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činnost odborných organizací

Další z pravidelných odborných semi-
nářů pořádaných Společností pro rozvoj 
veřejného osvětlení (tzv. Podzimní setká-
ní přátel VO) se konal ve středočeském 
městě Kladno ve stejnojmenném hotelu. 
Ve dnech 13. až 14. listopadu 2008 se zde 
sešlo přibližně 90 účastníků z řad členů 
a hostů SRVO.

Organizačním garantem a sponzorem 
semináře byla společnost Philips Lighting 
ČR s. r. o., která má v tomto středočeském 
městě jednu z referenčních realizací nových 
typů světelných zdrojů pro veřejné osvětle-
ní (VO). V duchu VO byl také sestaven od-
borný program: osvětlení měst, komunikací 
a přechodů a úspora elektrické energie při 
osvětlení komunikací. Jako vždy byla sou-
částí semináře malá výstava společností na-
bízejících produkty a služby pro VO.

Po úvodním slovu tajemníka SRVO 
Ing. Františka Luxy vystoupili zástupci 
organizačního garanta a sponzora s refe-
ráty: Představení firmy a jejich aktivit ve 
VO (Ing. Hynek Bártík, Ing. Jakub Witt-
lich), Svítidlo a řízení spotřeby elektric-
ké energie (Ing. Jakub Wittlich) a Nové 
světelné zdroje pro VO, aplikace v Klad-
ně (Ing. Antonín Melč, Ing. Hynek Bár-
tík). Komponenty Philips byly mimo jiné 
použity také při rekonstrukci VO v Litví-
nově, o níž následně hovořil pan Martin 
Hauptvogl (Ergolight Litvínov) v referá-
tu Rekonstrukce VO v Litvínově. 

Mimořádně příjemným zpestřením 
semináře byla přednáška Z dávné his-
torie žárovek Ing. Vladimíra Dvořáčka 
(S-lamp), který v současné době zpra-
covává a katalogizuje sbírku světelných 
zdrojů v Národním technickém muzeu 
v Praze. Přítomní se tak mohli seznámit 
s unikátními exponáty, z nichž již větši-
nu není možné vidět jinde. Promítání ob-
rázků vybraných exponátů bylo doplně-
no malou výstavkou historických světel-
ných zdrojů.

První část semináře uzavřel Ing. Jaro-
slav Polínek (Akté s. r. o.) přednáškou 
Úspora elektrické energie v soustavě s re-
gulovanými předřadníky. 

Jako první po přestávce zazněl referát 
Moderní vánoční osvětlení pana Jiřího Ko-
larczyka (JKV Opava), zabývající se mož-
nostmi sezónního doplňkového osvětlení, 
jak navodit ve městech správnou předvá-
noční atmosféru.

S příspěvky věnujícími se osvětlení 
přechodů se lze na technických semi-
nářích setkat poměrně často. Tentokrát 
byly předneseny dva: Osvětlení přecho-
dů pomocí LED s dynamickým režimem 
(Ing. Sedlák, SEAK) a Osvětlení přecho-
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dů z pohledu řidiče (Jiří Tesař, Art Metal). 
Oba referáty vyvolaly živou diskusi.

S aktivitami nového člena SRVO, fir-
my I-tec, směrem k VO seznámil přítom-
né pan Jiří Vyvial.

Jako poslední seznámil účastníky se-
mináře prof. Karel Sokanský s publikací 
Metodické pokyny pro obnovu VO. Tento 
materiál pod jeho vedením zpracoval tým 
pracovníků ČSO.

Vzhledem k časově náročnějším disku-
sím, svědčícím o aktivním zájmu účastní-
ků o probíraná aktuální témata, nemoh-
ly být z časových důvodů do programu 
zařazeny všechny plánované referáty. Ty, 
na něž se nedostalo, dostanou prostor na 
semináři příštím.

Po ukončení odborného programu 
byly probrány některé vnitřní záležitos-
ti SRVO. Členové společnosti byli hlav-

ně seznámeni s připravovanou 
změnou stanov (každý obdr-
žel po jednom výtisku návr-
hu) a s tím související pláno-
vanou valnou hromadou, na 
které by měly být nové stano-
vy schváleny. Dále byli členo-
vé SRVO seznámeni s možnos-
tí zúčastnit se veletrhu Sport 
Tech. K účasti na tomto vele-
trhu byla společnost vyzvána 
organizátorem akce, veletržní 
správou ABF. Téma účasti je 
osvětlení sportovišť. 

Ve večerních hodinách se 
mohli přítomní v doprovodu 
zástupců společnosti Philips 
seznámit s použitím nového 
typu výbojek Philips Master 
CosmoWhite 60 W s bílou bar-
vou světla v praxi. Aby zájem-
ce od pěší prohlídky neodradil 
večerní chlad, byl společností 
Philips každý účastník seminá-
ře již při registraci vybaven tep-
lou vestou.

Po skončení oficiální části 
programu pokračovala nefor-
mální jednání v přilehlých pro-
storách hotelu až do pozdních 
večerních hodin.

V pátek se uskutečnila ex-
kurze do Hornického skanze-
nu dolu Mayrau. Zde je k vi-
dění mnoho technických zají-
mavostí (např. dodnes funkční 
a provozuschopné těžební 
stroje z počátku 20. století). 
Uspořádání expozice v du-
chu „poslední den“ budí v ná-
vštěvnících dojem, že posled-
ní zaměstnanci odešli tepr-
ve včera.

Technický seminář v Klad-
ně byl po stránce odborné i or-
ganizační velmi dobře připra-
ven. Poděkování proto patří 
všem, kteří se na jeho přípra-
vě a průběhu podíleli.

Ing. Jana Kotková

Obr. 1. Funkční model osvětlení přechodů světelnými dio-
dami LED s dynamickým režimem v prezentaci slovenské 
společnosti SEAK

Obr. 2. Historické světelné zdroje

Obr. 3. Živá diskuse po jednom z přednesených referátů


