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VyFI'zem' iédosti o poskytnuti informace podle 1 zékona E. 106/1999 5b.,
0 svobodném pfl'stupu k informacfm, ve znéni pozdéjél’ch pFedpisCI

Spoleénost Technologie hlavm’ho mésta Prahy, a.s., IC: 256 72 541, se sidlem Délnické 213/12,
Hole§ovice, 170 00 Praha 7 (déle téi jako ,,povinny' subjekt”) rozhodla o iédosti

(déle jen ,,2adatel”) podle zékona
E. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu k informacim, ve zném’ pozdéjéich pFedpisfi (déle téi
jako ,,ZSPI”), (déle jen ”iédost”), vm’i se 2adate| doméhé vZédosti bliie specifikovanych
informaci,

takto:

I.

Zadatel se doméhé poskytnutl' nésledujl'ci informace:

Jaky druh osvétleni (sodikovd vybojka nebo LED) 59 bude instalovat na SIuneEnim némésti na
Praze 13. Pokud LED, jakou teplotu chromatic'nosti budou svétla mit?

Zmifiované sodikové zdroje, které se opous'te'ji, maji teplotu chromatiEnosti 1800 K. Mohu 5e,
prosim, zeptat, z jakého dfivodu nejsou poiadovdny stejné parametry 1800 (LED oraniové
sve'tlo) pro nové instalovand osvétleni?

K v9§e uvedené Zédosti povinny’l subjekt uvédl’ (2a pouiitl’ v ia’dosti definovamjch poiI):
Nejedné se 0 projekt spoleénosti THMP, a.s., a pokud takovv projekt vznikl nebo vzniké, nebyl
ném dosud vrémci stavebm’ho Ei L'Jzemm'ho Fizem’ pFedloien kvyjédfeni jako budoucimu
sprévci. Nenl' ném tedy znémo, jaka’ svitidla, resp. svételné zdroje, projekt véésti veFejné
osvétleni uvaiuje.
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KVaEemu dotazu na barevny'l ton svétla verejného osvétlenl' lze obecné konstatovat, ie nova’
LED svitidla veFejného osvétlem’ v soustavéch, které patrl’ do majetku hlavnl'ho mésta Prahy, a
tudl’i jsou ve sprévé spoleénosti THMP, a.s., musi splfiovat schvéleny'l Standard praiského LED
svitidla VO, ktery'l uvédijako zékladnl’ barevny'l ton svétla teple bilV (s 3000 K), jiné barevné tony
jsou urEeny pouze pro speciélm’ Uéely. Néhradnl’ teplota chromatiénosti pfitom nem’jediny'lm
parametrem, ktery uréuje kvalitu svétla.

Dfileiité je napr. i na sprévné zprostFedkovénI’ barev. Prévé to je slabinou dosud pouiivam'lch
vysokotlakych sodikovych vojek, které majl' néhradm’ teplotu chromatiénosti 2000 K 32 2200
K a 0d kterych se ustupuje, ale i Fady zmifiovanirch LED 5 oranio svétlem, které je
napodobujl'.

LED Eipy 1800 K se béiné pouil'vajl’ v nejrflznéjél'ch typech ,,LED iérovek” malého vykonu typu
RETRO éi Vintage /tzv. spotrebitelské kategorie svételny'lch zdrojfl/, které pro pouiiti ve
verejném osvétlenl’ nejsou vhodné.

Svitidla pro vefejné osvétlem’, které by splnovala Standard 3 byla osazena Eipy 1800 K, ani
vv vnejsou na trhu bezne dostupné.

Podrobné problematiku Feéi i pFipravované Koncepce vefejného osvétlem’, kterou aktuélné
pFipravuje mezioborow tym odborm’kfl.
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