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činnost odborných organizací

Založení společnosti iniciovali přední 
odborníci na světlo a osvětlování z celé 
České republiky v roce 1992. Česká spo-
lečnost pro osvětlování (ČSO) je nezá-
vislá odborná společnost, která sdružuje 
osoby, podniky, společnosti a jiné subjek-
ty zajímající se o světlo, vidění a osvětlo-
vání z hlediska vědeckého, hygienické-
ho, technického nebo uměleckého. Po-
slání společnosti je vymezeno stanovami 
ČSO. Společnost je zaměřena na všech-
ny druhy osvětlení, tj. na osvětlení den-
ní, umělé i sdružené. Zajímá se i o ostatní 
způsoby využití světla, např. pro přenos 
informací nebo signalizaci, technologické 
využití světla aj. Za základní organizační 
články ČSO jsou považovány regionální 
skupiny, které vznikly v místech větších 
aktivit členů společnosti. Tento územní 
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princip není závislý na územním členění 
státní správy. Nejaktivnější činností v his-
torii ČSO se prezentuje Regionální sku-
pina ČSO Ostrava a Regionální skupina 
ČSO Plzeň.

Aktivity ČSO jsou velmi pestré. Je to 
především rozšiřování znalostí o světle, 
osvětlování a souvisejících problémech, 
o jejich významu a využívání. ČSO je 
organizátorem odborných přednáško-
vých akcí, konferencí, aktivně se podílí 
na vytváření právních předpisů v oboru, 
na spolupráci při tvorbě hygienických 
předpisů, technických norem, podporuje 
publikační činnost a spolupráci s redak-
cemi odborných časopisů z oboru svět-
la a osvětlování, spolupracuje s vysoký-
mi školami v rámci výuky osvětlování, se 
zahraničními oborovými společnostmi, 

např. se Slovenskou světelnětechnickou 
společností, a rovněž s Národním komi-
tétem Mezinárodní komise pro osvětlo-
vání (CIE).

Světlo je jednou ze základních lid-
ských potřeb, důležitou součástí životní-
ho i pracovního prostředí. Světelná tech-
nika je velmi široký pracovní obor. Je na 
nás, jak efektivně a přitom hospodárně 
budeme využívat světelnou energii k pro-
spěchu člověka.

RNDr. Marie Juklová,
předseda České společnosti pro osvětlování,

Regionální skupina Ostrava

www.cso-lv.cz
www.csorsostrava.cz

Společnost pro rozvoj veřejného osvět-
lení (SRVO) je občanské sdružení, které 
vzniklo přeměnou tematické skupiny Ve-
řejné osvětlení při ČNK CIE a ČSVTS. 
To znamená, že je přímým následníkem 
uskupení ustaveného již v roce 1961. Příš-
tí rok tedy oslaví padesát let činnosti.

Společnost sdružuje přední odborní-
ky z provozu, výroby, obchodu i vědy. 
Shromažďuje tedy nebývalý potenciál 
odborníků, který je schopen řešit mno-
hé problémy související s venkovním 
osvětlováním. SRVO je připraveno po-
moci řešit malé i velké problémy ma-
lých i velkých obcí. Je zdrojem infor-
mací nejen pro své členy. Pro ty pořádá 
dvakrát do roka pravidelná setkání, na 
kterých si jeho členové mohou předávat 
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zkušenosti. Zejména v poslední době se 
náplň těchto setkání zkvalitňuje, neboť 
jsou jako přednášející zváni i odborníci 
z jiných, někdy zdánlivě nesouvisejících 
oblastí. Třeba z psychologie nebo do-
pravního výzkumu. Tato setkání jsou za 
určitých podmínek otevřena nejen pro 
členy společnosti.

Za dlouhé období své existence spo-
lečnost nechyběla při žádné významnější 
události týkající se veřejného osvětlení či 
venkovního osvětlení obecně. Zúčastňuje 
se mnoha projektů. Ať už je to řešení ně-
kterých speciálních úkolů osvětleni, jako je 
osvětlování chodců na přechodech, nebo 
spolupráce s policií na projektu Bezpeč-
ná obec. Také pomáhá obecním zastupi-
telům orientovat se v nepřehledném trhu 

se svítidly. Zejména v poslední době, kdy 
se objevují nekvalitní LED svítidla neko-
rektních prodejců, je tato pomoc důležitá. 
Vždyť jde o investice na desetiletí.

Společnost se např. podílí na tvorbě 
norem a jiných legislativních předpisů 
souvisejících s oblastmi jejího působe-
ní nebo na výzkumu vedoucím k omeze-
ní nežádoucích účinků nočního svícení; 
mj. má i výrazný podíl na odvrácení ne-
žádoucích snah úzkých zájmových skupin 
o nevhodné omezení veřejného osvětlení.
Více na www.srvo.cz.

Ing. Tomáš Maixner, 
předseda SRVO

Základní podmínkou vysoké odborné úrov-
ně je přístup ke kvalitním a aktuálním in-
formacím. 

Dne 25. ledna 2010 bude oficiálně 
spuštěn nový internetový portál www.
osvetle.cz. Posláním portálu je přiná-
šet profesionální informace o světle, 
osvětlování, světelné technice a dalších 
souvisejících oborech. Ambicí je vy-
tvořit informační prostor, který bude 
zdrojem kvalitních informací, inspirací 
a kontaktů pro laickou i odbornou ve-
řejnost a který povede ke vzniku odbor-
né platformy.

Nový internetový portál

Portál tvoří čtyři základní pilíře: novin-
ky, informace, inspirace a adresář. V rám-
ci Novinek budou pravidelně přinášeny 
aktuální informace o nových projektech, 
technologiích, výrobcích, konferencích 
a veletrzích. Informace o světelné tech-
nice najdete v tématicky členěných sek-
cích Lexikon a Knihovna. V Inspiracích 
hledejte fotografie realizovaných projek-
tů se základními informacemi. Adresář je 
určen k propojení subjektů, které se svě-
telnou techniku zabývají.

Na stránkách také najdete užitečné od-
kazy na profesní portály u nás i ve světě. 

Portál od svého spuštění nabízí zdarma 
uveřejnění kontaktů v Adresáři a prezen-
taci vašich projektů v sekci Inspirace. Vaše 
Komentáře jsou vítány. Na budoucí spo-
lupráci se za redakci portálu těší

Ing. Petr Žák, Ph.D.,
Ing. Filip Tomek,

prof. Ing. Jiří Habel, DrSc.,
Ing. arch. Ludvík Grym

www.osvetle.cz




