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z odborného tisku

Město Zlín získalo ocenění 
European GreenLight Awards

Město Zlín je od roku 2007 partnerem 
evropského programu GreenLight, kte-
rý iniciovala a organizuje Evropská komi-
se a který podporuje organizace aktivní 
v oblasti energeticky úsporného osvětlo-
vání. V rámci soutěže European Green-
Light Awards byl v dubnu 2008 Zlín oce-
něn certifikátem za realizaci projektu re-

konstrukce veřejného osvětlení. Certifikát předal 10. dubna 
2008 pan Paolo Bertoldi, představitel Evropské komise a ko-
ordinátor evropského programu GreenLight, během mezi-
národního veletrhu light+building ve Frankfurtu nad Mo-
hanem v Německu.

Mnoho institucí a firem si nyní uvědomuje důležitost ochra-
ny životního prostředí a snižování svých provozních nákladů 
prosazováním úspor energie. Jednou z oblastí možných úspor je 
osvětlení, které se zvláště v kancelářských budovách významně 
podílí na celkové spotřebě elektrické energie. Důležitost a vý-
hodnost úspor energie v oblasti osvětlení si uvědomuje i Ev-
ropská komise, a proto vyhlásila a organizuje mezinárodní pro-
gram GreenLight. Jeho principem je informační podpora a pře-
dání ocenění organizacím, které deklarují významnou úsporu 
energie právě v této oblasti. Partnerem zmíněného programu 
se stal i Zlín. 

Toto město, čítající 83 000 obyvatel, v letech 2003 až 2007 ra-
dikálně obnovilo převážnou část systému veřejného osvětlení. 
V rámci této obnovy byl postupně redukován instalovaný pří-
kon z původních 1 850 na současných 1100 kW, tedy o 40 %, 
při celkovém počtu přibližně 10 000 světelných bodů. Rovněž 
byl zaveden systém regulace a tzv. telemanagement (podrobné 
údaje viz Světlo 6/2007, str. 46 až 47). 

GreenLight je dobrovolný program Evropské komise, ve 
kterém se soukromé i veřejné organizace zavazují k moder-
nizaci svých současných systémů osvětlení, k navrhování 
nových zařízení a přijímání opatření pro energeticky efek-
tivní osvětlení. Odměnou jim je zapojení se do mezinárod-
ního programu organizovaného Evropskou komisí, jehož 
členy jsou významné nadnárodní a národní firmy, institu-
ce a organizace, jakož i města a obce a množství veřejných 
organizací. 

Rostoucí počet organizací z celé Evropy zapojených do pro-
gramu GreenLight dokládá význam úsporných opatření ener-
gie obecně i v oblasti osvětlení. Využitím úsporných opatření je 
možné snížit vlastní provozní náklady, zabezpečit kvalitní osvět-
lení a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. 

Program GreenLight těží z aktivní podpory národních ener-
getických agentur a institucí ve 26 evropských zemích. Mezi 
partnery programu v zemích EU patří Lisabon, Graz, Frank-
furt nad Mohanem, Salzburg, Curich, Lyon a další, celkově se 
programu účastní na 400 organizací, firem a institucí. V České 
republice se do programu již mimo jiné zapojily obec Hostětín, 
Krajský úřad Jihočeského kraje, městská část Praha 8, Kladno 
a zde zmiňovaný Zlín.

Poznámka
Podrobné informace o programu GreenLight lze získat u vedoucího 

programu GreenLight v České republice Juraje Krivošíka, SEVEn, 
Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s., tel.: 224 252 597, 
e-mail: juraj.krivosik@svn.cz,nebo na internetových stránkách www.
eu-greenlight.org

Budoucnost zavazuje!

Novinka
Nyní i v 
e-shopu

Testo, přední výrobce přenosné měřicí techniky, přináší pro každodenní
a rychlé použití měřicí přístroje v kapesním formátu.

· Teplota vzduchu a teplota povrchu měřená infračerveným paprskem
· Vlhkost a teplota vzduchu
· Vlhkost materiálu, vlhkost a teplota vzduchu
· Diferenční tlak
· Absolutní tlak, barometrický tlak, nadmořská výška
· Měření otáček, opticky
· Intenzita osvětlení
· Rychlost, teplota a vlhkost vzduchu

Každá sada obsahuje:
ochrannou krytku, poutko pro transport a pouzdro na 
opasek –  nezbytné doplňky pro praxi.

I tak malá může být velká technika!

Měřicí přístroje
pro klimatizaci a větrání

Profesionální 
měřicí technika 
v kapesním formátu

Profesionální 
měřicí technika 
v kapesním formátu

Luxmetr testo 540

Měřicí rozsah:
0 ... 99.999 Lux
1 Lux (0 ... 19.999 Lux)
10 Lux (20.000 ... 99.999 Lux)     
Jednotky:
Lux, Footcandle

- senzor je přizpůsoben 
spektrální citlivosti oka

- funkce Hold pro komfortní 
odečtení naměřené hodnoty

- hodnoty max./min.
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