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Dovolujeme si vás upozornit, že tento 
rok opět pořádáme kurz osvětlovací tech-
niky na tradičním místě v Jeseníkách a sa-
mozřejmě i s tradičně bohatým odborným 
i kulturním programem.

Zablokujte si prosím termín konání 
akce 6. až 8. říjen 2008.

V tomto termínu se budete v hotelu 
Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou 
společně s námi intenzivně věnovat dis-
kusím nad následujícími nosnými tema-
tickými okruhy:

Venkovní osvětlení:
o nová norma (ČSN EN 12464-2) řešící 

problematiku osvětlování venkovních 
pracovních prostorů,

o osvětlení z pohledu požadavků zabez-
pečovacích kamer,

o architektonické hledisko venkovního 
osvětlování,

o rušivé světlo.
Veřejné osvětlení 

o potenciál úspor veřejného osvětlení 
v ČR,

Kurz osvětlovací techniky XXVI – I. oznámení
aneb Jak kompenzovat zdražování elektrické energie v oblasti osvětlování

o problematika jasových poměrů na vo-
zovkách VO,

o automobily,
o meteorologické vlivy,
o problematika automobilových světlo-

metů a svítilen,
o osvětlování tunelů,
o osvětlování přechodů pro chodce,
o problematika zatřiďování komunika-

cí.
Hygiena

o nové nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanovují podmínky ochra-
ny zdraví při práci a které je plnou 
náhradou známého nařízení vlády č. 
178/2001 Sb.,

o denní a sdružené osvětlení – měření, 
výpočty….
Elektro

o optimalizace napájecích vedení osvět-
lovacích soustav z hlediska ztrát,

o aplikace nových prvků rozvodné tech-
niky v napájení osvětlovacích sou-
stav.

Vnitřní osvětlení
o energetické audity budov,
o osvětlení z pohledu TV přenosů,
o nouzové a bezpečnostní osvětlení.

Uvítali bychom, kromě osvědčených 
autorů a hostů, i nové tváře. To s sebou 
nese také otevírání nových témat a no-
vých problémů, které by všechny z nás, 
kteří se pohybujeme okolo světelné tech-
niky, mohly zajímat, popř. bychom mohli 
přispět k jejich řešení. V současné době cí-
tíme z našeho pohledu (očekáváme i vaše 
pohledy) potřebu posílení zejména v ob-
lasti diskuse mezi architekty a světelný-
mi techniky.

Těšíme se na setkání s vámi. 
Za přípravný výbor ČSO, regionální 

skupina Ostrava, a VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.,  
a Ing. Tomáš Novák, Ph.D.

Polská společnost pro osvětlování 
a Organizační výbor sdělují odborné ve-
řejnosti, že se v polském Szczyrku 17. až 
19. září 2008 uskuteční II. světelnětech-
nická konference Vysegrádských zemí 
LUMEN V4. 

Cílem konference je prezentovat vě-
decké a technické poznatky specialistů 
pracujících ve světelnětechnické praxi 
a zajistit výměnu nových poznatků v tom-
to odvětví mezi Českou republikou, Ma-
ďarskem, Slovenskem, Polskem a ostat-
ními zeměmi. Součástí konference bude 
výstava produktů výrobců a prodejců 
světelné techniky. 

 Místo konání: kongresové a rekreač-
ní centrum Orlí hnízdo ve Szczyrku (ly-
žařské a rekreační středisko ležící na jihu 
Polska, blízko polsko-českých a polsko- 
-slovenských hranic)

Doprovodný program: volný vstup na 
veletrh ENERGETAB v Bialsko-Bialej, 
návštěva některých zajímavých míst na 
jihu Polska

Předběžný program konference:
17. září (středa)
o dopoledne – veletrh ENERGETAB 

v Bielsko-Bialej,
o odpoledne – registrace účastníků, jed-

nání konference, 
o večer – večeře, gril;
18. září (čtvrtek)
o dopoledne – jednání konference,
o odpoledne – jednání konference, 

II. světelnětechnická konference LUMEN V4 – I. oznámení
o odpoledne – návštěva starého solného 

dolu ve Veličce,
o večer – večeře v solném dole;
19. září (pátek)
o dopoledne – jednání konference,
o odpoledne – jednání konference, zá-

věr.
 Jednací jazyky: čeština, maďarština, 

polština a slovenština (angličtina na pos-
terech)

 Konferenční poplatky (v eurech):
vložné do 15. 6. 2008: 80 (účastnické),  
60 (doprovod), 40 (studentské)
vložné po 15. 6. 2008: 100 (účastnické),  
80 (doprovod), 50 (studentské)

Přednášky:
o nosné: čtyři vyžádané přednášky od ná-

rodních komisí pro osvětlování (jedna 
z každé země),

o ostatní: formou ústních prezentací 
nebo posterů.
 Termíny pro dodání podkladů:

o abstrakty (400 až 600 znaků): v mateř-
ském jazyce a v angličtině do 31. led-
na 2008,

o texty v plném znění: do 31. května 
2008.

Abstrakty a přednášky zasílejte na adresu, 
kde také můžete získat bližší informace:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz
tel.: 596 995 181, mobil: 603 862 282

 Výstavní plocha:
o rezervace: do 31. května 2008 (výstavní 

prostor je omezen),
o cena: 4 m2 za 320 eur, 6 m2 za 480 eur

 Koordinační výbor:
Česká republika: 
doc. Jiří Plch, prof. Karel Sokanský
Maďarsko: 
Dr. János Schanda, János Nagy
Polsko: Dr. Jan Grzonkowski, 
prof. Wojciech Żagan 
Slovensko: 
prof. Alfonz Smola, Dr. Milan Hrdlík

 Programový výbor:
Česká republika: Dr. Jitka Mohelníková, 
Dr. Tomáš Novák 
Maďarsko: 
Dr. János Borsányi, Péter Schwarcz
Polsko: Dr. Piotr Pracki, 
prof. Władysław Dybczyński 
Slovensko: doc. Dionýz Gašparovský, 
Dr. Richard Kittler

 Organizační výbor:
Polski Komitet Oświetleniowy SEP
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa, Polska
jgrzonk@dean.ee.pw.edu.pl, 
vitax@witakowski.eu
tel.: (+48 22) 234 56 15
fax: (+48 22) 234 56 16
www.lumenv4.com
předseda: Wlodzimierz Witakowski
členové: Jerzy Jakubowski, 
Lukasz Litwiniuk, Klaudia Alama


