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Jarní setkání členů Společnosti pro 
rozvoj veřejného osvětlení se tentokrát 
uskutečnilo ve dnech 22. až 23. dubna 
2010 v centru Jihlavy v historických pro-
storách zrekonstruovaného areálu býva-
lého dominikánského kláštera, nyní ho-
telu Gustav Mahler. Garan-
tem setkání byla společnost 
GE Lighting Hungary.

Program byl poprvé 
rozdělen do dvou částí. 
Čtvrtek byl věnován před-
náškám určeným členům 
SVRO, na pátek byli po-
zváni zástupci měst a obcí 
z kraje Vysočina. Jim byly 
určeny přednášky zaměře-
né na získání nebo dopl-
nění znalostí potřebných 
pro správné rozhodování 
při řešení projektů veřej-
ného osvětlení (VO). Při té 
příležitosti mohli zástup-
ci měst a obcí konzultovat 
s členy SRVO své aktuální 
problémy.

Čtvrteční dopolední program byl za-
hájen uctěním památky zesnulého Jiřího 
Horáka, jednoho ze zakládajících členů 
SRVO (viz Světlo 2/2010, str. 63) Poté 
hosty pozdravil náměstek primátora Jih-
lavy Ing. Josef Kodet. Následovala pre-
zentace garanta setkání, společnosti GE 
Lighting Hungary. Zástupci společnosti 
přítomné informovali o nabídce světel-
ných zdrojů a novinkách v LED svítidlech 
pro VO. Poté hovořil P. Kulhánek o způ-
sobech zjišťování koroze a mechanické 

Jarní technický seminář SRVO v Jihlavě
pevnosti stožárů. Po představení metod 
předvedl názorné příklady poškozených 
sloupů a možné příčiny těchto poškození. 
S informacemi důležitými pro pasportiza-
ci pomocí zařízení GPS přítomné sezná-
mil M. Holub. Představil zařízení vhodná 

pro tyto  účely a především funkce, které 
firma provádějící pasport využívá. Výsled-
kem je poměrně přesné zanesení jednotli-
vých světelných bodů do mapy a možnost 
přiřadit k nim fotografie či štítky sloupů.

V úvodu odpolední části odborné-
ho programu se přítomní dozvěděli od  
K. Kuchty o hrozbě tzv. blackoutů a mož-
nostech, jak předcházet těmto stavům na-
pájecí sítě a jak je řešit. V rámci své prezen-
tace objasnil události, které vedly ke zná-
mým blackoutům ve světě. S aktuálním 
stavem ve vývoji světelných diod seznámil 
přítomné v následujícím příspěvku J. Čer-
noch. Předseda SRVO T. Maixner předne-
sl příspěvek na téma úspory ve VO. Odpo-
lední blok odborných přednášek uzavřel  

Obr. 1. První den se konaly přednášky ve velkém sále historic-
kých prostor areálu bývalého dominikánského kláštera, nyní 
hotelu Gustav Mahler

Obr. 2. Doprovodná výstavka výrobků a služeb 
pro VO

Obr. 3. Diskuse nad jedním z vystavených LED svítidel

J. Skála představením systému pro vyhod-
nocení dopravních nehod v dané lokalitě 
a nabídl členům SRVO možnost přístupu 
do tohoto systému.

Z důvodu volby nového člena reviz-
ní komise za zesnulého J. Horáka se 
po skončení bloku odborných předná-
šek konala mimořádná valná hroma-
da SRVO. Nejvíce hlasy byla zvolena  
K. Procházková.

V části programu zaměřené na vnitř-
ní záležitosti SRVO byly mj. předsta-
veny nově navrhované pracovní skupi-
ny SRVO:
– Pracovní skupina pro spolupráci s měs-

ty a obcemi – navrhovatel J. Tesař,
– Pracovní skupina pro normy a elektric-

kou bezpečnost – navrhovatel. P. Žák,
– Pracovní skupina LED – navrhovatel 

J. Skála,
– Tisková pracovní skupina – navrhova-

tel H. Bartík.
Zájemci o aktivní přístup k těmto té-

matům a o spoluúčast na jejich řešení 
v rámci SRVO mohou kontaktovat jed-
notlivé navrhovatele tak, aby mohly být 

pracovní skupiny uvedeny 
do života.

Čtvrteční program byl 
zakončen přednesením ná-
vrhu společného prohlá-
šení SRVO k problema-
tice nástupu LED do ob-
lasti VO (schválené znění 
dokumentu je na str. 3). 
a pozváním garanta setká-
ní, GE Lighting Hungary, 
na večerní raut.

Na pátečním setká-
ní Svazu obcí Vysočina se 
SRVO vyslechli zástupci 
měst a obcí vedle informací 
přednesených již ve čtvrtek 
několik dalších přednášek. 
J. Skála hovořil o LED sví-

tidlech pro VO a o regulaci VO, T. Per-
gl přednesl příspěvek o odpovědnostech 
provozovatele VO, přítomní se dozvědě-
li o energetické koncepci kraje Vysočina 
a o možnostech čerpání podpory pro VO, 
J. Tesař vysvětlil, proč by měla obec vlast-
nit pasport VO, a T. Maixner uvedl svůj 
příspěvek nazvaný Světelné znečištění? 

Páteční setkání bylo úspěšné, zúčast-
nilo se ho osmnáct zástupců měst a obcí. 
SRVO proto hodlá taková setkání do bu-
doucna podporovat.

Jarní setkání SRVO je minulostí. Již 
teď organizátoři připravují další, podzim-
ní setkání, které se bude konat na podzim 
v Jablonci nad Nisou.

Ing. Jana Kotková


