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Další z pravidelných setkání Spo-
lečnosti pro rozvoj veřejného osvětlení 
(SRVO) se uskutečnilo 12. a 13. května 
2011 ve Velkých Pavlovicích v penzio-
nu U Hiclů. Při příležitosti dvacátého 
výročí sem současný předseda Ing. To-

máš Maixner svolal slavnostní valnou 
hromadu, na kterou byli pozváni ny-
nější členové SRVO, bývalí členové 
SRVO a hosté.

Dopoledne 12. května se konala řád-
ná valná hromada. Stěžejním bodem 
této valné hromady bylo schválení členů 
předsednictva kooptovaných předsed-
nictvem. Za odvolaného místopředsedu 
p. Jiřího Tesaře byla schválena kooptace 
Ing. Hynka Bartíka. Předsednictvo nyní 
pracuje ve složení: předseda Ing. Tomáš 
Maixner, místopředseda Ing. Hynek 
Bartík, hospodářka Ing. Věra Bursíko-
vá, členové: p. Karel Müller, Ing. Jiří 
Skála, p. Miroslav Tichý, Ing. Petr Žák. 
Tajemníkem společnosti je Ing. Franti-
šek Luxa.

Odpolední slavnostní valnou hro-
madu zahájil Ing. Maixner slavnostním 
přípitkem s přáním dalších úspěšných 
let. První tajemník SRVO Ing. Stani-
slav Křivý vzpomínal, jak všechno za-
čalo. Připomněl zakládající členy te-
matické skupiny 12 CIE/ČSVTS Veřej-
né osvětlení z roku 1961 a zakládající 
členy SRVO z roku 1991. Současný ta-
jemník Ing. František Luxa navázal 
na tuto vzpomínku přehledem zajíma-
vostí SRVO za uplynulých dvacet let. 
Připomněl zakládající členy společnos-
ti a první předsednictvo i přehled veš-
kerých akcí SRVO, zpočátku zpravidla 
konaných ve spojení s firemními dny 
a jinými akcemi, později jako přátelská 

Společnost pro rozvoj veřejného 
osvětlení oslavila 20 let

setkání SRVO, která byla následně pře-
jmenována na odborné technické semi-
náře. Připomněl, že za dvacet let čin-
nosti SRVO společnost zorganizovala 
38 akcí ve 32 místech České republiky 
a na Slovensku (mj. semináře a konfe-

rence cíleně zaměřené na určitou sku-
pinu zájemců, jako např. školení pro 
projektanty nebo tematické konferen-
ce pro zástupce státní správy) a podíle-
la se i na dalších akcích z oboru. Násle-
doval příspěvek o tom, že světlo a osvět-

lení, zejména architekturní, 
nejsou jen záležitostí tech-
nickou, ale hlavně výtvar-
nou, architekturu dotváře-
jící a navozující správnou 
atmosféru. Za omluveného 
autora Ing. Hynka Bártíka 
promítl a slovem dopro-
vodil záznamy zajímavých 
světelných instalací z růz-
ných koutů světa Ing. Jiří 
Skála. Celých dvacet let se 
SRVO zabývá problema-
tikou světla. Co je prvotní 
fyzikální jev? Světlo, nebo 

Tab. 1. První předsednictvo SRVO (1991), předsedové a tajemníci od roku 1991 

První předsednictvo SRVO (24. 4. 1991)
předseda Ing. Jaroslav Kotek
místopředsedové Ing. Bernard Hollý, Miroslav Tichý
tajemník Ing. Stanislav Křivý
hospodář p. Milan Benda
revizní komise J. Nikl, J. Jurkovič, S. Šimon 
Předsedové SRVO
1991 až 2008 Ing. Jaroslav Kotek
jaro až podzim 2008 Ing. Tomáš Nosek – místopředseda
zima 2008 až jaro 2009 Ing. Petr Žák – úřadující předseda
od 15. 5. 2009 Ing. Tomáš Maixner
Tajemníci SRVO
24. 4. 1991 - 16. 6. 1993 Ing. Stanislav Křivý
16. 6. 1993 - 31. 5. 2000 Ing. Jiří Horák
1. 6. 2000 - 30. 6. 2009 Ing. František Luxa
1. 7. 2009 - 30. 8. 2010 p. Karel Hudl
1. 9. 2010 Ing. František Luxa

Obr. 2. Pamětní list vydaný k dvacátému výročí SRVO

Obr. 1. Zpravodaj SRVO – jak šel čas…  
a) 1/1991, b) 2/1991 až 3/1993, c) 1/1994 až 2/1996, d) 1/1997 až 3/2008, e) 2009 až 2010, f) seminář a konference 4. až 5. 11. 2011

a) b) c) d) e) f)
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tma? Nad touto otázkou se ve svém 
příspěvku krátce zamyslel Ing. Franti-
šek Luxa. Ing. Tomáš Novák z VŠB-TU 
Ostrava přednesl referát na téma Mezo-
pické vidění a barevné vnímání. Před-
nášku svými humornými glosami a po-
známkami doplňoval prof. Karel Sokan-
ský. V závěrečném příspěvku sledoval 
Ing. Tomáš Maixner vývoj některých 
rádoby odborných výroků velmi zkres-
lujících původní myšlenku, čehož např. 
s úspěchem využívají někteří tzv. ekoak-

Obr. 3. Stěžejním 
bodem valné 
hromady bylo 
schválení členů 
předsednictva 
kooptovaných 
předsednictvem

Obr. 4. Ing. Tomáš
Novák z VŠB-TU 
Ostrava přednesl 
referát na téma 
Mezopické 
vidění a barevné 
vnímání

Obr. 5. Vzhle-
dem k hezkému 
počasí mohla být 
výstavka materi-
álů a komponent 
světelné techniky 
umístěna venku

tivisté k podpoře svých tezí ohledně ru-
šivého světla.

I tentokrát program doprovázela malá 
výstavka materiálů a komponent světel-
né techniky.

Slavnostní valná hromada pokračova-
la do pozdních nočních hodin přátelským 
posezením současných i bývalých členů 
SRVO a hostů u vína, cimbálové muzi-
ky a gurmánských specialit. Druhý den 
se uskutečnila exkurze do místních vinař-
ských závodů.

Za zdárný průběh slavnostní valné 
hromady ke kulatému výročí SRVO pa-
tří dík všem sponzorům a zejména or-
ganizačnímu garantovi a generálnímu 
sponzorovi, společnosti Vysto Kobylí 
s. r. o. Při příležitosti této akce byl vy-
dán pamětní list s logy firem, které při-
spěly k důstojné oslavě dvacátého výro-
čí společnosti.

Obr. 6. Neformální část valné hromady po-
kračovala za doprovodu cimbálové muziky 
do pozdních nočních hodin

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Společnost pro rozvoj veřejného osvětle
ní (SRVO) byla založena v roce 1991 jako 
organizace sdružující profesionály v oboru 
veřejného osvětlení. Je přímým pokračova
telem tematické skupiny č. 12 CIE/ČSVTS 
Veřejné osvětlení, která vznikla v tehdej
ším Československu v roce 1961 z rozhodnu
tí předsedy ČNK CIE a viceprezidenta CIE 
Ing. Švehly a předsedy ČSTV – sekce Osvět
lování Ing. Netušila.

Impulzem ke vzniku SRVO bylo ukon
čení činnosti zmíněné tematické skupiny 
a snaha jejích členů o kontinuitu činnos
ti. Dne 11. dubna 1991 byla společnost za
registrována na MV ČR podle § 10 záko
na č. 83/90 Sb., o sdružování občanů. Vr
cholným orgánem zmíněné společnosti jsou 
valné hromady členů, na nichž jsou voleny 
příslušné orgány.

SRVO sdružuje zástupce provozovatelů 
a správců veřejného osvětlení (VO), zástupce 
firem zabývajících se návrhem a výstavbou 
VO i zástupce dodavatelských firem. Toto se
skupení odborníků pomáhá řešit složité situace 
ohledně návrhu, výstavby, provozu a údržby 
VO, ale i správy a legislativy v tomto oboru. 

SRVO při své práci využívá nejnovější po
znatky z oboru, které čerpá z platných norem 
a předpisů, doporučení CIE i z praxe v zahra
ničí. Využívá rovněž zkušenosti z jednotlivých 
regionů našeho státu, zprostředkovávané její
mi členy – provozovateli a správci VO v nej
větších městech ČR.

Společnost od roku 1991 vydává informač
ní bulletin Zpravodaj SRVO. Dosud bylo vy
dáno 58 čísel, v nichž bylo uveřejněno přibliž
ně 450 referátů a příspěvků. 

Ing. Jana Kotková


