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KDO JSME

 Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení je občanské sdružení,

odborná organizace, sdružující zájemce o problematiku

veřejného osvětlení ve městech a obcích.

 Členy jsou zástupci provozovatelů a správců veřejného osvětlení

(např. Technické služby), obce, světelní technici, zástupci

dodavatelských firem, odborníci a vysokoškolští pedagogové.

 SRVO vznikla již před 22 lety registrací na MV dne 11. 4. 1991

 V současné době máme 132 členů z České i Slovenské republiky



CÍLE NAŠÍ ČINNOSTI

 poskytování kvalitních a aktuálních informací z oboru a oblastí, které 

ovlivňují veřejné osvětlení

 shromažďování informací o nejnovějších trendech v oboru 

z domácích i zahraničních zdrojů, jejich posuzování a aplikaci

 navazování a rozvoj spolupráce s dalšími odbornými národními i 

mezinárodními organizacemi, jejichž činnost souvisí s činností SRVO

 propojování a koordinace subjektů, které ovlivňují podobu, rozvoj a 

stav veřejného osvětlení ve městech a obcích 

 podílení se na legislativním procesu v oboru (zákon o ovzduší - rušivé 

světlo), vyvolání diskuse o dotačním programu pro obce v oblasti VO 

 „šíření dobrých mravů“ v oboru veřejného osvětlení zejména k 

městům a obcím



PRO KOHO JSME

 pro členy Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

 pro projektanty, správce, provozovatele soustav veřejného osvětlení

 pro všechny zájemce o obor, kteří chtějí a potřebují aktuální informace

a poznatky z praxe a kontakt s ostatními subjekty z oboru

 a aktuálně: pro města a obce a jejich statutární orgány, které hledají 

finanční zdroje pro efektivní a úspornou modernizaci soustav 

veřejného osvětlení

 vítáme spolupráci se všemi organizacemi a profesními sdruženími, 

jimž může naše činnost pomoci nebo usnadnit činnost či rozhodování



• Informační portál www.srvo.cz Informační bulletin pro členy SRVO

http://www.srvo.cz/
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Několik čísel ze statistik DN
rok 2013

Počet DN celkem: 84 398

Počet DN v obci: 59 692

Počet DN v obci v noci: 20 051

Usmrceno: 583

Usmrceno v obci v noci: 177

Co je obecně známo: 

v noci je nejmenší automobilový provoz!!!

Jak hovoří statistika noční obce:

34% všech DN v obci, 30% všech usmrcených v obci



Mám potřebu
ale 

nemám peníze

Svítit podle
ČSN EN 13 201

NE, chci přeci 
šetřit

Chci šetřit
80%

Současný pohled obcí na VO



Na silnici jsou tmavá místa.

Vidím špatně ale spořím 80%!



Mám potřebu
ale 

nemám peníze

Svítit podle
ČSN EN 13 201

NE, chci přeci 
šetřit

Chci šetřit
100%

Chci šetřit
80%

Současný pohled obcí na VO



Nic nevidím ale spořím 100%!



Mám potřebu
ale 

nemám peníze

Svítit podle
ČSN EN 13 201

ANO, jak jinak?
NE, chci přeci 

šetřit

Chci šetřit
100%

Chci šetřit
80%

Zasaďme se o dodržování 
křehké rovnováhy mezi 

kvalitou VO a bezpečností 
na komunikacích

Současný pohled obcí na VO



Zde se cítím bezpečně 

jako řidič i jako chodec
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Jirkovem to 26.9.2013 začalo……..
28.11.2012 - Nové osvětlení slouží od počátku listopadu v Březenci u Jirkova a v 
městské části Staré Vinařice. Rozdíl je patrný na první pohled, proti starým 
výbojkovým lampám svítí ty s LED čipy mnohem jasněji. Výhody mají ale i další. 
Výbojka potřebuje k provozu téměř 300 wattů, nové svítidlo si vystačí s 
pouhými 20 watty.

Původní sodíkové svítidlo : 33000 lm

Nové LED svítidlo : 5000 lm (na hlavní  je LED 50W)

Kvalita VO vzhledem k ČSN EN 13 201: 33% normované hodnoty

Výsledek: Komunikace je životu nebezpečná

Dopravní nehodovost: Nárůst

Pracovní skupina
Osvětlení, bezpečnost, kriminalita
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Pracovní skupina
Osvětlení, bezpečnost, kriminalita

Náplň pracovní skupiny: 

• Prosazovat zachování rovnováhy mezi intenzitou 
veřejného osvětlení, bezpečností dopravy a pocitem 
bezpečí chodců

• Podpora dotací nejen v oblasti úspor el.energie ale 
také pro dobudování a obnovu infrastruktury 
veřejného osvětlení

• Jednání o závaznosti norem veřejného osvětlení
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Pracovní skupina
Osvětlení, bezpečnost, kriminalita

Členové: 

• Členové SRVO a ČSO

• ČVUT FEL, VŠB

• Zástupci ministerstev (MD, MV, MŽP, MPO, MMR)

• Ředitelství služby dopravní policie

• Senátor Parlamentu ČR
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Vliv kvality VO na DN

Analýza č.1: 

• Zadání: MD (BESIP), ŘSDP

• Cíl: Potvrdit či vyvrátit vliv kvality VO na DN

• Lokality: zhoršení/zlepšení kvality VO (silnice I.-III. tř.)

• Závěr:

• Výrazné zhoršení kvality VO – nárůst DN o 121%

• Výrazné zlepšení kvality VO – snížení DN o 48 %

(Pozn.: hodnoceno  pouze 60 DN – málo reprezentativní vzorek, doporučeno 
provést rozbor  lokalit s výrazným zlepšením VO)
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Vliv kvality VO na DN

Analýza č.2: 

• Zadání: MD (BESIP), ŘSDP

• Cíl: Podrobnější analýza DN

• Lokality: zlepšení kvality VO (silnice I.-III. tř., místní 
komunikace I.-II. tř.)

• Závěr:

• snížení DN o 83 %

(Pozn.: hodnoceno 180 DN)
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Vliv kvality VO na DN

Analýza č.2: 

• Po zlepšení kvality VO:

• 0 mrtvých (2), 0 těžce zraněných (4), 4 lehce 
zraněných (30)

• 0 srážek s chodcem (9)

• 0 srážek se stromem, stožárem, svodidlem….(23)

• 0 DN za deště (21)

• 0 DN na přechodu (12), 2 DN v blízkosti (19)
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Vliv kvality VO na DN

Analýza č.2: 

• Zhodnocení finančních přínosů:

• Ze 71 mil.Kč se po přepočtu na shodnou časovou bázi 
snížily náklady za následky nehod o 65 mil.Kč
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Vliv bílého světla na DN

Analýza č.3: 

• Zadání: SRVO

• Cíl: vliv bílé barvy světla VO na DN

• Lokality: původní osvětlení dle ČSN, výměna sv.zdroje

• Závěr:

• snížení DN o 52 %

(Pozn.: hodnoceno 317 DN)
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Vliv bílého světla na DN

Analýza č.3: 

• Po zlepšení kvality VO:

• 0 mrtvých (0), 1 těžce zraněných (8), 10 lehce (30)

• 7 srážek s chodcem (22)

• 2 srážky se stromem, stožárem, svodidlem… (11)

• 4 DN za deště (26)

• 5 DN na přechodu (25), 6 DN v blízkosti (67)
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Vliv kvality VO na DN

Analýza č.3: 

• Zhodnocení finančních přínosů:

• Z 53 mil.Kč se po přepočtu na shodnou časovou bázi 
snížily náklady za následky nehod o 24 mil.Kč
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Závěr

Prostřednictvím 3 na sobě nezávislých analýz byl 
zřetelným důvodem prokázán vliv kvality veřejného 
osvětlení na dopravní nehodovost.

Analýzy jsou významným podkladem pro jednání s MMR 
o sezávaznění norem ČSN 13 201 pro:

• Dálnice

• Silnice I.-III.třídy

• Místní komunikace I.třídy (případně i II.třídy)



Děkuji za pozornost

Ing. Jiří Skála
Mob.: +420 602 662 330

E-mail: predseda@srvo.cz

Předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

Předseda České společnosti pro osvětlování – regionální skupina Labsko-Vltavská

Předseda pracovní skupiny Osvětlení – Bezpečnost - Kriminalita

Člen pracovní skupiny  LED svítidla


