
Kulatý stůl o veřejném osvětlení na téma biodynamické osvětlení 
 

Dne 14.6.2019 se zástupci Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, předseda Ing. Jiří Skála a 

místopředseda Ing. Milan Plíhal, zúčastnili jednání o možnosti využití biodynamického osvětlení. Cílem 

bylo nalezení kompromisního řešení světelně-technických parametrů svítidel veřejného osvětlení pro 

zajištění kvalitního osvětlení veřejného prostoru s důrazem na dodržení požadavků zajišťující šetrnost 

vůči životnímu prostředí. SRVO jako spolek sdružující správce, provozovatele a výrobce komponentů 

veřejného osvětlení aktivně podporuje diskusi na dané téma s cílem nalézt kompromisního řešení. 

Závěry jednání a stanoviska SRVO lze shrnout do následujících bodů: 

1) Definice biodynamického osvětlení 

SRVO podobně jako většina účastníků jednání podpořila nutnost stanovit jednoznačnou 

definici pro termín „Biodynamické osvětlení“ z důvodu jednoznačného a opakovatelného 

řešení. Tento požadavek vznesl na samém začátku jednání Ing. Petr Žák Ph.D. z ČVUT 

2) Stanovení parametrů 

SRVO opětovně zopakovala nutnost stanovení požadavků pro případné využití 

biodynamického osvětlení vznesené na předchozích jednání s MŽP a to zejména: 

• Stanovení noční doby (časového úseku) pro uplatnění požadavků na snížení modré složky 

světla 

• Stanovení minimální doby pro dynamickou změnu barvy světla z jedné hodnoty na druhou 

(nepovolit skokovou změnu) 

• Stanovení minimální hodnoty osvětlenosti, pro kterou již není prokázán vliv modré složky 

světla na živé organismy 

 

3) Osvěta pro kvalitní projektování 

SRVO navrhla, aby byla nutně zajištěna osvěta ohledně kvalitního osvětlení dle stávajících 

norem včetně požadavků na rušivé světlo (osvětlení fasád budov), a to od projektantů, přes 

vlastníky veřejného osvětlení, realizační firmy až po kontrolu kvality osvětlení při uvádění 

staveb veřejného osvětlení do provozu. 

4) Návrh využití biodynamického osvětlení  

SRVO podporuje diskusi na téma nalezení účelného využití, vhodného technického řešení a 

provozních nákladů biodynamického osvětlení s cílem nalezení kompromisního řešení. 

Z tohoto důvodu SRVO představila návrh následujícího řešení k širší diskusi: 

 

• Náročnost projektové přípravy – v případě projektové přípravy biodynamického osvětlení je 

patrné, že se zvýší nároky projektové přípravy se současnými požadavky na předložení 

certifikovaných vlastností LED svítidel. 

• Stanovit základní světelně-technické parametry platné pro období nočního klidu s maximální 

hodnotou CCT = 2700 K.  

• Na vybraných pozemních komunikacích, na kterých bude účelné a přínosné v době mimo 

dobu nočního klidu zvýšit kvalitu osvětlení (například zvýšit bezpečnost silničního provozu na 

pozemních komunikacích s velkou intenzitou dopravy), umožnit zvýšení této hodnoty do 

max. CCT = 4000 K. 

 


