
 
 

 
 

 

   Sdružení pro záchranu prostředí 
 

 
Vás zve na seminář 

 

Ekologicky a ekonomicky šetrné  
osvětlení pro jihočeské obce 

 
v úterý 11. listopadu 2014 

 

od 10 do 14 hodin  
 

v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích 
 

(budova v ul. B. Němcové, č. dveří 325) 
 

    Se zvyšujícími se cenami elektřiny se výdaje za veřejné osvětlení staly citelnou položkou v každoročních 
rozpočtech měst a obcí. Zároveň vinou zastaralé konstrukce svítidel, chybějící regulaci či nevhodnému 
umístění se mnoho cenné energie použité na tuto veřejnou službu ztrácí bez užitku.  Technologický vývoj 
v osvětlování je v posledních letech ohromující a netýká se jen zdrojů v budovách, ale i výkonných svítidel pro 
veřejné i slavnostní osvětlení.  

   Jak řešit správu veřejného osvětlení koncepčně? Lze v oblasti veřejného osvětlení uspořit i bez dotací? 
Seminář, na kterém vám nabídneme potřebné informace, je určen starostům a zastupitelům měst a obcí, 
pracovníkům technických služeb, správcům veřejného osvětlení a také energetickým a ekologickým poradcům 
působícím v Jihočeském kraji. 

 
Program semináře: 
 

9:30  -  10:00 Prezence 

10:00 - 10:10 Zahájení a úvodní slovo 

10:10 - 10:40 Inteligentní veřejné osvětlení  - Michal Staša, SEVEn o.p.s. 

10:40 - 11:00 Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost – Jiří Skála, Společnost pro rozvoj 
veřejného osvětlení 

11:00 - 11:30 Nové trendy v technologiích pro veřejné osvětlení – Jiří Skála, Společnost pro rozvoj 
veřejného osvětlení 

11:30 - 12:15 Přestávka na oběd 

12:15 - 12:35 Pasport veřejného osvětlení – proč a jak ho využít – Jiří Skála, Společnost pro rozvoj 
veřejného osvětlení  

12:35 - 13:15 Koncepční přístup základem úspěchu – plán obnovy, energetický audit a posudek a jiné 
dokumenty – Martin Škopek, Energy Consulting Service, s.r.o. 

13:15 - 13:45 Světelné znečištění – jak mu předcházet? – Jan Hollan, Centrum výzkumu globální změny 
Akademie věd ČR 

13:45 - 14:00 Závěrečná diskuse a ukončení 

 

 



Místo konání, budova Krajského úřadu Jihočeského kraje v ul. Boženy Němcové v Českých Budějovicích je 
označena trojúhelníčkem: 

 

 

 
   Pokud máte zájem o účast, zaregistrujte se jedním z těchto způsobů: e-mailem na: 
romana.panska@calla.cz, telefonem na 384 971 930, faxem na 384 971 939, eventuálně osobně na adrese 
Calla, Fráni Šrámka 35, 370 01  České Budějovice.    
 
      Na akci není vybíráno vložné. Možnost oběda v jídelně v budově Krajské úřadu. 

 
 
Na setkání se těší 
 
          
 

 
 

                                          Edvard Sequens 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

Akce je podpořena Jihočeským krajem v rámci grantového programu Rozvoj venkova a krajiny 2014. 
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