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Pro naše světelné techniky je tento rok 
poznamenán několika významnými udá-
lostmi, mezi které právem patří i život-
ní jubileum, kterého se dožil jeden z na-
šich předních světelných techniků, pan 
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Nedávno oslavoval své pětašedesátiny 
(narodil se 27. září 1942 v Ostravě), v pl-
né životní síle a energii působí na kated-
ře elektroenergetiky FE VŠB-TU Ostra-
va, kde patří mezi hlavní iniciátory hlubší 
provázanosti a odborné spolupráce vyso-
ké školy s průmyslovými podniky, ale i ji-
nými organizacemi u nás. Z této spoluprá-
ce vzniká množství nově koncipovaných 
odborných materiálů, které se vyznačují 
profesionalitou a z odborného pohledu 
mají nadčasový rámec. 

Za jeho nejvýznamnější aktivity jako 
světlonoše po roce 1990 lze považovat za-
ložení nové České společnosti pro osvět-
lování. Jako předseda Regionální sku-

Prof. Karel Sokanský – jubileum světlonoše z Moravy

Úspěšně organizuje mezinárodní a ná-
rodní konference SVĚTLO v Ostravě. 
V současné době, po volbě na Valné hro-
madě společnosti v tomto roce, vykoná-
vá funkci předsedy společnosti. Bez po-
všimnutí nelze přejít ani jeho aktivity 
v Národním komitétu Mezinárodní ko-
mise pro osvětlování CIE, kde je členem 
předsednictva.

Na závěr tohoto připomenutí životní-
ho jubilea chci svému žáku, milému pří-
teli panu prof. Ing. Karlu Sokanskému, 
CSc., za sebe a všechny příznivce popřát 
do dalších let pozemského života řadu 
světlých zítřků, pevné zdraví, neutucha-
jící elán a životní pohodu.

 
doc. Ing. Jiří Plch, CSc.

Redakce časopisu Světlo se připojuje k této 
gratulaci a srdečně přeje oslavenci také mnoho 
úspěchů v odborné a pedagogické práci.

Obr. 1. Prof. Karel Sokanský na konferenci 
LUMEN V4 2006

Dňa 27. septembra 2007 sa uskutočni-
lo riadne Valné zhromaždenie Slovenské-
ho národného komitétu CIE. Ako hosť sa 
VZ zúčastnil doc. Ing. Plch, ktorý roko-
vanie pozdravil za ČSO. Po stručnom od-
počte práce predsedníctva SNK CIE za 
uplynulé obdobie a po predložení návrhu 
plánu práce SNK CIE na rok 2008, ktoré 
vykonal jeho predseda Milan Hrdlík, po-
stupne so svojimi referátmi vystúpili všet-
ci členovia slovenskej delegácie, ktorí za-
stupovali SNK CIE na 26. Valnom zhro-
maždení CIE. To sa uskutočnilo v dňoch 
4. až 7. júla t. r. v Pekingu. 

Účastníci spontánnym potleskom vy-
jadrili svoje uznanie doc. Ing. Kittle-
rovi, ktorému bola na spomenutom 
VZ CIE udelená medaila CIE za ve-
decký prínos, ktorú prevzal z rúk pre-
zidenta CIE prof. van den Bommela. 
Doc. Ing. Kittler, DrSc., vo svojom vy-
stúpení zhrnul poznatky z práce diví-
zie č. 3., prof. Ing. Smola, PhD., sa ve-
noval výsledkom práce divízií č. 2 a 6 

Valné zhromaždenie SNK CIE
a doc. Ing. Gašparovský, PhD., prezen-
toval svoje poznatky z účasti na zasadnu-
tí divízií č. 4 a 5. V následnej diskusii sa 
vyjasňovali otázky súvisiace s rozvojom 
členskej základne a boli predkladané kon-

krétne návrhy na zapojenie sa odborníkov 
do jednotlivých tematických skupín. 

Pre rok 2008 si SNK CIE vytýčil po-
merne ambiciózny plán práce, keď ok-
rem zabezpečovania účasti svojich čle-

nov na zasadnutí divízií CIE a doriešenia 
funkčnosti webovskej stránky www.cie.sk 
sa hodlá venovať vybudovaniu základu 
svojej knižnice materiálov CIE. Chce 
tiež iniciovať práce na aktualizácii pre-
kladu Slovníka CIE do slovenského ja-
zyka a zabezpečiť jeho redistribúciu zá-
ujemcom v SR, v spolupráci so Sloven-
skou svetelno-technickou spoločnosťou 
pripraviť ďalší ročník podujatia Slovalux  
(II. Q. 2008, Banská Bystrica) a byť spo-
luorganizátorom konferencie Lumen V4, 
ktorá sa bude konať v septembri 2008 
v poľskom meste Sczyrk. 

Valné zhromaždenie SNK CIE ukáza-
lo, že táto organizácia je skutočne potreb-
ná a prínosná, a ak sa podarí vďaka nej 
stmeliť dostatočne silnú skupinu tvori-
vých odborníkov z oblasti svetelnej tech-
niky, obnovenie účasti Slovenska v tejto 
prestížnej svetovej organizácii bolo zá-
služným krokom.

Milan Hrdlík, predseda SNK CIE

Obr. 1. Účastníci valného zhromaždenia

piny České společnosti pro osvětlování 
v Ostravě dosáhl pro tuto skupinu pres-
tižního postavení v naší republice. Or-
ganizované kurzy osvětlovací techniky 
s mezinárodní účastí, provázané kultur-
ními vložkami, vždy obohacují všechny 
jejich účastníky. 
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