praze byl v listopadu 2009 zahájen pilotní projekt LED na Smíchově. Na jeho přípravě i realizaci se podíleli i členové
společnosti. Informace budou předávány formou referátů na technických seminářích.
Přisvětlování chodců na přechodech
V roce 2009 bylo zahájeno jednání se zástupci Pragoprojektu a min. dopravy. Výsledkem je revize TKP 15. Ta je
v současné době schvalována MD.
Sleva měřící techniky
Se společností ELBEZ byla dohodnuta sleva 15% ceny měřící techniky pro členy SRVO.
Tisková zpráva
13. května 2010 vydala SRVO tiskovou zprávu k nástupu LED do veřejného osvětlení.
Účast na veletrzích
For Arch 2009
SRVO se zúčastnilo akce, zajistilo po odborné stránce konferenci, ale ze strany organizátora nebyly splněny podmínky,
které byly dohodnuty. Bylo změněno místo konání konference a dokonce nebylo moţné konferenci řádně dokončit.
For Elektro 2010
Další pokus o účast na veletrzích. Přes původní sliby byl Společnosti přidělen nedůstojný stánek, nedostatečná propagace konference ze strany pořadatele veletrhu. Po třech zkušenostech (ještě Sportech 2009) od další účasti na takových
akcí SRVO upustí, nebo bude od pořadatelů vyţadovat závazné garance.
Členská základna
K datu konání Valné hromady má SRVO celkem 133 členů, z toho 85 právnické osoby, 34
fyzické osoby, 7 čestní členové. V roce 20011
přibylo 10 právnických a 2 fyzičtí členové, ubylo 4
právnické osoby, 2 fyzické pspby a 1 čestný člen.

Předsednictvo a tajemník SRVO při valné hromadě

2

Zpravodaj SRVO 2011

Slavnostní valná hromada k dvacátému výročí zaloţení
SRVO 12. a 13. 5. 2011 Velké Pavlovice
Další z pravidelných akcí Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení ve dnech 12. a 13. 5. 2011 ve Velkých Pavlovicích
v penzionu U Hiclů proběhla pod sloganem „Dvacetiletá společnost s padesátiletými kořeny“.
Při příleţitosti tohoto výročí svolal předseda SRVO na 12. 5. 2011 na 14: 00 hod. Slavnostní valnou hromadu na kterou
byli pozváni členové SRVO, bývalí členové SRVO a hosté, aby si společně připomenuli toto výročí.
Co se skrývá pod sloganem „Dvacetiletá společnost s padesátiletými kořeny“.?
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení vznikla 11. dubna 1991, kdy byly její stanovy registrovány na MV ČR podle §
10 Zákona č.83/90 Sb. O sdruţování občanů.
Před dvaceti lety.
SRVO je přímým pokračovatelem tematické skupiny č. 12 CIE/ČSVTS Veřejné osvětlení. Skupina vznikla v roce 1961.
Před padesáti lety.
Prvotním impulsem k vlastnímu vzniku SRVO bylo ukončení činnosti zmíněné tematické skupiny a snaha jejich členů o
kontinuitu činnosti v této oblasti.
Slavnostní valnou hromadu, která proběhla v odpoledních hodinách 12. 5. 2011 zahájil slavnostním přípitkem na uplynulé dvacetiletí činnosti a s přáním dalších úspěšných let budoucí činnosti předseda Ing. Tomáš Maixner. Program této
slavnostní a vzpomínkové akce byl laděn do odlehčené formy a spíše neţ odbornými referáty byl věnován prostor přehledům činnosti a vzpomínkám, jak to vše začalo a v uplynulých dvaceti letech probíhalo.

Slavnostní přípitek na zahájení Slavnostní valné hromady k 20. výročí SRVO

První tajemník SRVO Ing. Stanislav Křivý vzpomněl, jak to všechno začalo, připomněl zakládající členy tematické
skupiny 12 CIE/ČSVTS Veřejné osvětlení z roku 1961 a zakládající členy SRVO z roku 1991. Současný tajemník Ing. František Luxa navázal na tuto vzpomínku přehledem činností SRVO za uplynulých dvacet let. Připomenul zakládající členy,
první předsednictvo, přehled veškerých akcí SRVO, zpočátku konaných zpravidla ve spojení s firemními dny firem a jinými
akcemi, později jako přátelská setkání SRVO, které na popud členů a díky zvyšující se odborné úrovni referátů se přejmenovaly na odborné technické semináře. Věřili byste, ţe těchto akcí bylo za dvacet let činnosti zorganizováno jiţ 38 ve 32
místech v České a Slovenské republice? Společnost organizovala i Semináře a konference zaměřené na cílenou skupinu
zájemců, jako školení pro projektanty, tematické konference pro zástupce státní správy a členové SRVO se podíleli a podílí
i na dalších akcích z oboru jako jsou Kursy pořádané ČSO, konference v rámci veletrhů Ampér, mezinárodní akce světelné
techniky, semináře v Nečtinech a další.
Společnost vydává od roku 1991 informační bulletin Zpravodaj SRVO. Dosud bylo vydáno jiţ 58 čísel Zpravodaje, celkem uveřejněno cca 445 referátů a příspěvků. Připomněli jsme si i to, jak se v průběhu let měnil vzhled Zpravodaje a kdo
pracoval v redakci.
V dalším příspěvku jsme se mohli seznámit s tím, ţe světlo a osvětlení, zejména architekturní, nemusí být pouze technicistní záleţitost, ale můţe působit výtvarně, dokonce aţ s jakýmsi poetickým podtextem. V promítnuté prezentaci, kterou
sestavil Ing. Bártík, a promítl a slovem doprovodil Ing. Skála, jsme mohli vidět záznamy těchto instalací z různých koutů
světa.
Celých dvacet let se SRVO zabývá problematikou světla. Co však je prvotní: Světlo nebo tma? Nad tímto se krátce
zamyslel ve svém příspěvku Ing. Luxa.
Ing. Novák z VŠB TU Ostrava přednesl referát na téma Mezotopické vidění a barevné vnímání. A protoţe i zde se jednalo o velice nízké, okem sotva postřehnutelné jasy, blízké tmě, doplňoval tuto přednáškami svými vtipnými glosami a poznámkami prof. Sokanský.
V závěrečném příspěvku Ing. Maixner porovnával vývoj některých rádobyodborných výroků některých „odborníků“, vyvíjejících se od původního znění aţ po velice zkreslenou verzi, mnohdy i naprosto zpochybňující původní myšlenku původního autora. Tohoto postupu s úspěchem vyuţívají někteří ekoaktivisté k podpoře svých tezí zejména k tématu rušivého
světla, v jejich terminologii světelného znečištění.I tentokrát program doprovázela výstavka materiálů a komponentů světelné techniky.
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Večerní neformální posezení s cimbálovou muzikou

Slavnostní valná hromada pokračovala večerním programem, coţ bylo skutečně přátelské posezení současných i bývalých členů SRVO a hostů s vínem, cimbálovou muzikou a dobrotami.
Při příleţitosti Slavnostní valné hromady SRVO byl vydán pamětní list, na kterém byla také uvedena loga firem, které
přispěly k důstojné oslavě kulatého výročí SRVO.
Dopoledne 13.5.2011se uskutečnila hojně navštívená exkurze do vinařských závodů, kde účastníci měli moţnost se seznámit s výrobou vín, okoštovat a případně si zakoupit tento bohulibý mok.
Slavnostní valná hromada ke kulatému výročí SRVO proběhla v příjemné atmosféře a to zejména díky všem sponzorům
a zejména organizačnímu garantovi a generálnímu sponzorovi Vysto Kobylí s.r.o. Díky všem, kteří se na příjemném průběhu podíleli.

Pamětní list vydaný ke Slavnostní valné hromadě
s logy sponzorů akce.
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Z archivů SRVO
Datum registrace prvních stanov
První valná hromada
První členská schůze SRVO

11. 4. 1991
24. 4. 1991
24.10.1991

Zakládající členové SRVO (databáze členů 1991)
Právnické osoby
Fyzické osoby
Elektropodnik Praha
Kotek
Metasport
Nosek
Osvetlenie Bratislava
Horák
Tesla Holešovice
Křivý
Šimon
Vytlačil

Košťál
Bursíková
Prokůpková
Dvořák
Nikl
Voráček

Lagin
Veselý
Tichý
A. Muchová
Loprais
Modlinger

První předsednictvo 24. 4. 1991
předseda
místopředsedové
tajemník
hospodář
revizní komise

Ing. Jaroslav Kotek
Ing. Bernard Hollý, Miroslav Tichý
Ing. Stanislav Křivý
p. Milan Benda
J. Nikl, J. Jurkovič, S. Šimon

Předsedové SRVO
1991 - 2008
2008
2008
15. 5. 2009

Ing. Jaroslav Kotek
Ing. Tomáš Nosek - místopředseda
Ing. Petr Ţák – úřadující předseda
Ing. Tomáš Maixner

Tajemníci SRVO
24.4.1991 - 16.6.1993
16.6.1993 - 31.5.2000
1.6.2000 - 30.6.2009
1.7.2009 - 30.8.2010
1.9.2010

Ing. Stanislav Křivý
Ing. Jiří Horák
Ing. František Luxa
p. Karel Hudl
Ing. František Luxa

Lang
Mucha
Lánský
Polan
Líbal

Přehled akcí SRVO 1991 – 2011
(Setkání přátel veřejného osvětlení, Odborné technické semináře, Valné hromady, Konference, školení…)
místo konání

zastřešoval
sponzor

Valná hromada a
Slavnostní valná hromada

12. - 13. 5. 2011 Velké Pavlovice

Vysto Kobylí

Technický seminář Podzim 2010 +
Konference „Rušivé světlo“

4. – 5. 11.2010

Jablonec n. N.
Eurocentrum

SRVO

Technický seminář Jaro 2010
+ Setkání se zástupci kraje Vysočina

22. – 23. 4. 2010

Jihlava
hotel G. Mahler

GE Lighting
SRVO

Technický seminář Podzim 2009

5. – 6. 11. 2009

Brno
hotel Santon

Technický seminář Jaro 2009

14. - 15. 5. 2009 Velké Pavlovice

Technický seminář Podzim 2008

13. -14. 11.2008 Kladno

Název akce

datum

DatMoLux
Vysto Kobylí
SRVO
Philips ČR.
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org. garant
p. Karel Muller

poznámka
10. Valná hromada a
Slavnostní VH

p. Jiří Tesař
p. Radovan Šefčík
p. Jiří Tesař

9. Mimořádná volební
valná hromada

Ing. Ivo Chmelař
Ing. Jan Kylián
p. Karel Müller
Ing. Frant.Luxa
Ing.Hynek Bartík

8. Valná hromada
volební
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Technický seminář Jaro 2008

5. - 6. 6. 2008

Hradec nad
Moravicí

Technický seminář Podzim 2007

18.– 19. 10. 2007 Zlín

Technický seminář Jaro 2007

17. - 18. 5. 2007 Pardubice

Technický seminář Podzim 2006

9. - 10. 11. 2006

Technický seminář Jaro 2006

18. - 19. 5. 2006 Č. Budějovice

Technický seminář Podzim 2005

3. - 4. 11. 2005

JKV Opava
HUF Plasty
TS Opava

p.Jiří Vrbický
Ing. J. Huf
p. Pavel Stuchlík

AKTÉ
TS Zlín

Ing. Jar.Polínek
Ing.Fr.Kostelník

Sluţby města
Pardubic

Kamenice nad
Lipou

Harrachov,
Rýţoviště

Ing.Lea Tomková
p. Milan Ryšán

SRVO

Ing. Frant. Luxa

ELTODO- Citelum,
Č. Budějovice

p. Martin Dlouhý

ART METAL CZ p. Jiří Tesař

Technický seminář Jaro 2005

1. 6. 2005

Plzeň

Osvětlení + SRVO

Školení projektantů

15. 9. 2005

Uhlířské Janovice

Kooperativa

25. - 26. 11. 2004 Svatobořice

Elektrosvit Svatop. Josef Dufek
bořice

Technický seminář Jaro 2004

22. - 23. 4. 2004 Lednice

SIKU,
Ing.Libor Polanský
Elektrovod- OsvetIng. Peter Palmaj
lenie

Technický seminář Podzim 2003

30 - 31. 10.2003 Nymburk

Technický seminář Jaro 2003

22. - 26. 5. 2003 Bratislava, SR

Podzimní setkání
přátel veř. osvětlení 2002

23. - 24.1.2003

Liberec

Jarní setkání
přátel veř. osvětlení 2002

16. - 17.5.2002

Pardubice

Podzimní setkání
přátel veř. světlení 2001

26.- 26.10.2001

Děčín,
Maxičky

Jarní setkání
přátel veř. osvětlení 2001

24. - 25. 5. 2001 Kobylí

Podzimní setkání
přátel veř. osvětlení 2000

12. - 13. 10.2000 Ţatec

Jarní setkání
přátel veř. osvětlení 2000

13. - 14. 4. 2000 Senec

ELEKTROSUN

Belux

TS Liberec
Sluţby města
Pardubic

p. Jiří Šuk,
p. Radek Kunert

5. Valná hromada
volební

Ing. Bernard Hollý

p. .Milan Benda
Ing. Lea Tomková,
p. Milan Rysán

Technické sluţby
p. Frant. Průcha
Děčín
Vysto Kobylí

p. Karel Müller

Veřejné osvětlení
p. Jar. Pochman
J. Pochman
ELV. S
Technické sítě
Brno

30.9. - 1. 10. 1999 Brno

p. J. Kovanda

29. - 30. 4. 1999 Hradec Král.

TS Hradec Král.,
p. Fr. Klicpera,
ÚHA ÚM Hradec
dpt. Jaroslav Kott
Král.

Podzimní setkání
přátel veř. osvětlení 1998

7. - 8. 10. 1998

Trutnov

Technické sluţby Ing. Labík,
Trutnov
p.Jar. Tůma

Jarní setkání
přátel veř. osvětlení 1998

8. - 9. 4. 1998

Praha

Eltodo a.s.

18. - 19. 11. 1997 Český Těšín

Promor
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4. Valná hromada
Neuskutečnilo se, zastřešovatel odvolal

Ing. Ivo Chmelař

Jarní setkání
přátel veř. osvětlení 1999

Podzimní setkání
přátel veř. osvětlení 1997

6. Valná hromada

p. Miroslav Tichý
Ing. Jaroslav Kotek

Technický seminář Podzim 2004

Podzimní setkání
přátel veř. osvětlení 1999

7. Valná hromada
volební

Ing. Libor Hájek

p. Ed .Kajfosz

3. Valná hromada
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Jarní setkání
přátel veř. osvětlení 1997

2. - 3. 4. 1997

Klatovy

Podzimní setkání
přátel veř. osvětlení 1996

8. - 9. 10. 1996

Čistá-Píla, SR

Jarní setkání
přátel veř. osvětlení 1996

17. - 18. 4. 1996 Podbořany

Podzimní setkání
přátel veř. osvětlení 1995

29. - 30. 11.1995 Liberec

TS Liberec

p. Milan Benda

Jarní setkání
přátel veř. osvětlení 1995

19. - 20. 4. 1995 Karlovy Vary

Správa VO

p. Mir. Lang

1994

?????

TS Klatovy

Ing. Bernard Hollý

VOS

p.Rostislav Horský

Ing. Erno Košťál

Ing. Frant. Baloun
Tesla Holešovice Ing. František Luxa
Ing. Jiří Horák

22. - 23. 6. 1994 Loučeň

1994

Belux

Tech. sluţby
Hradec Králové

Hradec Král.

p. Jan Lidmila

Senohraby

Elektropodnik

p. J. Brýdl

1994

13. 4. 1994

1993

8. - 9. 12. 1993

Loučeň

Tesla Holešovice

Ing. Frant.Baloun
Ing. František Luxa

1992

23. 6. 1992

Račice

Tesla Holešovice

Ing. Frant.Baloun,
Ing. Jiří Horák

1991

24. 4. 1991

Plzeň

Osvětlení Plzeň

p. Miroslav Tichý

2. Valná hromada

1. Valná hromada ustavující

Zpravodaj SRVO
Informační bulletin Společnosti, který podle původního záměru vydavatelů měl zachycovat veškeré dění v SRVO a měl
slouţit jako informace o nových poznatcích, výrobcích členů a k inzerci jejich výribků a produktů. Bohuţel příspěvků od
členů, které by plnily tento záměr se soustavně nedostávalo. redakční rada plnila Zpravodaj převáţně referáty ze Setkání a
seminářů, zprvu i redakčními články. Postupně se Zpravodaj stává výhradně sborníkem přednášek a referátů
z Technických seminář.
Zprvu byla snaha vydávat 4 čísla ročně, v současné době je Zpravodaj vydávám jedenkrát ročně jako sborník za uplynulý rok. Díky inzerentům se podařilo docílit sluţné grafické úrovně.
Zpravodaje jsou také vkládány na web SRVO pro členy, spolu s rejstříkem článků a příspěvků.
Něco z historie Zpravodaje
první číslo
počet vydaných čísel
počet článků (příspěvků)

1/92 - bez data
58
cca 445

Kdo všechno se podílel na vydávání Zpravodajů
první ustanovená redakční Ing. Horák,Ing.Luxa, p. Benda,
rada
p.Tichý, Ing. Kotek
současná redakční rada Ing. Luxa, Ing. Bartík, Ing. Skála,
Ing. Ţák, Ing. Maixner
lektor
Ing. Polan
šéfredaktoři
Ing. Horák
Ing. Luxa
Ing.Maixner
Ing. Luxa

7

uvedeno ve Zpr 1/93
od 3/2011
od 1996 do 2005
1/1992 -3/1993
1/1994-3/2008
Zpr 2009/2010, Sborník podzim 10
od leden 2011

Zpravodaj SRVO 2011
Jak se měnil vzhled Zpravodaje
Zpravodaj SRVO 1/1991

Zpravodaj SRVO 2/1991-0-3/1993

Zpravodaj SRVO 1/1994 – 2/1996

Zpravodaj SRVO 1/1997 – 3/2008
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Zpravodaj ročník 2009-2010

Sborník přednášek
seminář a konference 4. 5. 11. 2010

Odborný technický seminář SRVO 3. - 4. 11. 2011,
Pardubice
Podzimní Odborný technický seminář 2011, pořádaný Společností pro rozvoj veřejného osvětlení se konal
v Pardubicích v hotelu Zlatá štika ve dnech 3. -. 4.11.2011.
Organizačním garantem a sponzorem semináře byla společnost Sluţby města Pardubic, která v letošním roce oslavuje
15 let od zahájení činnosti. V Pardubicích se seminář konal jiţ potřetí.
V průběhu semináře přítomné pozdravila ředitelka SmP Ing. Lea Tomková.
Se společností a rozsahem činnosti Sluţby města sluţby Pardubic přítomné seznámila tisková mluvčí paní Světlana
Pozníková, s činností SmP jsme měli moţnost seznámit i na promítaném spotu.
Významnou součástí činnosti firmy je péče o veřejné osvětlení. Pan Milan Ryšán, vedoucí divize VO seznámil ve svém
příspěvku účastníky semináře s rozsahem a činností divize.
Sluţby města Pardubic, resp. středisko VO spolupracuje při rozvoji svého osvětlení i s dalšími členy SRVO. Ing. Petr
Ţák se podílel na návrhu architekturního osvětlení nově rekonstruovaného pardubického zámku a ve své přednášce se
zabýval architekturním osvětlením se zaměřením na osvětlení pardubického zámku.
Není pochyb o tom, ţe v dnešní době je třeba hledat úspory v oblasti VO nejen v jeho instalaci, údrţbě, provozu. K tomu
mohou přispět i různé způsoby řízení soustav VO. O Inteligentních řídících systémech nám řekl Ing. Hynek Bartík .
Pan Zbyněk Tomášek z firmy Rothlehner, pracovní plošiny nám předvedl produkt firmy, plošinu, v činnosti na parkovišti
před hotelem.
Parktickou ukázku Rochovy metody diagnostiky stavu osvětlovacích stoţárů předvedl Ing. Bořek Sedlák na jednom ze
stoţárů soustavy VO na komunikaci před hotelem a navázal referátem, v kterém seznámil přítomné s touto metodou.
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V současné době se bouřlivě rozvíjí technologie LED a nalézá stále více uplatnění v nejrůznějších oborech,
v osvětlování interiérů, architekturním a jiţ také v osvětlování komunikací.
V SRVO byla ustavena pracovní skupina LED, která se zabývá touto problematikou. Předseda této pracovní skupiny
Ing. Jiří Skála přednesl rozsáhlý referát, ve kterém podrobně rozebral poţadavky na LED svítidla a průběţné výsledky
terénních zkoušek svítidel LED pro VO.
Ing. Jiří Slezák ve svém vystoupení Měření světla připomenul, jak a podle jakých norem a předpisů se světlo, či osvětlení, správně měří.

Účastníci semináře pozorně sledují přednášky

Dalším novým, lépe řečeno staronovým světelným zdrojem, který hledá uplatnění ve VO jsou indukční světelné zdroje.
Jaké mají uplatnění v tomto oboru řeknl Ing. Tomáš Maixner ve své přednášce Indukční světelné zdroje.
Fotovoltaika je hitem posledních let. Na polích namísto obilí se pěstuje elektřina, pokud svítí slunce a to bývá zpravidla
ve dne, nastává Nerudovská otázka Kam s ní. Jak to je s fotovoltaikou a její vazbou na VO nám ve své přednášce řekl
Doc. Jiří Plch .
Na závěr odborné části semináře pohovořila o Festivalu světla a videomappingu , který se konal v září v Olomouci
Ing. Jana Kotková. Její příspěvek byl doprovázen velmi poutavým spotem z této akce.
Technický seminář byl doprovázen výstavkou produktů souvisejících
s veřejným osvětlením.
Všichni, kteří se na přípravě tohoto podzimního Odborného semináře v Pardubicích podíleli, věří, a zpětná vazba od účastníků tomu nasvědčuje, ţe seminář přinesl účastníkům nové poznatky a nové kontakty.
Kuloárová jednání

Na prezenční listině se podepsalo 84 osob.
Účastníci semináře měli moţnost se při večerní procházce městem podívat z ochozu Zelené brány na osvětlení historického centra města a architekturní osvětlení zámku a také první pilotní aplikaci LED svítidel ve VO v Pardubicích.
Na rautu, který po procházce následoval, a na který účastníky pozvala společnost Sluţby města Pardubic, probíhala ţivá diskuse k problematice a navazovaly se nové kontakty.
Druhý den byla na programu prohlídka interiéru nově rekonstruovaného pardubického zámku, tentokrát za denního
osvětlení.
Mediálními partnery SRVO a tedy i tohoto semináře jsou FCC Public, časopis Světlo, redaktorka Ing. Jana Kotková poskytla fotografie a portál www. Elektrika.cz, kde bude moţno sledovat záznam ze semináře.

Podzimní setkání SRVO v Pardubicích u příleţitosti
vzniku Sluţeb města Pardubic a.s.
15. výročí Milan Ryšán, Sluřby města Pardubic
Váţené dámy, váţení panové, dovolte mi, abych Vás přivítal na našem podzimním setkání SRVO v Pardubicích. Je to
jiţ potřetí od května 2002, co naše společnost pořádá ve spolupráci s předsednictvem SRVO tuto akci u nás v Pardubicích.
Těší mě, ţe jste naše pozvání přijali a přeji Vám příjemný pobyt v našem městě.
Chtěl bych Vám v krátkosti představit divizi „Veřejné osvětlení“ Sluţeb města Pardubic a.s.a seznámit Vás s některými
zajímavostmi z naší práce.
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Divize VO má 14 zaměstnanců, další dva pracovníci pro nás zajišťují technickou podporu. Naším hlavním cílem je zajištění bezproblémového provozu osvětlení města Pardubic, včetně zajišťování postupné modernizace souboru VO. Modernizace a výstavba nových částí veřejného osvětlení tvoří více jak 60% naší práce. Uvedené činnosti zajišťujeme zcela vlastními silami. Kaţdý večer s v Pardubicích rozsvítí téměř 11 tisíc světel. Staráme se o 131 RVO a o 18 světelných křiţovatek. Zajišťujeme téţ nepřetrţitou pohotovostní sluţbu. V prosinci roku 2001, kdy nám byl soubor VO vloţen do majetku, měl
účetní hodnotu 33 mil. korun, nyní spravujeme majetek veřejného osvětlení v odpisové hodnotě za téměř 186 mil. Dále pak
vyvíjíme obchodní aktivity v oblasti VO pro různé investory ve městě, ale i mimo něj.
V současné době se intenzivně zabýváme stavem stoţárů našeho VO z hlediska koroze. V loňském roce jsme provedli
mimořádnou kontrolu u více jak dvou tisíc stoţárů, které byly postaveny v 70. – 80. letech minulého století. U 365 ks stoţárů jsme zjistili, ţe je musíme v co moţná nejkratší době vyměnit. Dnes mohu konstatovat, ţe jsme úkol splnili. V těchto
dnech v Pardubicích ještě probíhají kontrolní a porovnávací zkoušky pevnosti a stability „Rochovou metodou” na vzorku 50
stoţárů. Na základě těchto testů si chceme ověřit, ţe námi zvolená metoda hodnocení stavu stoţárů z hlediska koroze je ve
výsledku shodná s těmito zkouškami.
Problematice zkoušek stavu ocelových nosných konstrukcí VO bude v našem dnešním programu věnována od 14,00
hodin podrobná přednáška, včetně praktické ukázky v terénu. Ta se uskuteční pár desítek metrů od hotelu.
V roce 2009 byly dokončeny stavební úpravy a rekonstrukce pardubického zámku. Při této příleţitosti bylo realizováno
nové slavnostní nasvícení zámku. Myslím si, ţe se jedná o velice zdařilé architekturní osvětlení a samozřejmě, ţe si jej
budete moci dnes večer prohlédnout.
Ostatně podrobnou přednášku k tomuto tématu přednese autor realizované aplikace pan Ing. Ţák.
Na konci loňského roku jsme realizovali osvětlení první ulice s pouţitím LED technologie, jednalo se o nasvícení komunikace se zatříděním ME4a, kde je závěsná výška svítidel 10m. V letošním roce jsme LED svítidla vyuţili pro nasvícení
cyklostezky se zatříděním S4 na stoţárech 6m. Je samozřejmostí, ostatně jako u všech připravovaných projektů u nás v
Pardubicích, ţe jsme i pro tyto realizace nechali provést světelně-technické výpočty osvětlení přesně v souladu s ČSN.
Zatím však nepočítáme s masivním nasazováním LED svítidel, protoţe současná návratnost investice je díky nákladům na
pořízení tohoto moderního zařízení velice dlouhá. Zároveň však nepochybujeme o budoucnosti LED technologie. Proto
jsme se rozhodli prakticky si ověřit parametry a moţnosti těchto svítidel. Chceme načerpat zkušenosti s jejich instalací.
Dále si také chceme ověřit spolehlivost a ţivotnost, abychom byli připraveni na budoucí očekávaný pokles pořizovacích
nákladů a následné masivní uplatnění výhod tohoto zařízení v našem městě.
Jsem rád, ţe zde v Pardubicích zazní přednáška k problematice a budoucnosti vyuţití LED technologie v oblasti veřejného osvětlení, která nás seznámí s praktickými zkušenostmi kolegů z Prahy.
Závěrem chci poděkovat všem přednášejícím za jejich příspěvky a také Vás pozvat na večerní prohlídku Pardubic. Tentokrát jsme pro Vás připravili večerní pohled na město z ochozu dominanty Pardubic, Zelené brány. A pokud budete mít
zájem můţeme si společně prohlédnout i jednu z ulic, kde jsou nainstalována svítidla s LED technologií.
Autor: Milan Ryšán,Sluţby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, http://www.smp-pce.cz

Venkovní osvětlení zámku v Pardubicích
Ing. Petr Ţák PhDr, ETNA s.r.o.
V rámci Technického semináře Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Pardubicích byl prezentován nový návrh
architektonického osvětlení zámku v Pardubicích. Vzhledem k morálnímu zastarání původní osvětlovací soustavy ze 70. let
minulého století bylo přistoupeno k její renovaci. Nový návrh vychází z návrhu původního.
Koncept návrhu osvětlení vychází ze situací, ve kterých se zámek ve večerních a nočních hodinách pohledově uplatňuje. Tyto situace jsou dány polohou zámku a jeho vyuţitím. Důleţitým faktem je v tomto ohledu umístění zámku uvnitř valů,
vytvářející uzavřený prstenec. Valy spolu se vzrostlými stromy a zelení představují terénní pohledovou clonu a proto při
pohledech z města se ze zámku uplatňují hlavně věţe, střechy a horní části fasád. Při procházce po valech se zámek
uplatňuje v pohledech, ve kterých dominují hlavně fasády zámku. Specifickou situací je pohled z nádvoří před zámkem, při
kterém se uplatňuje průčelí zámku jako celek. Tento pohled můţe mít zvláštní význam pro společenské akce konané na
zámku nebo v protilehlé galerii. Koncept venkovního osvětlení vychází ze tří popsaných situací:


pohledy z města (střední vzdálenosti);



pohledy z valů (krátké vzdálenosti);

 pohledy z nádvoří (krátká vzdálenost).
U venkovního architekturního osvětlení se poţadavky na úroveň osvětlení vyjadřují v jasech, tedy v mnoţství odraţeného světla od osvětlovaného povrchu. Pro volbu jasu osvětlovaného povrchu jsou důleţité tři základní informace: architektonický záměr, pozorovací vzdálenost, jas okolí.
Z pohledu vizuálního vjemu je návrh zaloţen na tom, ţe blízké pohledy z valů jsou určeny pro chodce, které je vyuţívají
k noční procházce (obr.1, obr.2). Je třeba si uvědomit, ţe valy jsou přírodním neosvětleným prvkem a noční atmosféra by
měla být uměřená, klidná, ne agresivní. Z tohoto důvodu by osvětlení fasád zámku mělo sice umoţnit vjem fasády zámku,
jeho struktury, ale zároveň by mělo respektovat celkovou noční atmosféru místa. V tomto případě není proto vhodné akcen-
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tovat jednotlivé architektonické celky a detaily. Osvětlení by mělo být nenásilně a jemné. Na uvedené osvětlení pro blízké
pozorovací vzdálenosti navazuje osvětlení pro střední pozorovací vzdálenosti z města, které musí být intenzivnější (větší
pozorovací vzdálenost), ale zároveň je třeba vytvořit přiměřený přechod mezi částmi objektu osvětlenými pro blízké a
střední pozorovací vzdálenosti. Pro krátké pozorovací vzdálenosti z valů a z nádvoří je důleţitou informací, ţe okolní prostředí je tmavé.
Na základě výše uvedeného rozboru by se pro krátké pozorovací vzdálenosti měl průměrný jas povrchů pohybovat
v rozsahu od 2 cd/m2 do 3cd/m2. Z těchto hodnot lze pro rovnoměrně rozptylný povrch odvodit, na základě známé hodnoty
činitele odrazu, potřebnou hladinu osvětlenosti. Pro světlou omítku zámku byl činitel odrazu odhadnut na  = 50%. Potřebná
hladina osvětlenosti se pohybuje v rozsahu od 13 lx do 19 lx. Pro dálkové pohledy je třeba, aby jasy byly přibliţně dvojnásobné. Vzhledem k plynulému přechodu mezi povrchy pozorovanými z krátké a střední vzdálenosti by tyto hodnoty měly být
maximálně dvojnásobné. Z toho vyplývá, ţe pro povrchy se stejným barevným odstínem (činitelem odrazu) by měla být i
osvětlenost dvojnásobná, pro tmavější povrchy střech by měla být osvětlenost aţ trojnásobná. Návrh osvětlení vychází pro
jednotlivé pohledy z následujících hodnot osvětleností:


fasády (blízké pohledy):



fasády (střední vzdálenosti):

Ep = 15 – 20 lx
Ep = 30 – 40 lx

 střechy (střední vzdálenosti):
Ep = 45 – 60 lx
Dalším důleţitým světelně technickým parametrem je barva světla. Vzhledem k navazujícímu osvětlení pro blízké a
střední pozorovací vzdálenosti a ke kombinaci různých barevných povrchů byl v návrhu pouţity halogenidové výbojky
s neutrální neutrálním barevným tónem a teplotou chromatičnosti 4 200 K.
Rozmístění svítidel (obr. 1) bylo voleno s ohledem na minimální pohledový účinek osvětlovací soustavy, maximální
omezení moţného oslnění, a s ohledem na moţnosti dané terénem a zelení. Tomuto rozmístění pak byla přizpůsobena
volba vyzařovacích charakteristik s ohledem na poţadovaný světelný účinek. Dalším kritériem při volbě svítidel bylo typové
sjednocení a maximální vyuţití světelného toku světelného zdroje. Osvětlovací soustavu pro blízké vzdálenosti tvoří světlomety MAXIWOODY pro 250W halogenidové výbojky se středně širokým světelným svazkem osazené refraktorem (obr.4).
Refraktory rozšiřují světelný svazek v horizontálním směru a vytváření eliptický tvar světelné stopy. To umoţňuje rovnoměrnější osvětlení fasády a změkčení přechodů světelných svazků. Osvětlovací soustavu pro střední vzdálenosti tvoří
světlomety MAXIWOODY pro 150 W halogeniodové výbojky s úzkým a středně širokým světelným svazkem. Pouţité světlomety MAXIWOODY mají krytí IP67, mechanickou odolnost IK08 a třídu ochrany II. Svítidla jsou rozdělena do tří samostatně ovládaných okruhů, které umoţňují vytvoření tří samostatných scén: osvětlení pro krátké vzdálenosti, osvětlení pro
střední vzdálenosti, osvětlení nádvoří.
Základní údaje:
Architekt: Ing. Arch. Libor Toman, Návrh osvětlení:Ing. Petr Ţák, Instalovaný příkon 7 kW, Svítidla: Maxiwoody, iGuzzini, Světelné zdroje:
Powerball, Osram, 150 W, 250 W, Foto: Petr Janţura

Obr. 1 Pohled na osvětlený zámek od jihozápadu

Obr.2. Pohled na osvětlený zámek od severovýchodu

Obr. 3 Osvětlerní zámku – studie

Obr.4. Světlomet Maxiwood iGuzzini
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Inteligentní řídicí systémy VO
Ing, Hynek Bartík, SRVO
Úvod
Neţ začneme řešit regulaci hladiny veřejného osvětlení, je třeba vědět, ţe existuje norma ČSN-EN 13201, která se zabývá osvětlením pozemních komunikací. Kaţdé komunikaci lze podle této normy přiřadit tzv. třídu osvětlení, která pak určuje, jaké poţadavky na jednotlivé parametry mají být na dané komunikaci dodrţeny.
Pokud osvětlení dané komunikace neodpovídá této normě, pak je třeba říci, ţe jakékoli další sníţení jasu (hladiny
osvětlenosti), případně rovnoměrnosti osvětlení, ještě více zhorší jiţ tak nevyhovující stav.
Co je a co není regulace
Existuje mnoho cest ke sniţování spotřeby energie veřejného osvětlení během méně frekventovaných nočních hodin.
Nevhodným, avšak v České republice velmi častým způsobem, je vypínání kaţdého druhého svítidla. Tento způsob vytváří
na komunikaci střídavé pásy světla a tmy. Tato nerovnoměrnost osvětlení pak způsobí, ţe se oko řidiče i v rychlostech
niţších, neţ je 50km/hod (a ţe v obci nikdo nejezdíme rychleji …), nestíhá přizpůsobovat těmto změnám a snadno přehlédne překáţku.
Z tohoto pohledu je méně závadným, i kdyţ stále nevhodným způsobem, vypínání celé soustavy v určitých hodinách.
Ani tento způsob však nelze povaţovat za regulaci hladiny veřejného osvětlení.
Správná regulace hladiny osvětlení musí být totiţ provedena tak, aby bezpečnost neklesla pod únosnou míru (méně
světla i při vyšší rovnoměrnosti znamená vţdy niţší bezpečnost) a abychom pokud moţno nesníţili rovnoměrnost osvětlení.
Výše zmíněná norma umoţňuje v nočních hodinách zatřídění komunikace o jednu osvětlovací třídu níţe – v praxi to
zpravidla znamená sníţení světelného toku na polovinu.
Autonomní regulace
Autonomní systémy řízení hladiny osvětlení jsou zaloţeny na řídících jednotkách uloţených v jednotlivých svítidlech. Jde o nejdostupnější systémy, kdy je výkon svítidla sníţen nejčastěji přepnutím jednoduchého relé s časovačem. U
svítidel s elektromagnetickými předřadníky je vyuţívána jedna hladina sníţeného příkonu a jeden časový interval, po který
stmívání trvá. Nastavení lze nejčastěji měnit pouze změnou konfigurace spínačů na jednotce. U svítidel s elektronickými
předřadníky lze nastavovat více intervalů s více hladinami příkonu (světelného toku).
Při výběru autonomní regulace je nutné vyţadovat, aby systém regulace při poruše neovlivnil funkčnost svítidla (svítidlo
sice nereguluje, ale svítí).
Nevýhodou těchto systémů je často menší pruţnost a niţší uţivatelský komfort, výhodou je nízká cena.
Centrální regulace
Nejčastěji se centrální regulací soustavy veřejného osvětlení označuje sniţování hladiny napětí pro skupinu svítidel v zapínacím bodě.
O regulaci hladiny osvětlení pomocí sniţování napětí se vedou jiţ dlouhodobě debaty, zda jde o správný způsob nebo
ne. Tato prezentace nemá za cíl přinést rozřešení této debaty. Je třeba říci, ţe existují kvalitní systémy, které jiţ dlouhodobě prokazují svou funkčnost, nicméně tato kvalita je stejně jako v jiných aplikacích často vykoupena vyšší cenou.
Právě u tohoto způsobu regulace je kvalita návrhu regulované soustavy, instalovaného zařízení i provedení projektu naprosto zásadní. Je třeba si uvědomit, ţe komponenty soustav veřejného osvětlení (předřadníky, zapalovače, světelné zdroje, apod.) jsou konstruovány na určité pracovní intervaly (u napětí nejčastěji 230V ± 10%). Častým problémem u špatně
navrţených soustav bývají vysoké úbytky napětí pod stanované intervaly na koncích regulovaných větví. Chybou je také
trvalé regulování zastaralých soustav, které někteří obchodníci vydávají za rychlé a levné řešení – tyto soustavy někdy
dokonce na sníţeném napětí zapalují výbojky, coţ působí nefunkčnost svítidla.
Některé kvalitní systémy často umoţňují pokročilé funkce, které lze jiţ označit za inteligentní, jako je měření či odečítání
měření, identifikace otevření dvířek rozvaděče, apod.
V případě centrální regulace je často třeba dávat pozor na utajené poplatky, kdy se investor dozví například aţ po zprovoznění systému, ţe je třeba platit vysoké poplatky za přenos dat, poplatky za modernizaci softwaru, apod.
Inteligentní veřejné osvětlení
Nejpokročilejší systémy regulace hladiny osvětlení umoţňují komunikaci s jednotlivými svítidly. Komunikace mezi
uţivatelem a uzlovými body probíhá nejčastěji přes internet. Komunikace mezi uzlovými body a jednotlivými svítidly pak
nejčastěji vyuţívá modulace signálu vysílaného po napájecí síti (PLC – Power Line Communication) nebo rádio frekvenční
komunikace (RFID – Radio Frequency IDentification). Některé koncepty se zabývají komunikací přímo mezi uţivatelem a
jednotlivými svítidly přes internet.
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Tyto inteligentní systémy umoţňují řízení jednotlivých svítidel nebo jednotlivých segmentů soustavy v reálném čase
podle aktuálních potřeb (frekvence dopravy, všední / sváteční dny, oslavy, viditelnost, nehody …), flexibilní nastavování,
správu a změnu stmívacích schémat (i desítky nastavení), měření, zaznamenávání, vyhodnocování veličin jako příkon,
napětí, teplota, stav svítidel, čas provozu světelných zdrojů (lepší plánování servisu), apod.
Díky těmto sofistikovaným systémů uţivatel získává přehled o umístění svítidel a často získává také moţnost vyuţití databázových systémů, kdy lze zadávat, spravovat, měnit veškeré informace v databázi. Tyto systémy nešetří jen energii,
především umoţňují úsporu nákladů na údrţbu a servis soustavy i správu dat. Správu i údrţbu lze daleko lépe plánovat,
jednotlivé úkoly lze rychle a přehledně zadávat pracovním četám, monitorovat a zaznamenávat postup a rychlost oprav,
apod.
Takový systém je pak výhodou nejen pro správce veřejného osvětlení, ale také pro investora či majitele soustavy – ti
totiţ s takovým systémem získávají mimo jiné daleko sofistikovanější nástroje kontroly prováděných / fakturovaných činností správce soustavy veřejného osvětlení.
Dnes existuje mnoho výrobců, kteří umoţňují řízení soustav veřejného osvětlení na úrovni jednotlivých svítidel. Základními neduhem těchto systémů je, ţe jsou budˇ uzavřené (systém řízení vyvinul výrobce pro svá svítidla a nekomunikuje
s jinými svítidly) nebo systém vyvíjí nezávislý výrobce, který jej implementuje do různých svítidel, avšak často bez spolupráce s výrobcem či dokonce bez platných certifikátů.
Systémy inteligentního osvětlení dnes vnímáme jako vzdálenou budoucnost, protoţe právě nemoţnost jejich vyuţití pro
svítidla více značek a především jejich cena při pouţití s klasickými svítidly, omezuje jejich vetší rozšíření. S nástupem LED
svítidel a především s očekávaným sníţením jejich cen přijde doba, kdy implementace „dalšího kousku elektroniky“ bude
proti základní ceně LED svítidla relativně nízká a vyplatí se. Díky tomu i díky moţnostem, které LED svítidla s ohledem na
regulaci nabídnou, budou tyto systémy daleko zajímavější a lze očekávat také otevření platforem jejich výrobců … kdyţ si
dne koupíte myš k počítači, bez ohledu na její značku neřešíte, zda ve Vašem notebooku bude fungovat – to berete jako
samozřejmost.

Autor: Ing. Hynek Bartík, Šafránkova 1, 155 00, Praha, Czech Republic, e-mail:hynek.bartik@philips.com

Zkoušky pevnosti a stability stoţárů dle Rochovy metody
Ing. Bořivoj Sedlák, Datmolux a.s.
Úvod
V letošním roce se statika stoţárů v České republice začala kontrolovat novou metodou, která se nazývá ZKOUŠKY
PEVNOSTI A STABILITY STOŢÁRŮ DLE ROCHOVY METODY. Doposud u nás nebyla tato metoda zmiňována, přestoţe
se provádí jiţ více neţ 10 let. Touto metodou testovala fy. Roch Services GmbH jiţ více neţ milion stoţárů v mnoha zemích
Evropy.
Princip zkoušky
Jedná se o simulaci síly, kterou větrné zatíţení působí na celou plochu stoţáru. Ten je zatěţován předem vypočítanou
silou, pomalu a plynule narůstající, současně je měřeno vychýlení stoţáru a je zaznamenáno na grafickém diagramu. Zkušební síla je vedena ve výšce 1,8 – 2,0 m, aby byly přezkoušeny všechny nebezpečné oblasti stoţáru.

Během této standardní zkoušky nedochází ke změně ve stoţáru ani v jeho základu. Zkouška se provádí na tlak a tah,
ve dvou pozicích, zkušební vozidlo je přestaveno do druhé pozice o 60º - 90º oproti první, aby došlo k zatíţení vláken ve
všech směrech. Zkušební vozidlo, které provádí zkoušku, musí mít dostatečnou hmotnost, aby nedošlo k posunu nebo
odlehčení měřícího zatíţení.
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Zkouška obsahuje











Přezkoušení všech nebezpečných oblastí stoţáru, tj.
 Oblast stoţárových dvířek
 Prostor prostupu do země

Podzemní část stoţáru
konkrétní výpověď o stabilitě celého systému, tj. stoţáru včetně základu.
technicky a staticky správné rovnoměrné zatíţení systému, rovnoměrné měření a z něho vyplývající výchylky, aniţ
by došlo ke škodlivým vibracím. Během této standartní zkoušky nedochází ke změně ve stoţáru ani v jeho základu.
počítačovou kontrolu a vyhodnocení zkušebního průběhu. Současně je prováděno měření pomocí sensorů, vyhodnocení a zobrazení výchylky. Lineární popř. nelineární závislost zmíněné křivky na zavedené síle znázorňuje
vyhodnocení. Toto nabízí maximální moţnost vyhodnocení a reprodukovatelnosti.
reprodukovatelné zkušební křivky, které jsou v poměru zavedená síla k výchylce zaznamenány do diagramu tak,
ţe můţe být pochopena reakce stoţáru na tlakové a tahové zatíţení během celkového zkušebního procesu.
výpočet větrného zatíţení s ohledem na tvar stoţáru a výloţníku, kakoţ i dodatečných nástaveb dle EN 40
dodrţení bezpečnostního konceptu obsahuje zohlednění následných materiálových a konstrukčních bezpečnostních činitelů při výpočtu zkušebního zatíţení.
 ץocel = 1,5 – 2,0
 ץbeton = 1,5 – 2,0
 ץaluminium = 1,2 – 1,5
sestavu zkušebních zpráv, na přání lze obdrţet téţ na CD

Moţnosti pouţití Rochovy metody
Touto metodou lze provádět zkoušky na kovových,betonových a dřevěných stoţárech všeho druhu (veřejné osvětlení, semafory, osvětlení sportovišť, dálniční a ţelezniční konstrukce).

15

Zpravodaj SRVO 2011

Statistika
Výsledky z České republiky se trochu liší od evropského průměru. Zatímco v Evropě je akutní výměna nutná jen u 3%
zkoušených stoţárů, v České republice je to skoro 10%. Toto číslo je samozřejmě ovlivněno jak menším statistickým
vzorkem, tak i způsobem výběru stoţárů pro kontrolu.

LITERATURA
[1] ROCH SERVICES GmbH: Standsicherheitsprüfung an Lichtmaste n für die kommunale Sicherheit

Autor: Ing. Bořivoj Sedlák, DATmoLUX a.s., Nováčkova 27, 614 00 Brno, Czech Republic, e-mail: bs@datmolux.cz

LED svítidla pro veřejné osvětlení
Ing. Jiří Skála, ELTODO-CITELUM s.r.o.
Úvod
Úspory el.energie jsou v posledních letech skloňovány ve všech pádech a proto není divu, ţe nejen český trh je
zaplavován různými výrobky slibující mnohdy aţ nevídané úspory. LED svítidla mezi tyto výrobky bezesporu patří. Propagační materiály jednotlivých výrobků slibují různé návratnosti vloţených investičních prostředků. S předloţenou kalkulaci
seznamující s velmi rychlou návratností je potřeba se seznámit a případně prohlédnout její pravdivost. Jedním z parametrů
těchto kalkulací je bezúdrţbovost, tedy nulové provozní náklady po dobu ţivotnosti LED svítidla, která se pohybuje od 15
do 25 let. Prověření LED svítidel v reálném provozu byl impulsem k realizaci jednoho z nejrozsáhlejších pilotních projektů
LED svítidel na území ČR a to v Praze 5 Smíchově, který byl slavnostně rozsvícen 11. listopadu 2009.
Výběru LED svítidel pro pilotní projekt se zúčastnilo celkem 48 firem z celého světa. Pro instalaci LED svítidel bylo
v závěru vybráno celkem 6 společností, jejichţ LED svítidla rozzářila 7 ulic. Cílem pilotního projektu bylo prověření všech
LED svítidel jak v laboratoři, tak i v reálném provozu.
Stávající stav a návrh LED svítidel
Pro kaţdou komunikaci bylo na základě dodaných křivek svítivosti k LED svítidlům provedeno porovnání původní
soustavy veřejného osvětlení s vysokotlakými sodíkovými výbojkami s nově navrhovanými LED svítidly.
Tab 1. Porovnání navrhovaných LED svítidel se stávajícími svítidly s vysokotlakými sodíkovými výbojkami

16

Zpravodaj SRVO 2011

Laboratorní měření
Laboratorní měření LED svítidel bylo provedeno na katedře elektroenergetiky ČVUT pod vedením Prof. Ing. Jiřího
Habela, DrSc. Obsahem laboratorního měření byla analýza fotometrických parametrů, měření spektrálních a elektrických
vlastností. V rámci laboratorního měření bylo změřeno i svítidlo H, které však nebylo instalováno z důvodu nesplnění poţadované osvětlenosti pro vybranou komunikaci.
Analýza fotometrických údajů svítidel se týkala hodnocení rozloţení světelného toku svítidel s vyuţitím charakteristických svítivostí a pásmových toků. Vstupní údaje pro tuto analýzu byly převzaty z dodaných podkladů (fotometrických
křivek) od výrobce.
Tab 2. Charakteristické svítivosti posuzovaných svítidel

Tab 3. Podíly světelných toků do dolního a horního poloprostoru a začlenění posuzovaných svítidel do system BUG

Pro hodnocení spektrálních vlastností světelných diod (LED) posuzovaných svítidel bylo změřeno podrobné spektrální rozloţení zářivého toku v rozsahu vlnových délek od 380 nm do 780 nm. Z výsledků měření byly vypočteny náhradní
teploty chromatičnosti, všeobecné indexy podání barev a světelné toky pro různé adaptační podmínky (fotopické, mezopické, skotopické vidění).
Tab 4. Souřadnice x,y, náhradní teploty chromatičnosti Tcn a všeobecný index podání barev Ra vyzařovaného světla posuzovaných svítidel
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Obr.1. Diagram chromatičnosti v soustavě XYZ s vyznačením bodů chromatičnosti vyzařovaného světla posuzovaných svítidel
Tab 5. Světelné toky pro různé adaptační podmínky zraku pozorovatele u sledovaných svítidel
a u svítidla s vysokotlakou sodíkovou výbojkou150W

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe lepší vnímání bílého světla se projevuje pouze do jasů 0,3-0,5 cd/m2.
V méně osvětlených lokalitách (pod 0,5 cd/m2) je přínos bílého světla ve zvýšení bezpečnosti osvětleného prostoru.
V rámci rozboru elektrických parametrů se věnovala pozornost obvyklým provozním stavům, a to okamţiku zapnutí, při náběhu, v ustáleném stavu a při kolísání napájecího napětí.
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Obr.2. Vyznačení okamţiku zapnutí na sinusovém průběhu napájecího napětí a příklad průběhu proudového nárazu při zapnutí

Tab 6. Hodnoty jmenovitých (Ijm) a zapínacích (Izap) proudů sledovaných svítidel

Při ustalování parametrů svítidel se sledovaly činný příkon, teplota na chladiči, světelný tok a měrný výkon svítidla. Změny
sledovaných veličin v průběhu ustalování světelného toku jsou zřejmé z obr. 3 aţ 6.

Obr.3. Průběhy procentuálních změn činného příkonu po zapnutí sledovaných svítidel
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Obr.4. Průběhy teploty na chladiči při náběhu sledovaných svítidel

Obr.5. Průběhy procentuálních změn toku po zapnutí sledovaných svítidel

Obr.6. Průběhy procentuálních změn měrného výkonu svítidla po zapnutí sledovaných svítidel
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Tab 7. Hodnoty el.veličin v ustáleném stavu

Terénní měření
Na laboratorní měření logicky navázalo i měření LED svítidel za provozu, které bude probíhat aţ do konce roku
2011. Cílem měření bylo sledování časové proměnlivosti vybraných parametrů. Celkem bylo v období od 19.4.2010 do
25.8.2011 provedeno 5 měření.
Prvním parametrem je změna světelného toku. Pro vyloučení vlivu případné výrobní vady dvou sousedních LED
svítidel v rámci dlouhodobého měření bylo zvoleno měření osvětlenosti v podélné ose celé komunikace. Pro věrohodnost
měření byly měřící body v podélné ose všech komunikací trvale označeny. Výsledné hodnoty osvětlenosti byly přepočteny
podle průběhu světelného toku v závislosti na teplotě chladiče LED svítidla z laboratorních výsledků.
Tab 8. Hodnoty průměrné osvětlenosti v ose komunikace

U svítidel C, D a G je patrný pokles naměřených hodnot. Z výše uvedených průměrných osvětleností v ose komunikace
nelze zatím činit závazné závěry z důvodu krátké provozní doby (dosud odsvíceno 7400 hodin).
Druhým parametrem bylo ověření teploty chromatičnosti v závislosti na čase. Z výsledků měření a při jisté míře odchylky
měření lze prozatím konstatovat, ţe teplota chromatičnosti se významně nemění.
Tab 9. Hodnoty teploty chromatičnosti

Při měření obou parametrů bylo zajištěno vyloučení vlivu externích světelných zdrojů, které mají přímý vliv na výsledné
parametry. I přes veškerá opatření je však nutno s chybou měření počítat.
Při posledním měření vykazovala svítidla E vyšší poruchovost, a proto nebylo měření realizováno.
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Veřejná anketa
Součástí slavnostního rozsvícení pilotního projektu byla i veřejná anketa. Účastníci slavnostního rozsvícení z řad odborníků i laické veřejnosti odpovídali na 11 otázek týkajících se této zásadní změny – přechodu od vysokotlakých sodíkových výbojek k LED svítidlům, které nabízejí rozmanitější světelné podmínky.
Tab 10. Výsledky veřejné ankety věnované LED svítidlům

Podle výše uvedených výsledků veřejné ankety je zřejmé, ţe nové veřejné osvětlení s LED svítidly je veřejností přijato
kladně.
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Kontroly funkčnosti
Velice zajímavým a v určité míře i nejvíce očekávaným výsledkem byla funkčnost LED svítidel. Kontrola všech LED
svítidel je součástí pravidelné noční kontroly veřejného osvětlení. Výsledky kontrol jsou zpracovány v níţe uvedené tabulce,
kde jsou kromě pravidelných kontrol zaznamenány i kontroly mimořádné (Z = závada, V = výměna svítidla).
Tab 11. Výsledky kontroly funkčnosti

Výsledky funkčnosti jiţ po roce provozu přinesly velice zajímavé výsledky v podobě většího počtu zjištěných závad (pohaslé, zčásti nebo zcela nesvítící LED svítidlo). V druhém roce provozu se tyto závady začaly projevovat častěji, a proto
bylo přistoupeno k celkové výměně svítidel A, B a E (svítidla E jsou objednána k výměně). Druhou zajímavostí je skutečnost, ţe LED svítidlo v rámci kontroly funkčnosti vykazovalo nestabilní funkčnost, tj. při některých kontrolách svítidla nesvítila a poté opět svítila. Tento stav funkčnosti je prokázaný ale je velice problematicky dokazovatelný při případných jednání s
dodavateli (zkušenost při reklamaci LED svítidel). Ukazuje se, ţe navzdory obavám o samotné LED bude poruchovostí
postiţena předřadná část svítidla – elektronické předřadníky.
Porovnání LED svítidel se sodíkovými svítidly
Jeden z úkolů pracovní skupiny „LED svítidla”, jehoţ jsem předsedou, je sledování a neustálé porovnávání LED svítidel
se svítidly s vysokotlakými sodíkovými výbojkami na předem definovaných třídách osvětlení s nejčastěji pouţívanými výškami stoţárů (pro danou třídu osvětlení vţdy 2 typické výšky stoţárů). Netřeba připomínat, ţe všechny výpočty jsou podloţeny světelnými výpočty tak, aby byly dodrţeny poţadvky ČSN EN 13 201. Výsledkem hodnocení svítidel jsou následující
parametry:
a) Příkon svítidel na 1 km komunikace
b) Počet svítidel (a tudíţ i stoţárů) na 1 km komunikace
c) Průměrný jas resp.průměrná osvětlenost
d) Uţití světelného toku
Pro moţnost prezentace ale i názorné zobrazení dosaţených výsleků byly vytvořeny 2 grafy, které výsledky prezentují.
Společným znakem obou grafů je veliký rozsah u LED svítidel, který je důsledkem jejich skutečně rozdílné kvality ale také
ceny.
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Obr.7. Rozsah příkonu svítidel soustavy VO

Obr.8. Rozsah počtu stoţárů soustavy VO

Cílem hodnocení a vzájemného porovnávání svítidel není ekonomická náratnost. Důvodem jsou rozdílné počáteční
parametry původního osvětlení i rozdílné ceny konkrétních svítidel, jejichţ výše je závislá vţdy na konkrétním případu.
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Závěrečné posouzení se samozřejmě týkalo v dlouhodobém horizontu ekonomické výhodnosti navrhovaných variant,
které je znázorněno na následujícícm grafu.

Obr.9. Ekonomická návratnost sodíkových a LED svítidel

Závěr
LED svítidla pro veřejné osvětlení jsou zajisté svítidly nedaleké budoucnosti. K jejich masivnímu rozšíření však
uplyne určitý čas. Vše bude záleţet nejen na pilotních projektech, jejichţ výsledky přinesou výrobcům velmi cenné informace, které povedou ke zkvalitnění LED svítidel ale i ostatních instalací a dojednání konkrétních obchodních podmínek s výrobci LED svítidel. Podporou pro instalaci LED svítidel budou garance kvality ze strany výrobců, které nesmí být kratší neţ
je délka ekonomické návratnosti. V opačném případě jsou přenášeny rizika prokalmované ţivotnosti na uţivatele.
Autor: Ing. Jiří Skála, ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, Česká Republika, e-mail:skalaj@eltodo.cz

Měření osvětlení
Jiří SLEZÁK, Společnost pro techniku prostředí
Úvod
Měření osvětlení se týká:

Vnitřních prostorů (pracovní a pobytové prostory)

Venkovních prostorů (pracovní a komunikační prostory)

Komunikací (silnice, chodníky)

Měření se týká umělého a ve vnitřních prostorách i denního osvětlení.
Normové podklady
Měření osvětlení vnitřních prostorů:

normy ČSN 36 0011 – 1 ÷ 3 : 2005
ČSN EN 121 93 : 2008; ČSN EN 1838 : 2000 (umístění kontrolních bodů)
Měření osvětlení venkovních prostorů:

Ţádná norma zatím není.
ČSN EN 121 93 : 2008; ČSN EN 1838 : 2000 (umístění kontrolních bodů)
Měření osvětlení komunikací:

norma ČSN EN 132 01 – 4 : 2006
ČSN EN 132 01 – 3 : 2006 (umístění kontrolních bodů)
Měřené parametry osvětlení

Intenzita osvětlení – osvětlenost – E [lx]
(horizontální, vertikální, kulová, válcová)

Jas ploch (svítidel) – L [cd/m2]

Další parametry (činitel odrazu, činitel znečištění, střední kulová osvětlenost, svítivost, světelný vektor atd.)
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Měření musí být vţdy provedeno tak, aby byly zjištěny parametry poţadované normami pro daný případ osvětlení. Tyto
parametry určují sloţitost měření.
Normy s parametry osvětlení













ČSN 73 0580 – 1 : 2007 „Denní osvětlení budov. Základní poţadavky.”
ČSN 73 0580 - 2 : 1994 „Denní osvětlení budov. Denní osvětlení obytných budov.”
ČSN 73 0580 - 3 : 1994 „Denní osvětlení budov. Denní osvětlení škol.”
ČSN 73 0580 - 4 : 1994 „Denní osvětlení budov. Denní osvětlení průmyslových budov.
ČSN 36 0020 : 2007 „Sdruţené osvětlení.”
ČSN 36 0050 -1 aţ 3 : 1996 „Osvětlení v podzemí dolů."
ČSN 36 0051 : 1970 „Osvětlování povrchových dolů pro těţbu nerostných surovin."
ČSN EN 1838 : 2000 „Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení."
ČSN EN 124 64 –1 : 2004 „Světlo a osvětlení. Osvětlení pracovních prostorů. Část 1: Vnitřní prac. prostory.”
ČSN EN 124 64 –2 : 2008 Světlo a osvětlení. Osvětlení pracovních prostorů. Část 2: Venkovní prac. prostory.”
ČSN EN 13201 – 2 : 2005 „Osvětlení pozemních komunikací. Část 2: Výkonnostní poţadavky.”
ČSN EN 121 93: 2008 „Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť.”

Přístroje a základní poţadavky


Povinné ověřování měřících přístrojů (ČMI)
Dle metrologického zákona a prováděcí vyhlášky MPO ČR č. 65 / 2006 Sb., pol. 5.1.2. jsou luxmetry stanovená
měřidla! (To znamená jejich povinné ověřování po 2 létech!)



Kalibrace měřících přístrojů (např. v EZÚ Praha apod.)
(luxmetry, jasoměry, voltmetry atd.)

Obr.1. Příklady luxmetrů

Obr.2a. Příklady jasoměrů
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Obr.2b. Příklady jasoměrů

Obecný postup měření osvětlení

Zajistit, aby na měřené místo nedopadalo světlo z parazitního zdroje.

Zajistit, aby nebylo měřené místo stíněno pracovníkem provádějícím měření nebo předmětem, který nepatří k měřené situaci.

Přístroj před měřením nechat temperovat na okolní teplotu.

Umělá osvětlovací soustava musí být „zahořená” (cca 100 hodin)

Zajistit popis celé situace (umístění a typ svítidel, typ světelných zdrojů atd.).

Zajistit kontrolu parametrů majících vliv na měření (napětí v el. síti, teplota).

Nechat ustálit světelný tok u výbojových zdrojů.

Určit si kontrolní body pro měření, jejich polohu a výšku srovnávací roviny. Srovnávací rovina můţe být horizontální, vertikální nabo šikmá. Kontrolní body si vyznačit na měřené ploše.
Umístění kontrolních bodů se volí podle norem:
− Měření osvětlení (denního i umělého) vnitřních prostorů dle ČSN 36 0011 – 1 ÷ 3, ČSN 73 0580 – 1 ÷ 4,
ČSN EN 124 64 - 1
− Měření umělého osvětlení venkovních prostorů analogicky dle ČSN 36 0011 – 1 a 3, ČSN EN 124 64 – 2
− Měření nouzového osvětlení dle ČSN 36 0011 – 1 a 3, ČSN EN 1838
− Měření umělého osvětlení (vnitřních i venkovních) sportovišť dle ČSN EN 121 93
− Měření osvětlení pozemních komunikací dle ČSN EN 13201 – 3

Plocha fotonky luxmetru musí být ve srovnávací rovině.

Plocha vytyčená zorným úhlem jasoměru musí být na pouze měřené ploše.

Posuzuje-li se průměrná hodnota parametru osvětlení, musí být kontrolní body rovnoměrně rozloţené ve srovnávací rovině.

Odečet hodnot parametru osvětlení provádět po ustálení ukazatele nebo při kolísání odhadnout průměrnou hodnotu měřené veličiny.

Zápis naměřených dat provádět přehledně.

Z naměřených dat zjistit a spočítat parametry poţadované normami.

Udělat odhad nejistoty měření.

Provést zhodnocení výsledků a porovnat s poţadavky norem.
Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů
Rozdíly v měření vnitřních prostorů a měření venkovních prostorů a pozemních komunikací:
Lepší eliminace parazitního osvětlení
Malý vliv klimatických parametrů
Rozsáhlejší měření – měření prostorů, na pracovních místech, na místech zrakové práce a v jejich blízkém i vzdáleném okolí
Příklady měřených vnitřních prostorů:
− pracoviště v průmyslu, kanceláře, učebny, prostory ve zdravotnictví,
− obchody a jiné provozovny, dopravní stavby, zemědělské stavby,
− komunikační a shromaţďovací prostory, sportovní haly a tělocvičny atd.




Měření osvětlení venkovních prostorů




Musí se definovat hranice měřeného prostoru
Uplatňují se vlivy klimatických podmínek
Větší vliv parazitního osvětlení

Příklady měřených venkovních prostorů:
−
venkovní pracoviště v průmyslu, dopravě a v zemědělství
−
Komunikační prostory, sportoviště (hřiště) atd.
−
rušivé osvětlení (vliv venkovního osvětlení na okolní stavby a přírodu)
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Měření osvětlení komunikací








Ustálení poměrů po rozsvícení osvětlovací soustavy
Eliminace klimatických podmínek (měsíční svit, sníh, teplota, vítr)
Eliminace parazitního osvětlení a stínění neadekvátními překáţkami
Eliminace kolísání světelných podmínek (elektrické a mechanické vlivy)
Doplňkové měření napájecího napětí, teploty a vlhkosti vzduchu
Volba kontrolních bodů podle ČSN EN 13201-3 (Výpočty osvětlení pozemních komunikací)
Kontrolovat polohu čidla (fotonky) a jeho umístění v kontrolním bodě a na srovnávací rovině

Obr.3. Příklad umístění kontrolních bodů

pozorovatel
měřené pole

Obr4. Příklad umístění kontrolních bodů
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Měření pro potřeby orgánů státní správy a hygieny


Luxmetry musí být ověřené a všechny přístroje kalibrované



Musí být dodrţen postup dle norem ČSN 36 0011 – 1 ÷ 3; ČSN EN 132 01 – 4



Výsledky a protokol musí být zpracovány také podle norem ČSN 36 0011 – 1 ÷ 3; ČSN EN 132 01 – 4



Naměřená data musí být korigována podle kalibrační křivky přístroje



Musí být odhadnuta nejistota měření



Akreditace a autorizace (úřední měření):



Postup, který umoţňuje hlídat kvalitu měření a zpracování výsledků



Pokud orgány pouţijí výsledky měření neakreditované nebo neautorizované osoby, musí si jejich kvalitu i správný
postup prověřit sami a za případné chyby z pouţití špatných výsledků měření pak odpovídají!



Pro posouzení osvětlení nestačí pouze výsledky z měření. Musí být doplněno posouzení dalších parametrů buď v
protokolu nebo v expertíze nebo v posudku:
o udrţovaná průměrná osvětlenost Ēm nebo jas Lm
o činitelé oslnění UGRL ; GRL; TI
o činitel podání barev Ra
o rovnoměrnosti UO , Ul
o průměrné odraznosti ploch
o rozloţení jasů

LITERATURA
[1] Kolektiv autorů „Denní osvětlení a oslunění budov.“ ERA Brno 2003
[2] Meškov,V.V., Jepaněšnikov,M.M. "Osvětlovací soustavy", SNTL Praha 1979
[3] Horňák P. "Svetelná technika", ALFA Bratislava 1989
[4] Habel a kol. "Světelná technika a osvětlení", FCC Public 1995
[5] Vyhláška MPO ČR č. 65 / 2006 Sb.
Autor: Ing. Jiří Slezák, Čs. Armády 783, 562 01 Ústí nad Orlicí, Czech Republic, e-mail: slezak@ktuo.cz

Indukční výbojové zdroje ve veřejném osvětlení
Tomáš MAIXNER, Siteco Lighting, spol. s r.o.
Úvod
Vynález indukčního výbojového zdroje se připisuje Nikolu Teslovi. Nejde tedy o ţádnou novinku. Přední výrobci je mají
ve svém výrobním programu jako doplněk, který má v určitých aplikacích své opodstatnění. Ovšem za poměrně specifických podmínek. Dluţno podotknout, ţe princip je sice starý, avšak provozuschopná výbojka se objevuje aţ v osmdesátých
létech minulého století a výroba byla technologicky zvládnuta aţ v následujícím desetiletí. V posledním období však tento
zdroj „objevili“ a naučili se vyrábět i asijští výrobci. A podobně, jako je trh atakován nekvalitními svítidly LED, tak se objevují
neřídké pokusy o uplatnění těchto světelných zdrojů. Nejen v průmyslovém osvětlování, ale i v osvětlení veřejném.

Obr.1 Indukční světelné zdroje (obchodně označované téţ LVD)
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Vlastnosti
Je zajímavé, ţe někteří výrobci tento světelný zdroj řadí mezi zářivky, jiní mezi výbojky (obojí – jak výbojka, tak i
zářivka, jsou výbojové zdroje). Oblouk v popisovaných světelných zdrojích vzniká pomocí magnetické indukce. Vyzařuje v
oblasti UV a do viditelné oblasti světla je záření transformováno podobnými luminofory jako u zářivek. Proto se tyto světelné
zdroje vyznačují kvalitním barevným podáním, kdy je index barevného podání lepší neţ 80 a náhradní teplota chromatičnosti se můţe volit od teple bílé po denní (tedy v rozmezí 2 700 K aţ 6 500 K).
Díky tomu, ţe se jedná o bezelektrodovou konstrukci, dochází k opotřebení jen velice zvolna a pro tyto světelné
zdroje je charakteristický poměrně dlouhý ţivot. Ten se pohybuje na hranici šedesát tisíc hodin (v podání „netradičních“
prodavačů je to sto tisíc). Ke kladům lze připočíst i rychlý zápal výboje. Rychlý je i opakovaný zápal jiţ teplého světelného
zdroje po případném krátkodobém výpadku napájení. Běţné výbojky, pokud nejsou speciální konstrukce, musí napřed
vychladnout.
Pro přehlednost uvádím vlastnosti indukčního světelného zdroje předního výrobce:
- Ţivot 60 000 hodin (niţší neţ u zářivek s extrémní délkou ţivota)
- Světelný tok po 10 000 hodinách 0,85
- Světelný tok po 20 000 hodinách 0,80
- Na konci ţivota je pokles světelného toku do 30% (0,70; pro vysokotlakou sodíkovou výbojku je tato hodnota 0,92;
kvalitní zářivky se pohybují na okolo 0,95)
- Rozsah pracovních teplot – 25÷45°C pro pokles sv. toku do 10%
- Světelný tok 6 200 lm pro zdroj o příkonu 70 W
- Světelný tok 12 000 lm pro zdroj o příkonu 150W
- Některé typy lze je stmívat
Nevýhodou těchto světelných zdrojů je jejich konstrukce. Jedná se o „potrubí” poměrně velkého průměru (obr. 1). Tím je
značně sníţená moţnost zpracovat světelný tok. Svítidla mají malou účinnost. Mnohem lépe se pracuje s klasickými výbojkami, které umoţňují navrhnout odrazné plochy ve svítidle tak, aby dokonale směrovaly světlo do ţádoucích míst. I zářivky
umoţňují lepší zpracování světelného toku, zejména v provedení T5.

Obr.2 Čáry svítivosti svítidla pro „klasickou” výbojku

Na obr. 2 je uveden charakteristický tvar křivky svítivosti svítidla vhodného pro osvětlování komunikací. Na obr. 3 jsou
fotometrické čáry svítidla s indukčním zdrojem. Dle prodavače jde rovněţ o svítidlo vhodné pro veřejné osvětlení. Z prostého porovnání křivek je zřejmé, ţe to druhé nebude vhodné pro osvětlování dlouhých úzkých pruhů jako jsou vozovky. Jde o
téměř symetrické svítidlo, takţe by mohlo najít uplatnění jedině při osvětlování velkých ploch (z relativně velkých výšek),
jako jsou třeba parkoviště nebo náměstí. Ale ani tam nejsou nejvhodnější, protoţe jejich účinnost není nejslavnější.

Obr.3 Čáry svítivosti svítidla pro indukční zdroj

V reklamních materiálech nekvalifikovaných prodavačů se lze dočíst, ţe indukční zdroje mají vysoký měrný výkon
(mnoţství světla vyprodukované na jeden watt – 89 lm/W – pro 70W; pro 150W to je jen 80 lm/w). To není nijak výjimečná
hodnota. Ke všemu měrný výkon sám o sobě nelze porovnávat bez toho, aby se vzal v úvahu úbytek světelného toku v
průběhu ţivota. Ten je u indukčních zdrojů jiţ uvedených 70%. To znamená, ţe na konci ţivota vystupuje ze zdroje světel-
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ný tok 89 × 0,7 cca 62 lm/W. U zářivek, které mají měrný výkon přibliţně 90 lm/W je úbytek pět procent; konečný měrný
výkon je zhruba 85 lm/W. U sodíkových výbojek to je (pro 70W 6,6 klm) při úbytku 8% asi 87 lm/W. U všech zdrojů jsem
zanedbal ztráty v předřadníku. Z uvedeného je zřejmé, ţe vysoký měrný výkon indukčních světelných zdrojů není zase aţ
tak vysoký, ţe jej překonávají nejen vysokotlaké sodíkové výbojky, ale i zářivky. Halogenidové výbojky jsou srovnatelné.
Vezmu-li v úvahu i nastupující světelné diody, tak ty mají jiţ dnes vyšší měrný výkon i při respektování jejich předpokládaného stárnutí.
„Bílé” světlo
Ovšem tak snadno se podomní prodejci nevzdávají. Vyrukovali do boje s pupil lumeny. Je smutné, ţe se k nim přiřadili i
některé společnosti doposud vystupující na trhu korektně. A nejen to, ve Velké Británii je dokonce přípustné při pouţití
„bílého“ světla sníţit úroveň osvětlení na komunikacích s třídou osvětlení S. Nevím, zda pro všechny – doufám ţe ne, připustil bych to pro S7 J. Všude jinde je to nehorázné ohroţení nejen na ztrátě či poškození majetku, ale i zdraví.
Poznámka pro ty, kteří nemají poţadavky v malíčku – třída osvětlení S7 nemá ţádné poţadavky. Ani na hodnotu udrţované osvětlenosti, ani na její minimální hodnotu. Povaţuji existenci této třídy osvětlení za odváţný pokus bruselských úředníků o definici tmy.
Veškeré manipulace s pupil lumeny zneuţívají skutečnost, ţe při skotopickém vidění je skutečně světlo s vysokou barevnou teplotou vnímáno jako více intenzivní. Je pravdou i to, ţe v této oblasti je také kratší reakční doba v případě, ţe je
oko adaptováno na „bílou barvu“. To platí při velmi malých adaptačních jasech. Jakmile adaptační jas vzrůstá a vidění se
pohybuje v oblasti mezopické, tak pozitivní účinky „bílého“ světla mizí. Je zřejmé, ţe vyšší citlivost je vázána na tyčinky; při
vidění čípky závislost na barevné teplotě světla (z)mizí. Při adaptačním jasu asi půl cd.m-2 jiţ nejsou v pocitu mnoţství
světla pozorovatelné rozdíly.
Z uvedeného plyne, ţe pro málo osvětlené oblasti má pouţití bílého světla určitý pozitivní přínos. Avšak rozhodně není
důvodem pro sníţení úrovně osvětlení, jak prodavači tvrdí. Není důvodem pro sníţení příkonu osvětlovacích soustav. To
proto, ţe současné úrovně osvětlení jsou zhruba na polovině optima, které je asi 4 cd.m-2. Dosaţení těchto hodnot je zatím
technicko-ekonomicky neúnosné (naději skýtá nástup LED). Budu-li vycházet z toho, ţe optimální hodnoty by měly být
dvojnásobkem dnešních, tak je zřejmé, ţe „optimální minimum“ by bylo také (nejméně) na dvojnásobku současnosti. Tedy
na polovině cd.m-2, v oblasti, kde jiţ nepůsobí efekt „bílého“ světla. „Bílé“ světlo vylepšuje současný stav v oblasti nízkých
jasů. V tom je jeho přínos a smysl. Je prvkem pro zvýšení bezpečnosti pohybu na takových komunikacích, ať uţ z hlediska
zdraví nebo ochrany majetku.
Poznámka druhá – pupil lumeny je označení pro velikost světelného toku, která je měřena přístroji kalibrovanými
podle V„(l), tedy podle křivky citlivosti lidského oka při skotopickém vidění (vidění tyčinkami). Běţně se však pouţívají přístroje kalibrované pro fotopické (čípkové) vidění V(l). Hodí se ještě doplnění poznámky poznámkou, ţe v dnešní světě,
podléhajícím environmentalismu, se objevuje na Slovensku aţ odváţná vyhláška [1], předbíhající dobu. V ní je pro měření
rušivých účinků světla předepsáno, ţe se bude provádět přístroji určenými pro měření v oblasti fotopického vidění s poměrnou spektrální světelnou účinností V(λ).
Porovnání osvětlovacích soustav
Zajímavé je porovnání osvětlovacích soustav výpočtem optimalizovaných na maximální rozteče, tedy minimální počet
osvětlovacích prvků, minimální spotřebu a minimální provozní i investiční náklady. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 1a,
1b. Soustavy jsou navrţeny pro dva představitele světelných tříd s malými nároky. Fotometrické údaje byly získány od
prodavačů svítidel pro indukční zdroje. Pro vysokotlaké sodíkové výbojky bylo v návrhu počítáno se svítidly předního výrobce. U indukčních zdrojů bylo limitní zajištění rovnoměrnosti. Např. pro CE5 by bylo moţné při jejím zanedbání dosáhnout
rozteče 24 m. Udrţovací činitel pro indukční zdroje byl zvolen 0,63; pro sodíkové výbojky 0,8. Šířka komunikace 6 m a
výška svítidel 8 m nad vozovkou.
„Tajemství“ výhodnosti svítidel s klasickou výbojkou spočívá v jiţ popsané široké křivce svítivosti (viz obr. 2 a obr. 3).
Tab 1a. Porovnání pro třídu osvětlení ME6

Tab 1b. Porovnání pro třídu osvětlení CE5
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Z tabulek je zjevná naprostá nevýhodnost indukčních zdrojů pro běţné situace. Soustavy s těmito zdroji jsou draţší. A
to i přes to, ţe nebyly do výpočtu zahrnuty stoţáry, jejich osazení, práce, které by cenu „indukce“ dále zvýšily. Soustavy
s indukčními zdroji jsou také energeticky náročnější, uţivatel musí vynaloţit na úhradu vyšší finanční prostředky. Rovněţ
nemalé peníze vydá nešťastný majitel některé z uvedených osvětlovacích soustav i za výměnu světelných zdrojů „téměř
nesmrtelných“ (i to se lze dočíst). Samozřejmě, ţe se jich vymění menší počet – třeba v případě ME6 je nutné vyměnit více
neţ dvojnásobný počet klasických výbojek. Ovšem jejich cena je nesrovnatelně niţší. Ale i v případě, ţe jsem uvaţoval
s cenou práce 200 Kč, tak jsou roční náklady na výměnu méně neţ třetinové. Aby náklady na výměnu ospravedlnily vyšší
provozní náklady, tak by cena práce vynaloţené na výměnu jednoho zdroje musela být 4 350 Kč. Je pro mne nepředstavitelná situace, která by musela nastat, aby náklady dosáhly takové výše. Snad provazochodec překonávajícímořskou úţinu
mezi Charybdou a Scyllou .
Aby byla nějaká investice výhodná, tak je nutné aby se zaplatila v průběhu několika let. V oblasti veřejného osvětlení lze
za přijatelnou povaţovat dobu nejvýše osmi let. Například pro třídu osvětlení ME6, která je pro „indukci“ příznivější, to znamená, ţe provozní náklady by měly být nejméně o (175 500b - 102 844)/8 = 9 082 Kč niţší, neţ provozní náklady pro „klasiku”. Tedy přibliţně 31 906 - 9 082 = 22 824 Kč. Ve slutečnosti jsou zhruba dvakrát vyšší.
Pro třídu osvětlení CE5 jsou výsledky ještě výrazněji v neprospěch indukčních zdrojů.
Aby byla soustava s indukčními zdroji výhodná, tak by musela významně klesnout její pořizovací cena, zejména cena
náhradních zdrojů. Naopak by musel být při výměně vyhořelých světelných zdrojů vysoký podíl velmi obtíţné, tedy drahé,
práce. Pak by snad bylo přijatelné to, ţe by stále byla energeticky náročnější.
Ekologie
Nemohu ponechat stranou své oblíbené téma – ekologické aspekty osvětlování.
Prodavači indukčních světelných zdrojů píší, jak jsou příkladně ohleduplní k ţivotnímu prostředí. Stačí však nahlédnout
do tabulky 1 a je zřejmé, ţe skutečnost bude poněkud jiná. Jen na kilometrovém úseku ulice osvětlované na stupeň osvětlení ME6 indukčními zdroji bude ročně prosvíceno nejméně o 2 280 kWh víc neţ v soustavě klasické. To je téměř o čtvrtinu
vyšší spotřeba. Zdůrazňuji, ţe nejméně. Protoţe soustavu s vysokotlakými sodíkovými výbojkami lze regulovat, zatím co
indukční soustavu regulovat nelze. Pak by to nebyla čtvrtina, ale docela dobře je moţné, ţe by to byl nárůst spotřeby o
polovinu i víc. U třídy CE by byl rozdíl ještě mnohem výraznější. Navíc se obávám, ţe údaj o spotřebě 80W se u indukčního
zdroje vztahuje jen ke světelnému zdroji a nezahrnuje ztráty v napájecí části.
Zvýšená spotřeba elektrické energie znamená v důsledku zatíţení ţivotního prostředí. Nemám na mysli emise kysličníku uhličitého, ale skutečné znečištění, které je relativně vysoké u tepelných elektráren, a téměř ţádné u elektráren pseudoekology odmítaných, totiţ jaderných.
Pokud jde o CO2, tak si dovoluji pronést kacířský názor, ţe jeho omezování je škodlivé, protoţe jde o významný plyn,
který podporuje růst rostlin. A v současné době, kdy je výrazně omezena produkce obilovin na úkor ţluté páchnoucí řepky,
kdy je v Somálsku hladomor, tak je kaţdý příspěvek ke zvýšení produkce vítán. Pokud však někdo v environmentalismus
věří, tak pak má o jeden důvod víc neţ ostatní k odmítnutí indukčních zdrojů.
Samozřejmě, ţe i indukční světelné zdroje obsahují škodlivé látky, samozřejmě ţe obsahují i rtuť. V letáku prodejců se
dočtete, ţe indukční zdroje pouţívají „malgam“, rozuměj amalgám, v mnoţství menším neţ čtvrt miligramu. Z toho pak
dedukují, ţe mnoţství rtuti je 0,1 mg a indukční zdroj je pak 1 050× šetrnější k ţivotnímu prostředí neţ vysokotlaká sodíková výbojka. Dedukce je lehce krkolomná, protoţe, jak uţ je u nesolidních prodavačů zvykem, srovnává nesrovnatelné.
Hokynáři světlem tvrdí, ţe v sodíkové výbojce je 15 mg rtuti, skutečnost, pro srovnatelné příkony je asi třetinová ~5 mg.
Další rozvaha pokračuje tím, ţe „indukce“ vydrţí 100 000 hodin a „sodík“ pouze asi 14 000. Ani jedno není v pořádku.
Samozřejmě, ţe i s korektními čísly bude „indukce“ vyhrávat. Připusťme, ţe má trojnásobnou ţivotnost. Pak proti 0,1 mg
stojí „sodíkových“ 3 × 5 = 15 mg, coţ je 150× víc (tedy sedmina hokynáři proklamovaného mnoţsvtí). Číslo vypadající děsivě. V důsledku by byl významný jen tehdy, kdyby se v nějaké malé lokalitě soustředil odpad z výbojek bez dalšího ošetření. Pokud se však lidé budou chovat ekologicky, teď myslím opravdu ekologicky, tak budou vyhořelé zdroje odevzdávat ke
kvalifikované recyklaci, jak jim ostatně ukládá zákon. Z tohoto pohledu jsou úvahy o mnoţství rtuti zbytečně nadhodnocené. Z pohledu ochrany ţivotního prostředí je mnohem závaţnější vysoká spotřeba elektrické energie v případě osvětlovacích soustav s indukčními zdroji.
Významnější je také nadvýroba, která je důsledkem případné realizace opěvované soustavy. Z tabulky je zřejmé, ţe i
pro nejméně nevýhodnou třídu osvětlení ME6 je zapotřebí o osm svítidel víc. To je o třetinu. V případě komunikace CE5 to
je dvojnásobek, o sto procent víc. To znamená o stejné procento více vyrobených svítidel, světelných zdrojů, stoţárů, betonových základů atd. Je to nadvýroba, která v důsledku není ničím ospravedlnitelná. Nadvýroba, která v důsledku poškozuje
ţivotní prostředí (a opět nemyslím na kysličník uhličitý – ponechme ho environmentalistům).
A konečně i nemoţnost stmívání je po,ěrně závaţným handicapem pro indukční zdroje. Opět potenciálně vyšší spotřeba elektrické energie neţ u klasických svítidel. U nich, těch klasických, lze zavést regulaci i velice jednoduše, například
přepínáním odbočky na tlumivce nízkoztrátového předřadníku.
Moţnosti pouţití indukčních zdrojů
Výbojové indukční světelné zdroje lze pouţít jen ve velice specifických případech. Především tam, kde je velice nákladné nebo obtíţné provádět výměnu světelných zdrojů. V interiérech to budou vysoké haly, případně plavecké stadiony. Ve
venkovním osvětlení to mohou být tunely, kde je jakékoliv omezení dopravy rizikový faktor (spíše faktor dopravu zdrţující).
Jiným místem by mohly být majáky. Všechny uvedené případy, jak v interiérech, tak v exteriérech, však musí být ekonomicky přijatelné. Indukční zdroje jsou, alespoň na našem trhu, velmi drahé, při nízké účinnosti osvětlovacích soustav i energe-
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ticky náročné. Jejich dlouhý ţivot je do značné míry relativní, protoţe ho překonají např. zářivky nesoucí označení XXT se
servisní dobou ţivota 75 tisíc hodin (90% zdrojů ke provozuschopných).
Zvláštní pozornost je třeba věnovat indukčním výbojkám se závitem E27 nebo E40. Ty mají v sobě integrovanou
i elektroniku potřebnou k jejich provozování. Důvěřivý zákazník vyřadí z činnosti stávající předřadník klasického svítidla
a místo výbojky, pro které je svítidlo konstruováno, pouţije „zázračně úsporný“ indukční zdroj. Prvních důsledků si nevšimne. Zcela jistě poklesne vyzařovaný světelný tok, protoţe nejspíš pouţije (na radu prodejce) zdroj s (výrazně) niţším příkonem. V „bílém“ světle podlehne klamu, ţe je světla víc. Ono ho i víc moţná bude, ale jen pod svítidlem. Ve větší vzdálenosti
bude světla mnohem méně neţ bývalo. Nelze opominout ani to, ţe takovým zásahem ztrácí svítidlo prohlášení o shodě,
protoţe velmi pravděpodobně nebylo homologováno pro takový světelný zdroj. Vlastně se pak nesmí vůbec provozovat. Ţe
automaticky ztrácí záruku je zcela zřejmé.
LITERATURA
[ 1 ] Vyhláška 539/2007 Sb. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o limitných hodnotách
optického ţiarenia a poţiadavkách na objektivizáciu optického ţiarenia v ţivotnom prostredí
Autor: Ing. Tomáš Maixner, Pod Petruskou 10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady., Czech Republic, e-mail: maixner@pivon.cz

VO versus FVE na Moravě a v Čechách
Doc. Jiří Plch, CSc, Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení
Úvod
Problematika fotovoltaiky se dnes skloňuje snad i v deseti pádech, i kdyţ podle zavedeného českého pravopisu, jich máme jen 7. Velká pozornost je věnována i aplikací fotovoltaiky
v oblasti, která sama o sobě má zcela odlišné postavení a funkci. Kdyţ je prostor naplněný světlem,
fotovoltaika pracuje, VO spí, a v prostoru naplněném tmou je tomu přesně naopak.
V tomto příspěvku se mají některé vztahy objasnit a aplikační moţnosti naznačit.
Historické ohlédnutí
Jiţ v dobách dávno minulých jako na příklad v roce 1360 př. n .l ,ve starém Egyptě , bylo
Slunce povýšeno do boţského stavu – zhmotnělý Bůh a vnímány jeho magické účinky, jak výstiţně ukazuje objevený reliéf v pyramidě faraóna. (obr. 1)
Obr.1. Relief ze starého Egypta

Slunce
Určujícím způsobem řídí pozemský ţivot na naší planetě – Zemi, je významným zdrojem energie, kterou dotuje
Zemi, má přesně definovanou skladu energie, která je ovšem odvislá od celé řady faktorů.
V našich klimatických podmínkách nejlépe vystihuje spektrální skladbu globálního záření Slunce a jeho energetické
úrovně grafický průběh na následujícím obrázku 2.

Obr.2. Spektrální skladba globálnío záření
podle Schulze
Tenká čára – Eqvador
Silná čára – Německo , Česko

Z celého optického záření připadá na jednotlivé sloţky energie ve W/m2 a jejich procentní rozloţení, tabulka 1
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Tab 1. Podíly optického záření

Energie optického záření Slunce
Část
Sloţka
UV-C
UV-B
UV-A
(380-780nm)
IR-A + IR-B

UV
Viditelné
IR
∑

(W/m2)

(%)

0
4
44
580
490
1 118

0
0,38
3,93
51,87
43,82
100

Sluneční svit v našich lokalitách
Na podkladě dlouhodobých sledování slunečního svitu můţeme např. pro lokalitu hlavního města Prahy, uvést výsledky za období 6ti roků (2000-2005) a stanovit průměrné hodnoty slunečního svitu.
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Obr.3. Měsíční sumy slunečního svitu v Praze 2000 - 2005

Velmi zajímavý pohled poskytnou zpracované hodnoty denního průměrného slunečního svitu v jednotlivých měsících
ve sledovaném období. Ty jsou přehledně uvedeny v následující tabulce 2
Tab 2. Denní sluneční svit

Měsíc

Doba
svitu

Počet
dnů

(h)

Průměr
na den
(h/den)

1

59

31

1,9

2

89

28

3,1

3

127

31

4,1

4

197

30

6,5

5

255

31

8,2

6

258

30

8,6

7

219

31

7,0

8

250

31

8,0

9

169

30

5,6

10

121

31

3,9

11

53

30

1,7

12

40

31

1,2

1835

365

5,0

Suma
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Globální záření na Moravě a v Čechách

Obr. 4 Rozloţení dopadající globální energie nal m2 za rok ( kWh/m2.rok)

Toto rozloţení globálního záření na Moravě a v Čechách je všeobecně známé. Ukazuje, ţe maximální hodnoty jsou na
jiţní Moravě, kde se v průběhu celého roku ze Slunce dopadne energie v úrovních od 1112 – 1138 kWh/m2.
Pro sledovanou oblast města Prahy a okolí se průměrná hodnota dopadající globální energie pohybuje na úrov2
ni od 1057 – 1084 kWh/m2.rok, střední hodnota je potom 1070 kWh/m .rok.
Přepočteme celkovou roční dopadající energii po jednotlivých měsících s vyuţitím údajů v tabulce III. a získáme následující rozloţení energie po jednotlivých měsících.
Tab 3. Průměrná hodnota dopadající globální energie

Měsíc

Doba
svitu

Počet Doba
dnů
svitu

(h)

Globální
energie

(%)

(kWh/m2)

1

59

31

3,22

34,40

2

89

28

4,85

51,90

3

127

31

6,92

74,05

4

197

30

10,74

114,87

5

255

31

13,90

148,69

6

258

30

14,06

150,44

7

219

31

11,93

127,70

8

250

31

13,62

145,78

9

169

30

9,21

98,54

10

121

31

6,59

70,56

11

53

30

2,89

30,90

12

40

31

2,18

23,32

Suma

1835

365

100

1070,00
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Ze znalostí provozní účinnosti fotovoltaických panelů potom velmi snadno zjistíme, jaká bude „výroba“ elektrické energie v jednotlivých měsících.
Účinnost fotovoltaických panelů
Vývoj FVP pokračoval a právě křemíkové panely se staly základem dnešních fotovoltaických panelů. V aplikační sféře nás v prvé řadě zajímá jejich provozní účinnost.
Výrobce běţně uvádějí, ţe u monokrystalických panelů je provozní účinnost kolem 14% u panelů monokrystalických aţ
19%. Tyto hodnoty jsou však stanoveny pro kolmé dopady slunečního záření na fotovoltaické panely a můţeme tuto provozní účinnost označit za statickou.
Pokud nejsou realizovány systémy kontinuálního natáčení soustavy fotovoltaických panelú na otočných stojanech, které zajistí trvale kolmý dopad paprsků, potom s ohledem na postavení Slunce v našich klimatických podmínkách, bude se
měnit úhel dopadu, dojde ke změně provozní účinností fotovoltaických panelů. To je dáno odraznými vlastnostmi jejich
povrchů. Nezanedbatelnou roli hraje i teplota okolního prostředí.
Taková korekce, kterou se určí skutečná provozní účinnost se stanoví podle rovnice
η vd = η p x k ρp + η d x k ρd
(1)
kde
η vd - je reálná provozní účinnost panelu,
η p - provozní účinnost panelu pro kolmý dopad záření,
k ρp - parametrický koeficient změny účinnosti pro šikmé dopady,
η p - provozní účinnost panelu pro difuzní záření
k ρp - parametrický koeficient změny účinnosti pro difuzi
Analytické vyjádření, které je uvedeno tak předurčuje dynamickou provozní účinnost fotovoltaických panelů, která vţdy
bude niţší neţ statická provozní účinnost. Zjištění hodnot parametrických koeficientů měřením by bylo velmi nákladné a
ukazuje se, ţe výhodnější bude analyzovat vlastní „výrobu“ elektrické energie jiţ ve stávajících FVE a tak získat naprosto
přesné hodnoty těchto koeficientů.
VO a FVE
I ve veřejném osvětlení existují lokality, kde by bylo vhodné realizovat alespoň částečné osvětlení, ale není k tomu
k disposici elektrická energie z distribuční soustavy. Potřebujeme vytvořit autonomní systém, soustavu.
V takovém to případě potom existuje jediná moţnost - vyuţít fotovoltaických panelů a realizovat výrobu elektrické energie během dne, ukládat ji do instalované baterie a v nočních hodinách potom velmi úsporným způsobem provozovat svítidlo.
Řada výrobců na tuto skutečnost jiţ zareagovala a nabízí celou řadu velmi zajímavých sestav FVE – svítidlo.
Některé takové příklady jsou uvedeny níţe.

Závěr
U nás je věnována velká pozornost fotovoltaickým elektrárnám. Byly publikovány odborné a jiné články, kde se
podrobně rozebírala problematika ze všech moţných úhlů pohledů.
Jsou zde uvedeny všechny aspekty, které provázejí vyuţití fotovoltaických panelů v našich klimatických podmínkách.
Ukazují, jakým způsobem se během roku mění úrovně získané elektrické energie.
Oblast, kde se dá vyuţít fotovoltaických panelů, skloubených se svítidlem, kde jsou aplikovány světelné diody, umoţňuje vytvářet autonomní systémy, bez nároků na energii z distribuční soustavy, je jednoznačně spojena s veřejným osvětlením. I zde existují lokality, kde by bylo vhodné instalovat veřejné osvětlení, ale není k disposici distribuční soustava.
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Řada výrobců na tuto skutečno pruţně zareagovala a ve svém výrobním programu nabízí velmi zajímavé aplikace. Je
jen otázkou, zda investiční náklady budou smysluplně vyuţity.
I v těchto případech je nutné zvaţovat všechny okolnosti, při nichţ se musíme zabývat i otázkou dosti nepříjemnou –
otázkou, která je spojena s vandalismem.
Výčet všech aplikací fotovoltaických panelů ve veřejném osvětlení je jiţ dnes velmi obsáhlý a detailněji se všemi zabývat nebylo moţné.
Bylo nutné tuto problematiku uvést a to s ohledem na některá tvrzení, ţe jsou fotovoltaické panely schopné i nemoţného. V našich klimatických podmínkách existují jistá omezení, jak bylo podrobně rozvedeno v předcházejících částech tohoto
příspěvku.
Bylo nutné seznámit odbornou a i laickou veřejnost s některými skutečnostmi, které vycházejí z toho, ţe naše republika
má přesně definovanou zeměpisnou polohu a z toho vyplývající realita v přístupu ke slunečnímu svitu a globálnímu záření
jako celku.
Slunce, tento přirozený zdroj energie určujícím ovlivňuje veškerý pozemský
ţivot na naší planetě, je však na nesprávném místě, v nesprávnou dobu a na poţadované úrovni, neţ bychom si přáli.
Závěrem je také moţné konstatovat, ţe jde o jistou fázi vyuţití sluneční energie – obecně. Nelze se však ztotoţnit s názorem, který byl publikován na některých úrovních, ţe sluneční energie je východisko z ekologicko-energetické krize.
To je vskutku velmi zavádějící.
Seznam použité literatury :
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První ročník Festivalu světla a videomappingu
Ing. Jana Kotková FCC Public, časopis Světlo
Úvod
Poslední týden v září se jindy potemnělé Horní náměstí v Olomouci na pět nocí rozzářilo speciálními světelnými
instalacemi, které zásadně změnily vzhled několika historických budov. Důvodem bylo konání Festivalu světla a videomappingu (dále jen festival) nazvaného V září – Septembeam. Festival byl připravován déle neţ rok. Letošní první ročník představil ojedinělý pokus o spojení seriózní oborové události s divácky zajímavým kulturním programem ve veřejném prostoru,
který byl jeho stěţejním tématem. Světelné instalace architekturního osvětlení s interaktivními prvky od společnosti Philips
)
a první mezinárodní soutěţ ve videomappingu v Evropě přilákaly do Olomouce tisíce návštěvníků* . Součástí festivalu byl
také bohatý doprovodný program, nabízející vedle akcí pro širokou veřejnost (koncerty, divadlo aj.) několik odborných
přednášek a workshopů. Některým z nich se budeme v článku věnovat podrobněji.
.
Světelné instalace
Společnost Philips, (spoluorganizátor festivalu), zde navázala na loňský první svátek světla v Jablonci nad Nisou.
Ke speciálnímu barevnému osvětlení devíti budov, které po celou dobu trvání festivalu oţivovalo olomoucké Horní náměstí,
řekl Hynek Bártík ze společnosti Philips: „Takové barevné osvětlení není něco, čím bychom chtěli náměstí běţně osvětlovat, má především za úkol ukázat, jaké jsou dnes v architekturním a urbanistickém osvětlení moţnosti, a to nejen co se
týče výsledného osvětlení, ale i snadnosti práce s těmito svítidly. Dovedete si představit, ţe na pět dní přivezete z celé
Evropy přes 100 svítidel a na tak krátkou dobu je jednoduše, bez narušení budov osadíte do míst, kde by v reálné aplikaci
byla umístěna?“ To, ţe práce s LED svítidly je opravdu jednoduchá, potvrzuje skutečnost, ţe jejich instalace na fasády
domů zahájená v úterý 20. září byla včetně jejich nočního směrování hotová jiţ ve čtvrtek 22. září ráno. Všechna svítidla
byla po skončení festivalu demontována za necelých šest hodin! Pro zajímavost dodáváme, ţe k instalaci svítidel bylo mj.
pouţito více neţ 300 svorek pro krátkodobou instalaci, přes 500 metrů kabelu, na 200 zásuvek, pět wifi pojítek atd.
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Statické osvětlení budov bylo doplněno ojedinělým, interaktivním osvětlením radnice. Mimo jiné bylo pouţito pět největších sériově vyráběných světlometů ColorReach s příkonem 290 W. Tato svítidla s rozptylnými skly osvětlovala vysokou
radniční věţ, zevnitř půdu radnice a světoznámý orloj. Ostatní části fasády osvětlovala svítidla ColorGraze s příkonem 75
W. Téměř 30 svítidel komunikovalo se systémem řízení tak, ţe osvětlení mohlo reagovat na zvuk. Osvětlení tří elektricky
nezávislých části (fasáda, věţ, půda) bylo ovládáno bezdrátově, aniţ by to kdokoliv mohl poznat např. z rychlosti odezvy.
Výsledkem bylo vytvoření obřího ekvalizéru, který svítil podle hudební produkce nebo mluveného slova. V rámci tzv. Noci
světel si návštěvníci festivalu měli moţnost sami vyzkoušet tzv. beambox (Pozn.: přesmyčka beatbox + beam), unikátní
technické zařízení, kdy barevné osvětlení budovy dynamicky reaguje na hudbu z pódia či na zvuky z publika.
V centru náměstí byl postaven dvoustěnný nafukovací stan, prosvětlený dvaceti svítidly, přičemţ barevné scény jimi
tvořené bylo moţné měnit z jakéhokoliv zařízení iPhone připojeného na síť wifi stanu. Uprostřed stanu stál stojan se svítidly
iColorAccent (svítidla délky 1,2 m, která se pouţívají pro vytváření velkoplošných videodisplejů s nízkým rozlišením). Jeho
barevné scény bylo rovněţ moţné snadno bezdrátově měnit, a ovlivnit tak světelnou atmosféru uvnitř stanu. V těchto prostorách se mj. konala tisková konference k festivalu nebo workshop Moderní osvětlovací systémy Philips nejen pro
naše města, seznamující pozvané hosty i veřejnost s nejnovějšími produkty společnosti Philips v oboru spotřební elektroniky, osvětlení pro domácnosti, ale i systémů pro veřejné, architektonické a urbanistické osvětlení
Workshop Světlo a Prostor
Ve spolupráci s Institutem světelného designu uvedl festival v sobotu 30. 9. v multifunkčním prostoru S Cube jednu z
dílen nazvanou Světlo a Prostor. Lektoři Martin Špetlík a František Fabián zde představili základní principy dramatické role
světla v prostoru, oblasti pouţití světla a různé „ţánry“ (divadlo, film a fotografie, výstavnictví, reklama, architektura a světelné objekty či instalace).
Vzhledem k délce (pouhých osm hodin) směřoval workshop po teoretickém úvodu zejména k praktické části. Martin
Špetlík na základě předchozích zkušeností, zahrnujících jak práci pro klasické divadelní scény, tak tzv. site specific prostory, popsal základní vlastnosti světla, barev a teploty chromatičnosti. Dalším tématem byl úhel dopadu světla, který do
značné míry určuje kontrast světla a stínu, coţ je také jedna ze základních estetických funkcí světla – dimenzování prostoru, jeho objemu. Společně s F. Fabiánem demonstrovali kvalitu a charakter světla nejběţnějších světelných zdrojů, které
později účastníci měli moţnost pouţít v praxi. K dispozici byly konvenční divadelní svítidla (PAR, PC, profilovací světlomet),
zdroje na malénapětí (pinspot), LED zdroje (RGB LED Par, monochromatické lineární LED svítidlo) a různé typy ţárovek
podle účelu v interiérovém osvětlení a dále sada k jednoduchému řízení svítidel (dimming) včetně korekčních a barevných
filtrů.
Účastníci dílny různorodých profesí – od scénografie, přes architekturu po fotografii a produkci – si během praktické
části nejprve „osahali“ jednoduchou osvětlovací techniku, kdyţ měli za úkol modelovat různými zdroji z různých pozic a úhlů
prostorové dispozice jakési skulptury (improvizovaný členitý objekt z plynosilikátových tvárnic, které díky svým vlastnostem
dobře simulují jak architektonický model, tak i abstraktní plastiku či zmenšený prostor). V závěrečné třetině workshopu
dostaly tři skupiny účastníků zadání, aby pouze pomocí světla zformovali ve světelných miniinstalacích kontextový vztah
objektu a okolního prostoru (pozadí). Frekventanti během pouhých několika hodin vytvořili za stejných podmínek, se stejným materiálem a technikou tři zcela rozdílná nasvětlení objektu. Tyto výstupy z workshopu, přestoţe minimalistické, byly
velmi zajímavé z pohledu zcela odlišné estetiky a přístupu ke světlu jako výrazovému prostředku. Podle slov F. Fabiána by
vícedenní workshop s podobným tématem jistě přinesl solidní veřejně prezentovatelnou instalaci.
Soutěţ ve videomappingu
Páteří festivalu byly tři soutěţní mappingové projekty promítané na různé budovy v historickém centru, které mezi
soutěţní týmy rozdělil los. Polský tým si vylosoval Petrášův palác, český tým Krajinskou lékárnu a maďarský tým Edelmannův palác. Kaţdý ze tří soutěţních večerů se na umění videomappingových týmů přišly podívat tisíce lidí. O vítězi soutěţe
rozhodovala odborná porota ve sloţení Milan Cais (skladatel, hudebník a textař působící ve skupině Tata Bojs), Katarína
Gatialová (kurátorka Muzea umění Olomouc), Jakub Pešek (zakládající člen organizace Lunchmeat) a Filip Müller (odborník na osvětlení ze společnosti Philips). Svoji cenu udělovali i diváci. Vítězem ceny diváků se stal polský tým, cenu poroty si
z Olomouce odvezl tým z České republiky.
Závěr
Přes určité produkčně-organizační problémy v zajištění doprovodných akcí byl Festival světla a videomappingu
úspěšnou událostí, která se setkala se zájmem široké i odborné veřejnosti i se vstřícným postojem vedení města. Velkou
zásluhu na úspěchu akce má hlavní spoluorganizátor, společnost Philips, která se svého úkolu po všech stránkách zhostila
na jedničku.
Na úplný závěr dejme slovo řediteli Festivalu světla a videomappingu Kamilu Zajíčkovi ze společnosti ARTnative:
„Jsme velice rádi, ţe jsme mohli v Olomouci uspořádat první, a snad ne poslední ročník tohoto jedinečného festivalu. Dosavadní reakce návštěvníků a diváků jsou více neţ nadšené, coţ je pro nás silný impulz pro další roky.“
Za časopis Světlo drţíme palce.
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Ukázky videomapingu na budovách olomouckého náměstí

Z doprovodných akcí: výstava svítidel a pohled do konferenčního sálu

Autor a fotor: Ing. Jana Kotková FCC Public, e-mail: jana.kotkova@fccgroup.cz

39

Zpravodaj SRVO 2011

Účast SRVO na veletrhu AMPER 2012
Ve dnech 20. – 23. 3. 2012 se konal na brněnském výstavišti 20. ročník veletrhu Ampér. Na výzvu pořadatele akce,
společnosti Terrinvest, byla k účasti přizvána Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení. Na stánku SRVO byly k dispozici
materiály o naší společnosti a zájemcům byly podávány informace o problematice veřejného osvětlení podle našich zásad
a pravidel.
Podstatnou součástí účasti SRVO bylo uspořádání semináře Cesty světla. Seminář se konal 22. 3 .2012
v přednáškovém sále pavilonu P za účasti 50 posluchačů. Přednášejícími byli členové SRVO.
Výběr referátů i přednášejících byl takový, aby byl seminář srozumitelný i laické veřejnosti, ale současně přínosný i pro
profesionály přicházející do styku osvětlením (nejen veřejným).
Seminář se věnoval aktuálním tématům v oblasti osvětlování, které jsou řešeny na půdě SRVO. například světelným diodám (LED), indukčním zdrojům (tzv. LVD), bílému světlu (skotopické vidění), zkušenostem z pilotních projektů s LED
svídidly, vlivu osvětlení na noční prostředí.
Akce měla pomoci účastníkům, aby se uměli zorientovat v nejrůznějších „úsporných“ a „zázračných“ řešeních,
v poslední době tak vehementně nabízených nepříliš seriozními obchodníky. Ať uţ jde o světelné diody, indukční zdroje
nebo jiné produkty.
Podle zpětných ohlasů byl pro posluchače seminář přínosný, o čemţ svědčí i ţivé diskuze po jednotlivých referátech.
Program semináře:
Jiří Skála – Pilotní projekt LED
Karel Sokanský – Bílé světlo - vidění ve tmě
Jakub Černoch – Světelné diody, současný stav a pohled do budoucnosti
František Luxa – Indukční světelné zdroje a jejich uplatnění
Tomáš Maixner – Bludné cesty veřejného osvětlení
Pro naše čtenáře zde otiskujeme referáty, které dosud na Technických seminářích SRVO nezazněly mohly by čtenáře
zaujmout.

Sniţovat hladiny jasů při pouţití světelných zdrojů s vysokou
teplotou chromatičnosti (LED) ve VO či nikoliv?
Ing. Tomáš Novák, Ing. Daniel Diviš, prof. Ing. Karel Sokanský CSc, Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Úvod
Mezopické vidění je vidění člověka v oblasti mezi denním (fotopickým) a nočním (skotopickým) viděním. Rozmezí jasů,
-2
-2
při kterých zrak člověka vyuţívá mezopické vidění je následující: 0,005 cd·m aţ 5 cd·m . Typickým příkladem, kdy náš
zrak vyuţívá mezopické vidění, je venkovní komunikace osvětlená veřejným osvětlením, při kterém se odraznost povrchu
vozovky pohybuje v rozmezí 0,05 ÷ 0,25, pro praktické účely se většinou pouţívá hodnota 0,07. Při této odraznosti se jasy
vozovky pohybují ve výše uvedených hodnotách, ve kterých se uplatňuje mezopické (společné) vidění.
Při společném vidění obou druhů fotoreceptorů můţeme definovat poměr, v jakém se účastní procesu vidění – S/P ratio
(Cie 191-2010).

Aplikace mezopické fotometrie
Známé faktory:
 adaptační jas definující spektrální citlivost lidského oka V´´(λ)
 S/P poměr světelných zdrojů
 postup pro výpočet Lmes zaloţený na S/P poměru a Lp fotometrickém jasu
 Neznámý faktor:
 zrakové adaptační pole – co všechno zahrnuje a jak ho definovat?
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Poměr S/P ratio
Jde o poměr příspěvku skotopického vůči fotopickému vidění.


S / P ratio 

K m  S   V  d
0


Km  S   V  d
0

Kde:
Km
K´m
Sλ
V´(λ)

683 lm/W
1700 lm/W
spektrální charakteristika odraţeného světla od vozovky
spektrální křivka skotopického vidění

Pro tento přepočet doporučila mezinárodní komise pro osvětlování CIE pouţívat systém Mes2 popisující průběh mezopické spektrální citlivosti. Další výpočetní modely, které jsou v současnosti vyuţívány pro stanovení mezopického jasu jsou:
USP, Move a Mes1.
Pokud bude S/P ratio větší neţ 1, pak mezopicky vnímaný jas vyvolaný fotopickým jasem o určité hodnotě se bude
zvětšovat a naopak pokud bude S/P ratio méně neţ 1 bude pak mezopicky vnímaný jas niţší.
Tab. 1 Světelné zdroje a jejich S/P ratio

Světelný zdroj

S/P ratio [-] Pozn.

Nízkotlaká sodíková výbojka
Vysokotlaká sodíková výbojka

0,25
0,40-0,76

-

Zářivka – teple bílá
Inkadescentní zdroj
Inkadescentní zdroj
zářivka – studená bílá
zářivka – studená bílá
LED – neutrální bílá
Zářivka – denní
Indukční výbojka
LED – studená bílá

0,98
1,41
1,54
1,58
1,70
1,68
1,72-2,22
1,83
2.50

2900 K
2850 K
4100 K
5000 K, triphosphor
5000 K, Ra 90
4180 K
4866 K
6000 K

2000 K

Tab. 2 Procentuální rozdíly mezi fotopickým jasem a vnímaným jasem při mezopickém vidění pro světelné zdroje s různým S/P poměrem
[1]

S/P

Adaptační fotopický jas
-2
(cd·m )
0,03

0,3

0,65

-24 %

-10 %

1,00

0%

0%

0%

1,35

20 %

9%

3%

2,15

61 %

28 %

9%
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Křivka citlivosti skotopického vidění
Křivka citlivosti fotopického vidění
Křivka citlivosti mezopického vidění pro
2
adaptační jas 0,222 cd/m
a poměr S/P = 0,59

Obr. 1 Proloţení spektrálních křivek do spektra odraţeného světla zdroje HPS

Křivka citlivosti skotopického vidění
Křivka citlivosti fotopického vidění
Křivka citlivosti mezopického viděn
2
pro adaptační jas 0,485 cd/m a
poměr S/P = 1,56

Obr. 2 Proloţení spektrálních křivek do spektra odraţeného světla z LED

Z obr. 1 a obr. 2 vidíme, jakou měrou a jak efektivně vyuţíváme světelný zdroj pro danou oblast mezopického vidění.
V minulosti, kdy se dominantně vyuţívaly pro osvětlování komunikací rtuťové výbojky, byla situace lepší z toho hlediska, ţe
rtuťové výbojky vyzařují také poměrně značnou část světelného záření v modré oblasti světelného spektra.
Při foveálním vidění se uplatňují pouze čípky, které jsou umístěné v centrální jamce – ţluté skvrně. Tyčinky v centrální
jamce nejsou.
Při periferním vidění jsou aktivními fotoreceptory tyčinky, které jsou nejhustěji rozmístěny po okraji sítnice.
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Příklady určení adaptačního jasu
Pokles průměrného adaptačního jasu od 2° pozorovatele přes 10° , 20° aţ po celou vyhodnocovanou oblast je přibliţně
66% dle [2].

Obr. 3 Zaznamenaná situace na komunikaci [2]

Obr. 4 Vyhodnocení průměrného jasu pro různá zorná pole [2]

Rozdílné jasy uvedené na výše uvedených obrázcích jsou zapříčiněny různými situacemi, které se mohou vyskytnout
v zorném poli řidiče, rozdíly mohou činit aţ desítky procent.

Obr. 5 Jasové poměry na komunikaci

43

Zpravodaj SRVO 2011

na Tab. 3 Průměrné hodnoty jasů oblastí vyznačených obr. 5

O
blast

Průměrný
-2
(cd∙m )

1.
2°
2.
10°
3.

jas

0,6057
0,5301

20°

0,4203

4.
celý

0,4192

Pokles průměrného jasu mezi oblastmi 1. a 4. je 31%.

Závěr
Ačkoliv moderní LED světelné zdroje jsou z hlediska mezopického vnímání účinnější, není moţné sniţovat hladiny jasů
a osvětleností na komunikacích s ohledem na bezpečnost provozu na komunikacích a to z důvodu, ţe neumíme přesně
stanovit adaptační jas (foveální vidění-čípky, periferní vidění-tyčinky). Za zcela neprobádanou oblast lze rovněţ povaţovat
chování oka v jeho dynamickém reţimu – časové změny adaptačních jasů, kterými prochází např. řidič motorového vozidla
při jízdě.
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LED novinky
Ing. Jakub Černoch, Osvětlení Černoch s.r.o

Rekordní měrný tok LED při reálných pracovních podmínkách
V polovině loňského roku oznámila firma CREE dosaţení nového rekordního
měrného toku 231 lumen/Watt u jednoho čipu, navíc při proudu 350 mA, korelované barevné teplotě 4500 K a normální teplotě okolí. Pouţitý čip vycházel ze stejné
konstrukce jako dosavadní řada XL, coţ naznačuje další potenciál této konstrukce.
Ustanovení tohoto rekordu překonává dříve proklamovanou teoretickou maximální hranici měrného výkonu LED 200 lm/W, navíc je důleţité, ţe tento rekord byl
naměřen za podmínek blízkých podmínkám, ve kterých se LED pouţívají.

Nová technologie SiC, přinášející podstatné zlevnění LED.
Počátkem února tohoto roku oznámila firma CREE uvedení nové konstrukce LED, zaloţené na karbidu křemíku (SiC).
Konstruktérům elektronických zařízení bylo známo, ţe firma CREE vyrábí na základě této technologie vynikající rychlé
diody s pomalým zotavením a transistory MOSFET, aplikace této technologie do oblasti LED je ale překvapením. Překva-
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pením o to větším, ţe nové LED mají vynikající parametry a současně lámou rekord v ceně lumen/dolar, kterou hned při
uvedení na trh sníţily na polovinu. Jedná se o dva typy, menší s rozměrem podloţky 2,5 x 2,5 mm a označením XB-D, větší
v populárním rozměru 3,45 x 3,45 mm (ekvivalent XP-G) s označením XT-E. Při proudu 350 mA je měrný tok této LED 148
lm/W pro teplotu přechodu 85°C (při teplotě přechodu 25°C by byl měrný tok 162 lm/W).

Kromě technologie výroby čipu je zbytek konstrukce LED shodný s předchozí řadou XP, coţ znamená, ţe s vysokou
pravděpodobností budou shodné i výsledky dlouhodobých zkoušek. Test podle metodiky LM-80 připouští v takovém případě zkrácení doby testu ke získání značky ENERGY STAR z 6000 hodin na 3000 hodin.
Pro porovnání jsem do kalkulátoru zadal LED typu XP-G, XB-D a XT-E:

Dlouhodobá měření světelného toku LED podle IESNA LM-80 se stala standardem.
LM-80 je nyní standardní metodou měření poklesu světelného toku v závislosti na čase. Měří se světelný tok většího
mnoţství LED po dobu, po kterou bude funkčních nejméně 50 % světelných zdrojů. Měření probíhá při teplotě 55°C, 85°C a
jedné teplotě doporučené výrobcem po dobu nejméně 6 000 h, doporučuje se 10 000 h. LED vyhoví LM-80 v případě ţe po
uplynutí této doby bude funkčních nejméně 91,8% zdrojů pro interiérová svítidla nebo 94,1% zdrojů pro exteriérová svítidla.
Výsledky měření po dobu 6000 h jsou podkladem k udělení značky Energy Star.
Protoţe je v tuto chvíli k dispozici řada měření pro starší konstrukce LED v rozsahu několika desítek tisíc hodin, lze křivku poklesu světelného toku u novějších měření aproximovat podstatně přesněji – tomu se věnuje IES TM21. Nechci být
přehnaný optimista, ale je zjevné, ţe výrobci LED hodně pokročili v otázce stárnutí LED a dosaţení střední doby ţivota 70 –
100 000 h v standardních pracovních podmínkách je u nové generace LED reálné. Konečně se splní to, co výrobci LED
svítidel slibují uţ léta... Výsledky měření poklesu světelného toku XP-G, coţ je předchozí generace LED, tento odhad potvrzují:
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Z tohoto měření vyplývá, ţe bude nutné přehodnotit i poněkud pesimistický udrţovací činitel LED svítidel, protoţe
správně navrţené svítidlo bude mít minimální pokles světelného toku během doby ţivota.

Posun v katalogových údajích a třídění LED
Donedávna udávali všichni výrobci LED data pro teplotu přechodu při 25 °C, coţ je hodnota v praxi nedosaţitelná – poskytuje ale velmi optimistické hodnoty měrného toku. Pro reálné pracovní podmínky bylo nutné výsledný světelný tok pracně přepočítávat, coţ popravdě téměř nikdo nedělal. Největší výrobci (CREE a Philips Luxeon) nyní přistoupili k praxi, podstatně lépe odpovídající reálným podmínkám a uvádí základní parametry pro teplotu přechodu 85°C. Jen pro představu to
odpovídá při dobře vyřešeném přestupu tepla z LED na chladič teplotě chladiče cca 65°C.
Konstruktéry svítidel potěší také zjednodušení v třídění LED podle barevné teploty, protoţe všichni výrobci díky posunu
ve výrobě luminoforu zjednodušují třídění (binning) tak, aby se LED z jedné skupiny vešly do tříkrokové McAdamsovy elipsy
na křivce vyzařování absolutně černého tělesa (ANSI doporučuje nejvýše čtyřkrokovou elipsu). V praxi to znamená, ţe pro
dosaţení poţadované barevné teploty není nutné LED vybírat (dříve i z více binů).
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Speciální LED
Kromě standardních LED pro všeobecné pouţití se objevuji specializované LED, určené pro náhrady konvenčních světelných zdrojů. U těchto náhrad je díky minimálnímu prostoru a silnému tlaku na cenu obtíţné pouţít standardní LED. Zásadním problémem je v těchto případech jejich nízké pracovní napětí a poměrně vysoký pracovní proud, které komplikují
návrh malých a levných napájecích obvodů. Proto se v
sortimentu všech významnějších výrobců LED objevují
speciální výrobky, určené pro tyto účely. Jedná se obvykle o pole malých LED s nízkým pracovním proudem (20 –
150 mA) zapojených v sérii na společné podloţce a pod
jedním nebo několika krycími vrchlíky. Výhodou řešení s
jedním vrchlíkem je potlačení vícenásobných stínů. Příkladem této skupiny LED je třeba typ XM-L HVW firmy
Cree, který má napětí v propustném směru 46V při proudu 20 aţ 60 mA a měrném světelném toku 100 lm/W. Podobným výrobkem je Luxeon K od
firmy Philips.
U některých řešení se jedná o paralelní zapojení dvou takových řetězců, coţ umoţňuje provozovat
tato pole na střídavý proud. Příkladem této konstrukce je pole LED firmy Seoul Semiconductor
Acrich2, připojitelné přímo na napětí 230V s proudem 18 aţ 69 mA. Měrný světelný tok je cca 70
lm/W, coţ není zdánlivě mnoho - ovšem kdyţ si uvědomíte, ţe u spínaných napájecích zdrojů
malých výkonů s velkým rozdílem napětí je účinnost okolo 80%, není to vůbec špatné řešení.

Nová technologie odvodu tepla z DPS
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Zásadním problémem při pouţití LED je co nejlepší odvod tepla z čipu na chladič, proto se LED obvykle osazují na desku plošných spojů s hliníkovým nosičem (tzv. thermalclad). Trasu odvodu tepla si můţeme představit jako řadu v sérii zapojených tepelných odporů (čip-podloţka, podloţka-měděná fólie thermalcladu, měděná fólie-hliníkový nosič thermalcladu a
thermalclad-těleso chladiče, případně ještě těleso chladiče-vzduch). Z těchto tepelných odporů je nejvýznamnější tepelný
odpor mezi měděnou fólií a hliníkovým nosičem thermalcladu, protoţe tyto vrstvy odděluje tenká izolační vrstvička. Tuto
bariéru prolomila technologie SinkPAD, která tuto izolační vrstvičku odstraní během procesu výroby na plošce, odpovídající
ploše pro LED pro chlazení (tato plocha je izolovaná od obou přívodů) a nahradí jí vrstvou hliníku nebo mědi, nanesenou
přímo na kovový nosič desky plošných spojů. V oblasti přívodů samozřejmě zůstává původní měděná fólie i izolační vrstvička. Výsledkem je sníţení tepelného odporu z hodnoty 1-4 W/m K na hodnotu 135 W/mK u řešení s hliníkovým nosičem a
385 W/m K u řešení s měděným nosičem. Výsledek vypadá takto:

Stanovisko EZÚ k náhradám světelných zdrojů
Takzvané náhrady konvenčních světelných zdrojů jsou v současné době velice populární aplikací LED, bohuţel často
ignorující fyzikální i jiné zákony. Poměrně dobře se daří vyřešit náhrady klasických i halogenových nízkovoltových ţárovek,
protoţe pro srovnatelný světelný tok potřebujeme příkony 6 – 15 W. Tento příkon je dostatečně malý pro vyřešení odvodu
tepla a špičkové výrobky z kategorie „náhrada 60 W ţárovky“ dosahují měrného toku 100 lm/W a mají podobnou vyzařovací
charakteristiku jako původní zdroj. Jejich výhodou je také skutečnost, ţe nevyţadují úpravu napájecích obvodů svítidla
(maximálně niţší jištění).
Zásadně odlišná je situace u náhrad zářivkových trubic a výbojek, kde se s ohledem na vyšší potřebné výkony odvádí
teplo podstatně hůře, coţ vede k radikálnímu sníţení střední doby ţivota pouţitých LED a ke sníţení jejich měrného toku.
Navíc mají tyto zdroje úplně jinou vyzařovací charakteristiku a svítidlo osazené takovými náhradami svítí zcela jinak. Zásadní problém ale tkví v tom, ţe pro osazení takových „náhrad“ je nutné v naprosté většině případů upravit napájecí obvody
svítidla, minimálně zkratovat startovací obvody.
Vedoucí zkušebny svítidel EZÚ pan ing. Jandura vydal k tomuto problému stanovisko, ze kterého vyplývá, ţe svítidlo
osazené náhradami s jinou vyzařovací charakteristikou nebo svítidlo s upravenou elektroinstalací oproti schválenému vzoru
musí znovu projít posouzením shody. Jinak bude svítidlo osazené „náhradami“ posuzováno jako svítidlo nechválené se
všemi právními důsledky pro jeho provozovatele. Toto stanovisko najdete na webu:
http://elektro.tzb-info.cz/osvetleni/8203-kdo-je-zodpovedny-za-svitidlo-po-nahrade-klasickych-zarivek-led-trubicemi. Doporučuji
také
velmi
zajímavou
práci
Střediska
pro
efektivní
vyzuţívání
energie
SEVEN
(http://www.svn.cz/sites/www.svn.cz/files/N%C3%A1hrady%20line%C3%A1rn%C3%ADch%20z%C3%A1%C5%99ivek%20
line%C3%A1rn%C3%ADmi%20moduly%20LED.pdf), kde je problematika náhrad zářivkových trubic rozebrána ze všech
moţných pohledů a práce je podloţena řadou měření.
Autor:Ing.Jakub Černoch, Osvětlení Černoch s.r.o., V Lipách 381, 190 16 Praha 9 - Koloděje www.cernoch.cz

Bludné cesty veřejného osvětlení
Ing. Tomáš Maixner, předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení
Zcela nový způsob, jak přimět obce k rozbití obecního prasátka je přeřazení komunikací do méně náročných tříd osvětlení. Ty jsou definovány v souboru norem [1]. Ke kaţdé třídě jsou pak přiřazeny určité parametry, které je nutné splnit, aby
osvětlení bylo vyhovující.

Třídy osvětlení
Jen ve stručnosti popíšu základní charakteristiky nejběţnějších tříd osvětlení. Nejvyšší nároky jsou předepsány ve skupině označované ME. Ta se vztahuje na komunikace pro motorová vozidla pohybujících se rychlostí nad 30 km/h. Kvantita-
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tivním poţadavkem je průměrný udrţovaný jas povrchu komunikace. Dále se sleduje rovnoměrnost osvětlení, oslnění a
činitel osvětlení okolí. Ten popisuje, jak špatně nebo dobře je osvětleno okolí vlastní vozovky. To je důleţité proto, aby byl
řidič s dostatečným předstihem informován o dění mimo komunikaci. Kdyby okolí nebylo osvětleno, tak by spatřil zvíře
vbíhající na silnici aţ kdyţ by bylo v jízdní dráze. A nemusí to být vţdy jen zvíře.
Umírněnější v počtu poţadavků, neţ bylo u předchozí třídy, má třída osvětlení CE. Je určena především pro motorovou
dopravu v případech sloţitější situací,. Např. na kruhových objezdech, obchodních třídách, v místech vzniku dopravní zácpy. Také tam, kde není moţné navrhnout třídu ME z důvodů nesplnění podmínek pro výpočet, například na krátkých nebo
zatáčkovitých úsecích. Pro třídu CE jsou předepsány pouze průměrná udrţovaná osvětlenost a celková rovnoměrnost
osvětlení.
Poslední z tříd, na které chci upozornit, je třída osvětlení S. Je určena pro komunikace určené chodcům a cyklistům. A
to na stezkách pro ně určených, v odstavných pruzích, nebo částech komunikace, leţících odděleně, nebo podél vozovek
dopravních tahů. Určena je také pro pěší zóny, parkoviště, komunikace v obytných zónách. Tedy místech, kde se můţe
vyskytnout také automobil, ale jedoucí rychlostí do 30 km/h. A ještě jen tak, ţe daným místem neprojíţdí, pouze zajíţdí
k domu, nebo zásobuje obchod apod. Ve třídě S je předepsána průměrná udrţovaná osvětlenost a minimální přípustná.
Přitom je důleţité, aby ona průměrná osvětlenost nebyla překročena o více jak polovinu. Pak by totiţ bylo osvětlení příliš
nerovnoměrné. Dost často tuto podmínku nedodrţí zejména nekvalifikovaní počtáři (byť se za kvalifikované vydávají).

Udrţovaná hodnota
Zastavím se u termínu „udrţovaná hodnota“. Ve všech případech se v normách udává hodnota hladiny osvětlení (osvětlenosti nebo jasu) jako hodnota udrţovaná. Kaţdá osvětlovací soustava stárne. Klesá mnoţství světla produkované světelnými zdroji i světla vystupujícího ze svítidla (to platí i pro LED). Proto je na počátku soustava „předimenzovaná“, aby i na
konci intervalu údrţby zajišťovala dosaţení předepsané hladiny osvětlení. Pro běţné soustavy je hodnota udrţovacího
činitele kolem 0,8. Je-li předepsaná průměrná udrţovaná hodnota osvětlenosti 10 lx (třída osvětlení CE4), pak na počátku
bude průměrná osvětlenost 10/0,8 = 12,5 lx. Zmiňuji se o tom proto, ţe je běţná praxe nesolidních prodavačů ukázat, jak
jejich soustava svítí lépe neţ ta původní. Změří osvětlení u staré, znečištěné soustavy se zdroji na konci jejich ţivota a
porovnají to s novou soustavou s čistými svítidly, novými světelnými zdroji. A ejhle – nová soustava svítí více. Ve skutečnosti tomu tak často není.
A ještě jedna poznámka k takovému měření. Většina zdrojů. které se pouţívají ve veřejném osvětlení má na počátku
nedefinovatelně vyšší světelný tok, neţ po tzv. zahoření. Můţe to být i o desítky procent. To znamená, ţe i hladina osvětlení nezahořelé soustavy je aţ o desítky procent vyšší, neţ u soustavy nové a mnohem vyšší, neţ je udrţovaná osvětlenost.
A opět zdůrazním, platí to i pro světelné diody – LED.
Porovná-li nesolidní prodavač starou (vesměs neudrţovanou soustavu) s novou, nezahořelou, tak můţe vykázat třeba
dvojnásobnou hodnotu osvětlenosti oproti té staré. Ovšem jiţ za rok můţe prodavačova soustava produkovat méně světla
neţ ta původní. Je třeba srovnávat srovnatelné.

Zatřídění
Z popisu jednotlivých tříd osvětlení je zřejmé, ţe nejvyšší poţadavky jsou kladeny na soustavy osvětlující komunikace
s třídou osvětlení ME. Poté CE a nejméně náročná je třída S. Toho začali v poslední době zneuţívat nesolidní prodejci.
V třídě osvětlení skupiny CE jsou nejmenší nároky vzneseny ve třídě CE5. Tam je poţadavek na hodnotu udrţované
osvětlenosti jen 7,5 luxu s rovnoměrností 0,4. To znamená, ţe minimální osvětlenost nesmí klesnout pod hodnotu 7,5×0,4 =
3 luxy. Ve třídě S3 je poţadavek na udrţovanou osvětlenost stejný, ale minimální osvětlenost postačí poloviční, tedy 1,5 lx.
Pokud se pouţije ještě niţší třída, tak samozřejmě poţadavky klesají. Dosáhnout takových hodnot není obtíţné. Naopak,
problémem se stává zajištění nízkých hladin osvětlení. Je to moţné sníţením světelného toku svítidla, tedy sníţením jeho
příkonu, nebo většími roztečemi mezi svítidly. Prakticky pouţitelná vysokotlaká sodíková výbojka má příkon 50 W. Pokud i
s takovým zdrojem je udrţovaná osvětlenost příliš vysoká, není jiţ moţné dále sníţit příkon. Musí se tedy umístit svítidla
s většími roztečemi. To nejde vţdy. Buď proto, ţe se musí zachovat současné umístění stoţárů, nebo proto, ţe mezi vzdálenějšími svítidly jiţ není zajištěna poţadovaná minimální osvětlenost.
Z uvedeného vyplývá, proč se skupina tříd S stává tak populární. Jen s trochu solidnějšími svítidly se světelnými diodami (LED) je totiţ moţné splnit poţadované s příkonem niţším neţ zmíněných 50W (s klasickým předřadníkem je příkon
dokonce 60W a více). Úspory jsou na světě!
Jiným důvodem pro takové přetřídění je to, ţe je pak umoţněno pouţití parkových (dekorativních) svítidel místo technických (obvyklých pro osvětlování komunikací). To se děje tam, kde si architekt nebo radní města umanou, ţe pouţijí taková
(dekorativní) svítidla i na komunikaci pro motorová vozidla. Avšak „jejich“ svítidla nejsou sto toho dosáhnout. Přitom aktéři
chtějí působit dojmem odborníků dodrţujících normy... Tak se přetřídí vozovka do oné populární skupiny.
Můj známý právník by řekl, ţe se konání třídičů neslučuje s dobrými mravy. Já dodám (coţ by jistě dodal i on), ţe takovým jednáním ohroţují majetek, zdraví i ţivoty uţivatelů dopravní cesty. Je neuvěřitelné, ţe autorům takových řešení nevadí pomyšlení, ţe díky jejich obchodnímu „úspěchu“ můţe někdo dojít újmy. Kdyby to byl jen vyvrknutý kotník nebo pomačkaný plech na nešťastníkově voze.

Zatřídění v praxi
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Na obrázku 1 je komunikace vedoucí z rychlostní komunikace do centra jednoho města na moravsko-českém pomezí.
Vozovka je lemována chodníky, na severu dokonce zčásti odděleném zelenou plochou. Nejde tedy o komunikaci, kde by
byl účastníkem dopravy chodec. Byť jeho přítomnost není vyloučena (zejména ne na přechodu ).

Obr. 1 Komunikace vedoucí do centra jednoho města na moravsko-českém pomezí

Není smyslem tohoto článku vysvětlovat způsob, jakým se stanovují třídy osvětlení. Proto jen velice stručně. Projektant
zatřídil zmíněnou komunikaci do tzv. světelné situace B2. Coţ bylo bezesporu dobře. Ovšem této světelné situaci odpovídá
skupina tříd osvětlení ME. Po upřesnění, vycházející z údajů projektanta, to je ME4b. Norma připouští třídu osvětlení CE
v případě, ţe není moţné (norma říká nepraktické) pouţití jasových poţadavků (tedy skupiny ME). V našem příkladu je
moţné pouţít kritéria stanovená pro třídu CE4. Je vyloučené pouţití skupiny tříd osvětlení S.
Nekorektní projektant zamává neznalému starostovi před očima tabulkou z normy (viz tab. 1) kde jsou uvedeny třídy
osvětlení s porovnatelnými hladinami osvětlení. Právě tam je uvedeno, ţe třídu ME4(b) lze porovnat s třídou CE4. A je tam
uvedeno i to, ţe třídu osvětlení CE4 lze porovnávat s třídou S2. Velmi důleţité je ono slůvko porovnat. To neznamená nahradit. Tabulka totiţ opravdu slouţí jen k porovnání. A to sousedních oblastí s odlišnými poţadavky na osvětlení. Rozdíly
nemají být větší neţ dvě porovnatelné třídy. Bude-li tedy „naší“ komunikaci křiţovat cyklistická stezka, tak nesmí být zatříděna do třídy osvětlení méně náročné, neţ je S4. Ale rozhodně to neznamená, ţe lze vozovku ME4 osvětlit jako S2.
Tabulka 1 — Třídy osvětlení s porovnatelnými hladinami osvětlení

CE 0

ME 1
CE 1

ME 2
CE 2

ME 3
CE 3
S1

ME 4
CE 4
S2

51

ME 5
CE 5
S3

ME 6
S4

S5

S6
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Projektant zmíněnou komunikaci zařadil dokonce do třídy osvětlení S3. Smyslem tohoto naprosto neprofesionálního konání byla evidentní snaha pouţít parková svítidla. Svítidla, která nebyla schopna osvětlit komunikaci s vyššími nároky.
Pozoruhodné je, ţe existují svítidla, která jsou vzhledově velice podobná těm projektantovým, přitom však mají mnohem
lepší fotometrické parametry… jsou schopna zajistit splnění poţadavků normy. Skutečných poţadavků, ne těch účelově
pokroucených.
Nemohu blíţe specifikovat ani jedno ze zmíněných svítidel. Důvody jsou nasnadě. Snad jen sdělení – svítidla, která si
jsou velice podobná mohou svítit zcela odlišně (obr. 2). Proto záměny vyprojektovaných svítidel jinými, byť na první pohled
stejnými, nelze provést bez doloţení, ţe zaměňující svítidlo zajistí přinejmenším stejně kvalitní osvětlení jako to původní.
Takovým doloţením můţe být jedině kvalifikovaný výpočet.
Upřímně řečeno… nevím jak rozlišit korektního prodejce od třídiče. Mezi třídiči se objevují i doposud solidní firmy.

Obr. 2 Svítidla na obrázku vypadají velmi podobně. Přece to pravé („projektanta―) není sto zajistit parametry odpovídající třídě osvětlení
CE4. Levé svítidlo má výrazně lepší fotometrické vlastnosti a dokáţe to.
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