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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou osvětlení p echodů pro chodce s využitím LED svítidel. 

 Teoretická část popisuje princip osvětlování p echodů, princip fungování LED svítidel a 
veškeré světelné zdroje pro osvětlování p echodů.  

Praktická část se zabývá v první části návrhem osvětlení vybraného p echodu pro chodce. Návrh 
je proveden ve výpočtovém programu Relux pro. Druhá část pojednává o kontrolním mě ení a 
následném vyhodnocení horizontální i vertikální osvětlenosti, doplněny udržovanou rovnoměrností 
osvětlenosti pro každou část p echodu. Všechna mě ení a vyhodnocení jsou provedena podle p edpisu 
TKP 15 dodatek č. 1. 
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Abstract 

This thesis deals with the issues of using LED lights as a lighting of pedestrian crossing. 

The theoretical part describes basic characterization of pedestrian crossing lights, the principles 

of functioning of LED lights and other light sources used for pedestrian crossings. 

The practical part deals in the first section with a design of lighting of chosen pedestrian 

crossing. This desing has been created in a calculating software Relux pro. Second part is about 

inspectional measurement and subsequent evaluation of horizontal and vertical illumination 

accompanied with maintained evenness of illumination for every part of pedestrian crossing. Every 

measurement and evaluation were accomplished according to regulation TKP 15 amendment 1. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

Zkratka Význam 

 

ČSN EN P evzatá evropská norma do české technické normy 

TKP 15 Technické kvalitativní požadavky kapitola 15 

LED   Light emitting diode, elektroluminiscenční dioda 

IP   Stupeň krytí optických částí svítidla 

JP    Jízdní pruh 

AP   Adaptační pásmo 

DP   Doplňkový prostor 

JP   Jízdní pruh 

Ga   Galium 

In   Indium 

VO   Ve ejné osvětlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Značka   Jednotka   Veličina 

 

E    [lx]     osvětlenost 

dΦ    [lm]    hustota světelného toku 

dA    [m2]    osvětlená plocha 

z     [-]    udržovací činitel 

zz    [-]    činitel stárnutí světelných zdojů 

zs     [-]    činitel znečištění svítidel 

zp    [-]    činitel znečištění ploch  

zfz    [-]    činitel spolehlivosti světelných zdrojů 

zv    [-]    Výsledný činitel stárnutí zdroje 

L    [cd/m2]    jas 

Tc     [K]    teplota chromatičnosti 

Ra     [-]     index podání barev 

λ    [nm]    vlnová délka 

Φ(λ)    [lm]     světelný tok dané vlnové délky 

Φe(λ)    [lm]     zá ivý tok dané vlnové délky 

KΦ(λ)    [lm]    světelná účinnost dané vlnové délky 

Ra     [-]     index podání barev 

P    [W]    elektrický p íkon 

η      [lm.W-1]   měrný výkon 

Ω    [sr]    prostorový úhel 

S    [m2]    plocha 

Em    [lx]    udržovaná osvětlenost 

Emin    [lx]    minimální osvětlenost 

Emax    [lx]    maximální osvětlenost 

UO    [-]    rovnoměrnost osvětlenosti 

k      [%]    poměr osvětleností 

Epů    [lx]    původní osvětlenost VO 



Epo    [lx]    požadovaná osvětlenost VO 

P1    [W]    celkový p íkon svítidel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

1. Úvod ................................................................................................................................... 1 

2. Teorie osvětlení p echodů .................................................................................................. 2 

2.1 P isvětlování p echodů pro chodce .............................................................................. 2 

2.2 Umístění svítidla .......................................................................................................... 4 

2.3 Základní požadavky pro kontrolu osvětlenosti ............................................................ 5 

2.3.1 Návrh p isvětlení .................................................................................................. 5 

2.4 Bezpečně osvětlené p echody pro chodce nové generace s aktivní dopravní značkou 
IP 6 6 

3. Osvětlení p echodu v kontextu jasu pozadí ........................................................................ 7 

3.1 Barevný tón světla ....................................................................................................... 7 

3.2 Pozitivní kontrast ......................................................................................................... 7 

3.3 Negativní kontrast ........................................................................................................ 9 

3.4 Požadavky na p isvětlení ........................................................................................... 10 

3.5 Adaptační pásmo ........................................................................................................ 11 

4. Světelné zdroje a svítidla pro osvětlování p echodů ........................................................ 13 

4.1 Světlo ......................................................................................................................... 13 

4.2 Světelné zdroje ........................................................................................................... 14 

4.2.1 Základní parametry světelných zdrojů ............................................................... 15 

4.2.2 T ídění světelných zdrojů ................................................................................... 20 

4.2.3 Udržovací činitel z .............................................................................................. 20 

4.3 Svítidla ....................................................................................................................... 20 

4.3.1 K ivka svítivosti ................................................................................................. 21 

 .............................................................................................................................................. 21 

4.4 Světelné diody – LED ................................................................................................ 22 

4.4.1 Princip funkce ..................................................................................................... 22 

4.4.2 Optické systémy svítidel LED ............................................................................ 23 

4.4.3 Konstrukce LED ................................................................................................. 24 

4.4.4 Vlastnosti LED ................................................................................................... 25 

5. Návrh osvětlení vybraného p echodu ............................................................................... 26 

5.1 Navržená osvětlovací soustava v programu Relux pro .............................................. 29 

5.1.1 Osvětlenost p echodu ......................................................................................... 29 



5.1.2 Osvětlenost adaptačního pásma od kopule ......................................................... 30 

5.1.3 Osvětlenost adaptačního pásma od závory ......................................................... 31 

6. Mě ení světelných parametrů osvětleného p echodu ....................................................... 33 

6.1 Volba udržovacího činitele ........................................................................................ 34 

6.2 Výsledky mě ení a výpočtů ....................................................................................... 35 

6.2.1 Vertikální osvětlenosti  ....................................................................................... 36 

6.2.2 Horizontální osvětlenosti .................................................................................... 38 

6.2.3 Adaptačních pásem ............................................................................................. 38 

6.2.4 Porovnání výsledků Relux pro a kontrolního mě ení ......................................... 38 

7. Závěr ................................................................................................................................. 41 

8. Seznam použité literatury ................................................................................................. 42 

9. Seznam obrázků ................................................................................................................ 43 

10. Seznam tabulek .............................................................................................................. 45 

11. Seznam vzorců ............................................................................................................... 46 

12. P ílohy: .......................................................................................................................... 47 



1 

 

 

1. Úvod 
 

P echody pro chodce jsou jedním z nejnebezpečnějších míst v dopravě. V poslední době se sice 
začaly intenzivněji osvětlovat, ale správně nasvětlený p echod je vidět jen z ídka. Velmi často jsou 
svítidla špatně umístěny a témě  v každém p ípadě jsou použita nevhodná svítidla.  

Bakalá ská práce se zabývá využitím LED svítidel na p echodech pro chodce. V současné době, 
s rostoucí automobilovou dopravou, roste i počet nehod na p echodech pro chodce. Bohužel k tomu 

nep ispívá ani spousta reklamních nosičů kolem dopravní infrastruktury. Proto je dobré se touto 
problematikou zabývat. Většina osvětlených p echodů v České republice totiž nesplňuje požadavky, 
popsané v TKP kapitola 15, p íloha číslo 1, pro správné osvětlení p echodů. 

V současnosti se p echody začínají p isvětlovat LED světelnými zdroji, jednak z důvodu úspory, 

a také disponují nejlepšími světelně technickými parametry. V této bakalá ské práci proto byla využita 
LED svítidla s asymetrickou k ivkou svítivosti, která jsou pro osvětlování p echodů témě  ideálním 
ešením.  

Návrh p echodu byl proveden na základě výpočtového programu Relux pro na testovacím 
polygonu projektu Smart city v areálu Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. P echod 

na komunikaci fyzicky není umístěn. A proto tato práce, kromě kontrolního mě ení a výpočtu správnosti 
nasvětlení p echodu, popisuje i umístění p echodu. Všechna mě ení i výpočty jsou v souladu s normou 

ČSN 36 0455. 
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Teoretická část 
 

2. Teorie osvětlení p echodů 
 

Správným osvětlením p echodů pro chodce se zabývá technická norma ČSN EN 13201 – 2 – 

p íloha B požadavky na osvětlení.  

Norma uvádí, že „svislá osvětlenost chodů musí být výrazně vyšší, než vodorovná osvětlenost 
přilehlé vozovky, která je zajištěna běžným osvětlením komunikace – to platí pro případ pozitivního 
kontrastu, který se volí vždy, když se přechod osvětluje samostatnými svítidly.“  [4] 

                                       

         

2.1 P isvětlování p echodů pro chodce 

Posuzované prostory: 

Základní prostor (A) –  je to prostor, kde je chodec p isvětlován viz. Obrázek 1. 

Doplňkový prostor (B) – prostor, o délce jeden metr směrem od komunikace, který je také 
p isvětlován, avšak s nižšími požadavky viz. Obrázek 1. 

Délka základního prostoru – je oboustranně vymezena mezi chodníkem a vozovkou, většinou 
se jedná o kraj obrubníku p ilehlý k pozemní komunikaci. 

Ší ka základního prostoru – je vymezena okraji vodorovného dopravního značení V7 
„p echod pro chodce“. 

Doplňkový prodloužený prostor (B
,
) – Pokud se na vozovce existuje st ední dělící pás nebo 

ostrůvek nebo jiné dopravně bezpečností opat ení, tak se p ípadně realizuje tento prostor. Jedná se o 
prostor navazující na prostor základní ve směru osy p echodu. Je dlouhý 3 m a jeho ší ka je shodná 
s ší kou základního prostoru viz. Obrázek 2. Pokud je délka dělícího pásu, ochranného ostrůvku větší, 
než 3 m, tak se doplňkový prodloužený prostor nerealizuje.     [6]   
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Obrázek 1.: Rozdělení p echodů bez ostrůvku [6] 

 

 

 

Obrázek 2.: Rozdělení p echodů s ostrůvkem [6] 
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2.2 Umístění svítidla 

P esné umístění svítidla lze určit pouze správným výpočtem. Je známo, že p i nižších 
adaptačních jasech je možné rozlišit poměr jasů 1:3. Za p edpokladu, že st ední hodnota činitele odrazu 
světla bude u chodce 0,203. Potom musí být osvětlen na hodnotu témě  15 luxu, aby jeho jas byl    

1cm.m-2. Bude – li jas vozovky 1 cm.m-2, pak je t eba zajistit osvětlenost svislé roviny v místě p echodu 
3 x 15 = 45 luxu. V adě osvětlenosti pak 50 luxů viz. Tabulka 1.    [7]

           

Tabulka 1.: Osvětlenost chodce pro t ídy osvětlenosti ME [7] 

Třída Lkom[cd.m-2] Lch[cd.m-2] Ech[lx] Ev[lx] 

ME1 2,00 6,00 94,30 100 

ME2 1,50 4,50 70,70 75 

ME3 1,00 3,00 47,10 50 

ME4 0,75 2,30 35,30 35 

ME5 0,50 1,50 23,60 25 

ME6 0,30 1,35 14,10 15 

 

Uvedené osvětlenosti jsou brány jako minimální a měly by být dosaženy v ose p echodu ve 
výšce 1,2 m nad vozovkou. Je žádoucí, aby chodec byl vidět, a proto by osvětlenost měla být do 
vzdálenosti jednoho metru od krajnice stejná nebo nejvýše o stupeň nižší. Na obrázku 3. jsou graficky 

znázorněny výsledky výpočtu osvětlenosti na svislé rovině vzdáleny t i metry od svítidla. Svislá rovina 
procházející svítidlem a rovnoběžná s podélným směrem vozovky je počátkem sou adnic (0). Na 
obrázku jsou naznačeny úseky vyhovující jednotlivým t ídám osvětlení. Nap íklad pro ME2 je 

vyhovující osvětlenost pět metrů směrem do vozovky a t i a půl metru směrem k chodníku. [7]

            

    

 

 

Obrázek 3.: Osvětlenost svislé roviny ve vzdálenosti 3 m od svítidla [7] 
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2.3 Základní požadavky pro kontrolu osvětlenosti 

 

2.3.1 Návrh p isvětlení 

Výpočtové body jsou umístěny ve srovnávací rovině základního prostoru do t ech p íčných ad. 
Tyto ady jsou od sebe vzdáleny ší kou p echodu. První ada je umístěna ve vzdálenosti ší ky p echodu 
od jeho okraje. Pro každý jízdní pruh jsou v jeho ší ce analogicky umístěny t i výpočtové body. Pro 
doplňkový prostor prodloužený platí analogie. V doplňkovém prostoru neprodlouženém se umisťuje 
pouze jeden výpočtový bod v každé adě, který je umístěn v délce neprodlouženého doplňkového 
prostoru.            [7] 

 

Obrázek 4.: Správné umístění výpočtových bodů [7] 

 

 

U osvětlovací soustavy se hodnotí: 

- Udržovaná průměrná horizontální osvětlenost ve výšce 0 m (na úrovni 
vozovky) 

- Udržovaná průměrná vertikální osvětlenost ve výšce 1 m nad úrovní p echodu 
pro chodce 

- Rovnoměrnost udržované osvětlenosti, která musí být větší než 0,4 

[7] 
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2.4 Bezpečně osvětlené p echody pro chodce nové generace s aktivní 
dopravní značkou IP 6 

 

Jde o autonomní systém, kdy p echod sám rozpozná a následně indikuje výskyt chodců na 
p echodu pro chodce nebo v jeho blízkosti. Indikace je nav ena tak, aby idiči jedoucích vozidel byli 
včas a hlavně efektivně upozorněni, aby dali p ednost chodci na p echodu. Systém pracuje nezávisle na 
k ižovatkách a p echodech pro chodce, ízených světelným signalizačním za ízením. 

Oranžový LED indikátor ve tvaru vykračujícího chodce je v klidovém stavu zhasnut. Pokud je 

detekována p ítomnost chodce na p echodu, dojde k jeho okamžité reakci a upozorní idiče jedoucího 
vozidla. Upozornění probíhá ve formě záblesků v proti-fázi o frekvenci 2 Hz. Tato kombinace blikání a 
záblesků probíhá po celou dobu p ítomnosti chodce v detekční zóně. Systém detekce je stále napájen ze 
sítě 230 V a je v provozu 24 hodin denně. Spínání osvětlení p echodu pro chodce (svítidlem) a 
prosvětlení symbolů IP6 je zabezpečeno na sobě nezávisle, buď spínacími hodinami s celoročním 
spínacím kalendá em, nebo pomocí systému s fotobuňkou. Další možností je použití napájení aktivní 
dopravní značky IP6, gelovou baterií s dobíjením p es noc ze sítě ve ejného osvětlení nebo solárním 
panelem.          [8] 

         

. 

 

Obrázek 5.: Aktivní dopravní značka IP6 [10] 
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3. Osvětlení p echodu v kontextu jasu pozadí 
 

Osvětlenost na p echodech pro chodce je t eba věnovat zvláštní pozornost, protože je zde fakt, 

že je t eba osvětlovat chodce a ne samotný p echod. Existují dva způsoby zviditelnění chodce. 
Pozitivním nebo negativním kontrastem postavy vůči pozadí. Někdy nastává situace, že je lepší chodce 
nezdůrazňovat. Chodec je totiž dostatečně viditelný díky jasnějšímu pozadí. Naopak nevhodné osvětlení 
někdy může způsobit, že chodec bude vidět hů e nebo vůbec. Nap íklad špatné p isvětlení z jedné strany, 
které nedostatečně osvětlí chodce p echázejícího z protější strany. Ve skutečnosti je chodec osvětlen 
velmi málo a idič vozidla ho nevidí a takto často dochází k nehodám.   [1] 

     

 

3.1 Barevný tón světla 

Barevný tón světla použitých světelných zdrojů musí být z jiné skupiny barevných tónů, než 
jaký je použit pro osvětlení pozemní komunikace, resp. v daném místě p evažuje. Poměr náhradních 
teplot chromatičnosti by měl být v poměru nejméně 1:1,5 (nap íklad: komunikace je osvětlena 
vysokotlakými sodíkovými výbojkami Tc =1 000 K, pak světelný zdroj musí mít Tc nejméně 1 500 K).

           [1] 

 

3.2 Pozitivní kontrast 

 U pozitivního kontrastu se v p ípadě bezpečnosti chodců na p echodu aplikuje místní osvětlení 
p echodu s pozitivním kontrastem pro chodce vůči pozadí (světlý chodec vůči relativně tmavému 
pozadí). Poté ze světelně technického výpočtu, pro daný typ svítidla pro daný typ s vyza ovací 
charakteristikou, vyplyne umístění svítidla, tedy jeho vzdálenost od p echodu a p esah do komunikace. 
Projekt a provedení místního osvětlení musí vycházet z individuálního posouzení každého konkrétního 
p ípadu. Umístění svítidla se může značně lišit v závislosti na délce a ší ce p echodu. Také velmi 

důležité je pro osvětlení p echodu použít odlišnou barvu světla. Světlo je umístěno v pravém pruhu p ed 
p echodem.           [1] 

V p íloze B normy ČSN EN 13 201 – 2 je vznesen požadavek na dosažení pozitivního kontrastu 
pomocí svítidel umístěných blízko p ed p echodem, ve směru jízdy a zajištující svislou osvětlenost 
chodců výrazně vyšší, než je osvětlenost vozovky. Je žádoucí osvětlit dostatečně i nástupní prostor. Tyto 
požadavky nelze naplnit pomocí stožárů umístěných na hraně p echodu. Svítidla musí být v dostatečném 
odstupu p ed p echodem, který je obvykle nejméně t etinou jeho výšky nad vozovkou. V p ípadě, že 
p echod bude vést nap íč vozovky s více jízdními pruhy, tak samoz ejmě nebude postačovat k jeho 

dostatečnému osvětlení jen jedno svítidlo na chodníku, ale bude pot eba jej posílit dalším svítidlem 
poblíž st edového pruhu.         [4] 
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Obrázek 6.: P íklad pozitivního kontrastu [8]  

 

 

 

Obrázek 7.: Rozmístění svítidel u pozitivního kontrastu [8]  
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3.3 Negativní kontrast 

U negativního kontrastu v p ípadě p echodů pro chodce, kde není místní komunikace osvětlena 
svítidly ve ejného osvětlení, se svítidla umisťují tak, aby zajistila co největší negativní kontrast chodce 
vůči pozadí (tmavá silueta chodce vůči světelnému pozadí) proto se svítidla nemají umisťovat těsně 
k p echodu nebo p ímo na něj. Světlo je umístěno v pravém pruhu za p echodem. [1] 

      

Viditelnost chodce nezávisí jen na kontrastu. Pokud se idič blíží k p echodu, měl by být včas 
upozorněn, že se k němu blíží a tím pádem klesne riziko st etu s chodcem. Zdůraznit p echod lze t emi 

způsoby: 

1. Zvýšením hladiny osvětlení  
 

2. Barevným odlišením – použitím světelného zdroje s jiným barevným tónem, 
než je osvětlení komunikace 

 

3. Zdůraznění svislým značením 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.: P íklad negativního kontrastu [8] 
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Obrázek 9.: Rozmístění svítidel u negativního kontrastu [8] 

 

3.4 Požadavky na p isvětlení 

 
Pro základní prostor a doplňkové prostory jsou v tabulce 2 uvedeny nejnižší a nejvyšší p ípustné 

hodnoty udržované průměrné svislé osvětlenosti. Doporučení je takové, aby udržovaná průměrná svislá 
osvětlenost doplňkových prostorů dosahovala stejné hodnoty jako v základním prostoru. P ípustný 
poměr udržované průměrné svislé osvětlenosti v základním prostoru k téže veličině v kterémkoliv 
doplňkovém prostoru musí být v rozsahu 0,5÷2,0.       [6] 

Výběr v tabulce 2 se provádí podle udržovaného jasu vozovky. Udržovaný jas vozovky je možné 
nahradit jasem pozadí. Tam, kde není jas znám, se vychází z velikosti udržované horizontální 
osvětlenosti pozemní komunikace.         [6] 

Jas pozadí je možné vyhodnotit také, jako jas průmětu prostoru do vymezeného prostoru svislým 
obdélníkem výšky 2,1 m a délky rovné délce p echodu prodloužené o délky doplňkových prostorů. 
Obdélník se umístí na zadní hraně p echodu, rovnoběžně s osou p echodu. Pozice pozorovatele je ve 
vzdálenosti 60 m p ed osou p echodu ve výšce 1,5 m nad vozovkou, uprost ed odpovídajícího jízdního 
pásu. Mě ení se provádí v nočních hodinách za plného provozu ve ejného osvětlení.   [6]
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Tabulka 2.: Osvětlenosti p echodu podle p edpisu TKP 15 [6] 

Udržovací hod ota stávajícího osvětle í Udržova á prů ěr á svislá osvětle ost l  
jasu povrchu 

poze í 
ko u ikace / pozadí 

(cd.m-2) 

horizo tál í 
osvětle osti poze í 

komunikace (lx) 

ej ižší ejv šší 
prostor všech  prostor  

základ í doplňkový 

,5  L 5   E přisvětle í se ezřizuje 

  L < ,5   E < 50 75 50 200 

,75  L <    E < 30 50 30 150 

,5  L < ,75   E < 20 30 20 100 

 L < 0,5  E < 10 15 10 50 

 

 

3.5 Adaptační pásmo 

Adaptační pásma se navrhují na pozemních komunikacích t ídy osvětlení M s udržovanou 
hodnotou průměrného jasu 1 cd.m-2 a vyšší. 

Adaptační pásma se aplikují stupňovitým snižováním udržovaného jasu (osvětlenosti) povrchu 
pozemní komunikace na hladinu nižší. Minimální délky jednotlivých adaptačních pásem jsou uvedeny 
v následující tabulce.  

 

Tabulka 3.: Adaptační pásma pro t ídy osvětlení M [6] 

Jas povrchu 

komunikace (cd.m-2) 

Udržova á 
komunikace 

Mi i ál í délk  dílčích úseků s jase  
(cd.m-2)                                                         

Udržova á hod ota                                                        

Celková 
délka 

pás a     
(m) 

1 0,5 0,3 

 L  ,  100 100 150 350 

,  > L  ,5 100 100 150 300 

,5 > L   - 100 150 250 
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Obrázek 10.: Vizualizace osvětlení p echodu [9] 
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4. Světelné zdroje a svítidla pro osvětlování p echodů 
 

U svítidel pro p echody pro chodce se používají speciální reflektory, pro které jsou 
charakteristické fotometrické k ivky svítivosti. Z pohledu oslnění idiče je vhodné použít svítidla 
s plochým sklem, které zaručí minimalizaci množství rušivého světla vyza ující směrem k idiči. 
Jednotlivé svítidlo s plochým sklem je i k noční obloze šetrnější, než klasické svítidlo, protože světlo se 
k obloze dostává pouze odrazem od terénu, kdežto klasické svítidlo vyza uje určité množství světla 
p ímo. 
 
 

4.1 Světlo 

Světlo můžeme chápat jako elektromagnetické zá ení, které je schopno prost ednictvím 
zrakového orgánu vybudit zrakový vjem. Zá ení pak lze charakterizovat frekvencí nebo vlnovou délkou. 
Viditelné zá ení nacházíme v rozmezí vlnové délky λ, mě ené v nm, mezi 380 ÷ 780 nm. To znamená, 
že podle obrázku 3 se nachází mezi vlnovými délkami ultrafialového zá ení a infračerveného zá ení. 
P esněji ečeno, tento rozsah je viditelný pro člověka.       [1] 

Světlo lze charakterizovat pomocí několika hledisek. Mezi nejzákladnější pat í fotometrické 
charakteristiky, kolorimetrické charakteristiky, koherence a polarizace. Na nich pak závisí i chování p i 
odrazu lomu a průchodu prost edím světla. Kvůli dualitě částice a vlnění má světlo vlastnosti jak vlnění, 
tak částice.                        [2] 

 

     

 

 

Obrázek 11.: Rozložení barev ve spektrální oblasti viditelného zá ení [1] 
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Tabulka 4.: Barevné tóny viditelného světla [1] 

 

 

4.2 Světelné zdroje 

Polohu svítidla, jeho typ i typ světelného zdroje je možné určit pouze na základě světelného 
výpočtu. Každá situace je svým umístěním a vazbou na okolní prost edí jedinečná.   [1] 

 

Světelný zdroj může být p írodní nebo uměle vytvo ený. K těm p írodním pat í:  

 

1. Kosmická tělese: rozdělujeme je na:  
a. Primární zdroje - Slunce, hvězdy 

b. Sekundární zdroje - Měsíc 

 

2. Chemické reakce – oheň 

3. Biologické zdroje: rozdělujeme je na: 
a. Primární zdroje – luminiscence (světlušky, houby, 

mo ští živočichové) 
b. Sekundární zdroje – nap . iridescence 

 

4. Elektrické výboje – elektrický oblouk v plynech (oblouk, výboj, blesk) 
5. Tektonické jevy – žhnoucí láva       [1] 

 

Umělé zdroje se rozlišují podle toho jak, a kde mají být použity: 

 

1. Inkadescencí neboli tepelným buzením vznikajícím p i zah átí pevné látky na 
vysokou teplotu 

2. Vybuzením atomu v elektrickém náboji 
3. Luminiscencí pevných látek  
4. Emisí fotonu p i průchodu proudu polovodičem    [1] 
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U prvního typu jsou typickým p edstavitelem nap íklad obyčejné nebo halogenové žárovky, kde 

dodávanou energií je energie tepelná. Tato energie vzniká průchodem elektrického proudu 
wolframovým vláknem.          [1] [2] 

Druhý typ p edstavují všechny nízkotlaké a vysokotlaké výbojové zdroje. Princip ve vzniku 
světla spočívá v nepružných srážkách atomů, iontů a elektronů ve sloupci výboje, který se nachází 
v elektrickém poli. Pat í zde zá ivky nebo rtuťové, sodíkové, halogenidové a nové typy výbojek. [1] [2] 

T etí typ je založen na p eměně zá ení o krátké vlnové délce na viditelné zá ení o delší vlnové 
délce. Tento jev se nazývá fotoluminiscence a nastává v chemických látkách, které jsou označovány 
jako luminofory, což je u výbojových zdrojů povlak nanesený na vnit ní povrch výbojové trubice, 
baňky. Zá ivka bez luminoforu vyza uje p evážně na vlnové délce λ = 253,7 nm. Obdobně u 
vysokotlakých rtuťových výbojek, u kterých je vlnová délka λ = 365 nm, je ultrafialové zá ení, za 
pomocí luminoforu, transformováno do viditelného zá ení.         [1] [2] 

Čtvrtý typ p edstavují LED diody nebo-li světelné diody.                  [1] [2] 

 

4.2.1 Základní parametry světelných zdrojů 

Tyto parametry popisují vlastnosti světelných zdrojů a pat í zde světelný tok, náhradní teplota 
chromatičnosti, měrný výkon, index podání barev a životnost. Kromě těchto základních parametrů jsou 
důležité i geometrické rozměry, druh použité patice, dovolená a provozní poloha světelného zdroje, 
napětí, provozní teplota atd.          [1] 

 

4.2.1.1 Světelný tok 

Světelný tok p edstavuje množství světla vyzá eného světelným zdrojem za jednotku času. íká 
nám, kolik světelné energie vyzá í zdroj do svého okolí. Závisí na druhu a typu světelného zdroje. U 
konkrétního výrobku můžeme tento údaj najít na štítku nebo na obalu. Jednotkou světelného toku je 
lumen (lm) a můžeme ho vypočítat následovně:  

 𝛷 𝜆 = 𝐾𝛷 . 𝛷 𝜆      (1.1)  

         [1] 

 

Kde: 

 

Φ (λ) = světelný tok dané vlnové délky λ (lm) 

KΦ (λ) = světelná účinnost dané vlnové délky λ (lm.W-1) 

Φe (λ) = zá ivý tok dané vlnové délky λ (W) 
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4.2.1.2 Osvětlenost  

Osvětlenost nebo – li intenzita osvětlení E je definována jako plošná hustota světelného toku 
dΦ dopadajícího na osvětlovanou plochu dA a je dána vztahem: 

 

                    𝐸 =  𝛷𝐴      (1.2) 

Kde:           [1] 

 

 E = osvětlenost [lx] 

 dΦ =  hustota světelného toku [lm] 

 dA = osvětlená plocha [m2]  

 

 

Obrázek 12.: Osvětlenost [2] 

 

„Osvětlenost a její rozložení v místě zrakového úkolu a v jeho bezprostředním okolí mají vliv na 
to, jak rychle, bezpečně a pohodlně osoba vnímá a vykonává zrakový úkol. Všechny hodnoty osvětleností 
uvedené v normě ČSN EN 12464 – 2 jsou udržované osvětlenosti a zajišťují potřebnou zrakovou pohodu, 
zrakový výkon a bezpečnostní požadavky.“        [4] 

 

Pozemní komunikace musí být osvětlena p ed i za p echodem. Pro maximální rychlost vozidla, 
které dosahuje 30 km/h, musí být osvětlení 50 m p ed i za p echodem. Pokud se vozidlo pohybuje mezi 
30 – 50 km/h tak osvětlení bude umístěno 100 m p ed i za p echodem. Pro rychlost vyšší, než 50 km/h 
pak 150 m.            [7] 
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4.2.1.3 Oslnění 

Oslnění je nep íjemný vizuální efekt způsobený nerovnoměrným rozložením jasu nebo 
vysokými kontrasty v zorném poli, což nutí lidské oko k rychlému p izpůsobení. 

Existují 2 typy oslnění:  

A) Fyziologické (omezující) – je způsobené rozptýlením světla 
v optickém prost edí oka, čímž dojde ke snížení kontrastní citlivosti. 

B) Psychologické (rušivé) – je spojené se subjektivním pocitem 
nepohodlí. 

 

4.2.1.4 Náhradní teplota chromatičnosti 

Abychom popsali barevné vlastnosti světla, využíváme náhradní teplotu chromatičnosti. U 
teplotních světelných zdrojů odpovídá teplotě vlákna, u výbojových světelných zdrojů se používá pojem 
náhradní teplota chromatičnosti, která odpovídá ekvivalentnímu teplotnímu zdroji s podobným 
spektrálním složením, jaký má daný výbojový světelný zdroj.      [1] 

 

 

Tabulka 5.: Teplota chromatičnosti různých světelných zdrojů [1] 

Teplota Příklad výsk tu 

1200 K svíčka 

2800 K ěž á žárovka, slu e při vý hodu a západu 

3000 K studiové osvětle í 
5000 K o v klé de í světlo, zářivk  

5500 K fotografi ké lesk  

6000 K jas é poled í světlo 

7000 K leh e za rače á o loha 

8000 K o lač o, lhavo rak  za arvují světlo do odra  

10000 K sil ě za rače á o loha e o je  odré e e ez slu e 

 

 

U světelných zdrojů rozlišujeme t i základní kategorie barvy světla v závislosti na teplotě 
chromatičnosti: 

 

1. Teple bílá   < 3 300 K 

2. Bílá  3 300 ÷ 5 000 K 

3. Denní  > 5 000 K 
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4.2.1.5 Měrný výkon 

U světelného zdroje p edstavuje míru p eměny elektrické energie na světelnou energii, tedy 
definuje vztah mezi produkovaným světelným tokem a elektrickým p íkonem světelného zdroje. 

Elektrický výkon P se p emění na světelný tok Φ, p ičemž se zohledňuje to, jak oko vnímá světelné 
zá ení. Nejúčinnější světelné zdroje dosahují až 200 lm.W-1.     [1] 

Měrný výkon můžeme vypočíst: 

      𝜂 = 𝛷𝑃         (1.3) 

          [1] 

 

Kde: 

 

η = měrný výkon (lm.W-1) 

Φ = světelný tok (lm) 

P = elektrický p íkon (W) 

 

 

Tabulka 6: P ehled měrných výkonů běžně vyráběných světelných zdrojů [1] 

Druh světelného zdroje P íkon (W) Měrný výkon (lm.W-1) 

Žárovka 15 - 200 6 - 15 

Halogenová žárovka 10 – 2 000 14 – 26 

Kompaktní zá ivka 5 – 60 56 – 88 

Lineární zá ivka T8 10 – 58 65 – 90 

Lineární zá ivka T5 14 – 80 70 – 104 

Indukční výbojky 50 – 400 70 – 93 

Rtuťová výbojka 50 – 1 000 50 – 80 

Vysokotlaká sodíková výbojka 50 – 1 000 88 – 150 

Halogenidová výbojka 35 – 3 500 94 – 103 

Nízkotlaká sodíková výbojka 18 – 180 130 – 200 

Světelné diody 1 – 20 až 140 

Xenonová výbojka 25 – 10 000 až 95 

Plazmový světelný zdroj až 250 až 85 
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4.2.1.6 Index podání barev 

I když světelné zdroje mohou mít stejnou barvu světla, mohou vykazovat rozdílné podání barev, 
které závisí na spektrálním složení světla těchto zdrojů. Tyto vlastnosti popisujeme pomocí indexu 
podání barev. Určuje do jaké míry je člověk schopen p i daném spektru zá ení daného světelného zdroje 
vnímat barvy. Čím je hodnota indexu vyšší, tím lepší je podání barev. Z umělých zdrojů světla dosahuje 
nejvyšší hodnoty obyčejná žárovka, naopak nejnižších hodnot dosahují zdroje monochromatického 
zá ení.             [1] [2] 

 

4.2.1.7 Životnost světelného zdroje 

Důležitý parametr, který nám íká, jak dlouho vydrží daný světelný zdroj hospodárně svítit. 
Rozlišujeme dvě definice životnosti: 

1. Průměrná životnost – průměr životností jednotlivých světelných zdrojů 
osvětlovací soustavy provozované za p edem stanovených podmínek. Doba je 
daná časem, za který bude svítit p esně polovina ze sledovaného počtu 
světelných zdrojů, tedy míra výpadků dosáhne 50 %. Během trvání postupně 
dochází k úbytku funkčních světelných zdrojů, což vyjad uje k ivka mortality 
(úmrtnosti) 

2. Užitečná (ekonomická) životnost se definuje vzhledem k postupnému poklesu 
světelného toku zdrojů během života. Konec užitečného života se dosáhne 
tehdy, když světelný tok zdroje bude na úrovní 80 % počáteční hodnoty 
světelného toku (pro LED se často uvažuje 70 %).    [1] [2] 

 

 

Tabulka 7.: Orientační životnosti pro různé typy umělých světelných zdrojů [1] 

Druh světelného zdroje Průměrná životnost (h) Užitečná životnost (h) 

Žárovky 1 000 1 000 

Halogenové žárovky 2 000 – 3 000 2 000 – 3 000 

Kompaktní zá ivky 15 000 6 000 – 15 000 

Lineární zá ivky 20 000 10 000 – 18 000 

Vysokotlaké rtuťové výbojky 16 000 – 24 000 10 000 – 20 000 

Vysokotlaké sodíkové výbojky 32 000 20 000 

Nízkotlaké sodíkové výbojky 16 000 16 000 

Halogenidové výbojky 10 000 4 000 

Indukční výbojky 60 000 20 000 

Výkonové LED 50 000 – 100 000 25 000 – 50 000 

Plazmové světelné zdroje 50 000 50 000 

Xenonové výbojky 1 000 – 3 000 1 000 – 3 000 
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4.2.2 T ídění světelných zdrojů 

Světelné zdroje rozdělujeme do t ech základních skupin: 

 Teplotní 
 Výbojové 

 Světelné diody 

V teplotních světelných zdrojích dochází průchodem elektrického proudu k zah átí vodivé látky 
(kovu) na vysokou teplotu a tato látka vysílá v důsledku tepelného pohybu optické zá ení. 

Výbojové světelné zdroje jsou založené na principu elektrických výbojů v plynech a parách 
různých kovů a využívají p eměnu elektrické energie na kinetickou energii elektronů, která se p i 
srážkách s atomy plynů mění na optické zá ení. 

Světelné diody (LED) pracují na principu vyza ování energie v podobě fotonů p i samovolném 
návratu elektronů z vybuzeného stavu do základního energetického stavu.    [1] [2] 

 

 

4.2.3 Udržovací činitel z 

Jeho definice zní: Podíl průměrné osvětlenosti pracovní roviny po určité době používání 
osvětlovací soustavy a průměrné osvětlenosti soustavy, kterou lze požadovat za novou. Udržovací 
činitel je závislý na plánovaném programu údržby. Jeho hodnota bývá v rozmezí 0,5 – 0,8. Norma udává 
hodnotu udržovacího činitele z ≥ 0,5. Lze určit podle vztahu: 

                                𝒛 =  𝒛𝒛 . 𝒛𝒔 . 𝒛𝒑 . 𝒛𝒇𝒛     (1.4) 

  Kde: 

   zZ = činitel stárnutí světelných zdrojů [-] 

   zS = činitel znečištění svítidel [-] 

   zp = činitel znečištění ploch osvětlovaného prostoru [-] 

   zfz = funkční spolehlivosti světelných zdrojů [-]   [1][13] 

 

4.3 Svítidla 

Jsou to za ízení, která filtrují, rozdělují nebo mění světlo vyza ované jedním nebo více 
světelnými zdroji a obsahují všechny díly, nutné pro upevnění a ochranu světelných zdrojů, včetně 
světelného zdroje. Součásti některých svítidel jsou i pomocné obvody, včetně prost edků pro jejich 

p ipojení k síti. Světelně činné části svítidel slouží ke změně rozložení, usměrnění nebo rozptýlení 
světelného toku světelných zdrojů, dále k omezení oslnění. Světelně činné části svítidla jsou schopny 
mimo jiné filtrovat nežádoucí části spektra vyza ovaného světelným zdrojem. Konstrukční části svítidla 
slouží k upevnění světelného zdroje, světelně činných částí, k ochraně p ed vniknutím cizích p edmětů 
a vody.            [2] 
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4.3.1 K ivka svítivosti 

Svítivost p edstavuje velikost světelného toku ϕ vyzá eného do daného orientovaného 
prostorového úhlu Ω. Je-li tento úhel velmi malý, mluvíme o svítivosti v daném směru. Pro svítidla se 
udávají k ivky svítivostí, což jsou jinak ečeno grafy svítivosti v jednotlivých směrech. Nejčastěji 
používaná soustava fotometrických mě icích rovin je C-γ.      [2] 

  

Obrázek 13.: Symetrické a asymetrické k ivky svítivosti [11] 

 

 

Obrázek 14.: Osvětlení p echodu asymetrickými svítidly v minimální vzdálenosti p ed p echodem [8] 
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4.4 Světelné diody – LED 

Slovo LED je anglická zkratka Light – Emitting Diode a znamená polovodičovou elektronickou 

součástku s PN p echodem, která generuje světelné, infračervené nebo ultrafialové zá ení. Používá jiný 
fyzikální princip a má mnoho vlastností, kterými se od jiných zdrojů světla odlišuje. Polovodičový 
p echod vyza uje velmi úzké spektrum. Primární zá ení je v podstatě monochromatické, a tím pádem 
jsou LED svítidla velmi účinným světelným zdrojem. Technologie LED má veliký potenciál do 
budoucna.            [3] 

Díky vlastnosti smě ování světelného toku u LED svítidel je možné vyrobit takové optické 
systémy, které jsou schopny vygenerovat požadovaný kontrast chodce na p echodu tak, aby byl chodec 
vlivem vhodného poměru horizontální osvětlenosti komunikace p ed p echodem a za ním a vertikální 
osvětlenosti chodce ze směru p ijíždějícího vozidla, viditelný, a zároveň nevznikaly tak velké kontrasty. 
Jakmile je p echod, oproti svému okolí p esvětlen, nastává situace, kdy se podmínky viditelnosti zhorší, 
protože oko idiče se adaptuje na vysoký jas p echodu a na tmavou oblast za p echodem se není schopen 
dostatečně rychle adaptovat.         [3] 

 

4.4.1 Princip funkce 

Prochází-li PN p echodem elektrický proud v propustném směru, p echod emituje (vyza uje) 
nekoherentní světlo s úzkým p echodem. Může emitovat i jiné druhy zá ení. Je to způsobeno 

elektroluminiscencí. Pásmo spektra diody je závislé na chemickém složení použitého polovodiče. LED 
diody jsou vyráběný od infračervených až po ultrafialové zá ení, včetně viditelného spektra zá ení.  
               [1] [3] 

Pro vytvo ení PN p echodů se používají zejména polovodiče typu AIIIBV vysoké čistoty, 
legované malým množstvím čistých p íměsí, které vytvá ejí buď p ebytek elektronů, nebo jejich 

nedostatek, a tedy p ebytek děr. V místě, kde se oba typy stýkají, vzniká PN p echod. Po p iložení 
správné polarity na tento p echod, dojde ke vzájemnému p ibližování elektronů a děr k místu kontaktu 
a k jejich rekombinaci. P i rekombinaci každého páru elektron – díra se uvolní určité množství energie, 
které může vyzá it mimo krystal. Elektrická energie se tak mění na světlo určité barvy.  

                             [1] [3] 

První byly diody červené barvy, a po nich se objevily diody se zelenou, oranžovou, žlutou a 
nakonec modrou barvou. Právě pomocí díky LED modré barvy na bázi nitridu galia a india (InGaN), 
s podstatně odlišnou výrobní technologií, se mohla vyvinout barva bílá, zá ící v celé oblasti viditelného 
spektra. Světlo je vnímáno jako bílé, když jsou t i typy čípků na sítnici oka vybuzeny v určitém poměru. 
Bílé světlo LED lze získat dvěma způsoby:            [3] 

                 

 Mísení monochromatických LED – Bílé světlo lze získat mísením několika 
komplementárních vlnových délek určitého výkonového poměru. Mísením 
dvou vlnových délek vznikne dichromatický zdroj. Mísením t í 
monochromatických LED zá ičů pak trichromatický zdroj. Mísit lze v závislosti 
na požadované kvalitě bílého světla, to znamená, že zvyšováním počtu 
monochromatických složek ze zvyšuje barevné podání bílého světla. 

 Konvertor vlnových délek – P i primárním vyza ování na kratší vlnové délce, 
p evážné v modré oblasti, je část světla absorbována v konvertorovém materiálu 
a znovu vyzá ena jako světelné zá ení s delší vlnovou délkou. 
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Typickým p edstavitelem je bílá LED založena na modrém LED čipu a fosforovém konvertoru. 
Vhodným fosforovým luminoforem je hlinitý garnát aktivovaný cerem (Y3l5O12:Ce) a modrým LED 
čipem InGaN. Modrá LED vyza uje modré světlo ve viditelné oblasti. Část světla je distribuována p ímo 
k pozorovateli. Část k krátkovlnných fotonů je v prostoru zapouzd ení absorbována a znova emitována 
s delší vlnovou délkou ve žlutém spektru. Vyza ované spektrum se skládá z luminiscence modrého 
světla a fosforescence světla žlutého. Nastavováním vzájemného poměru luminiscence a fosforescence 

lze optimalizovat nejen náhradní teplotu chromatičnosti, ale také měrný výkon a index podání barev. Se 
vzrůstající teplotou chromatičnosti měrný výkon klesá a s klesající index podání barev roste.      [3] 

 

 

Obrázek 15.: Emisní spektrum bílé barvy [3] 

 

4.4.2 Optické systémy svítidel LED 

Základní typy optických systémů LED: 

1) Optický systém je součásti svítidla a usměrňuje světelný tok diod (jejich 

modulů) 

V tomto optickém systému se nejčastěji používají vícečipové světelné diody, protože 
jejich vyza ovací plocha je relativně velká a vyžaduje rozměrnější optický systém. 

 

Obrázek 16.: 1. typ svítidla s vlastním optickým systémem [14] 
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  2) Optický systém je součásti světelných diod 

 

V tomto typu se zpravidla využívají výkonové světelné diody HP LED, jejichž vyza ovací plocha 
je daleko menší než u prvního typu. 

 

 

Obrázek 17.: 2. typ svítidla s vlastním optickým systémem [9] 

 

4.4.3 Konstrukce LED 

Polovodičový čip má velmi malé rozměry. První LED měly čip o ploše 0,05 mm2, postupem 

doby se čip zvětšoval na jednotky milimetrů čtverečních. Také světelný tok byl v ádech několika 
jednotek lumenů. Během dalšího vývoje bylo možné zvětšit proud na desítky miliampérů, p ičemž 
světelný tok narůstal na jednotky až desítky lumenů. V poslední době se průmyslově vyrábějí LED již 

s proudem několika stovek miliampérů o p íkonu do 5 W, takže p i současných hodnotách měrného 
výkonu až 100 lm/W dosahuje světelný tok několika stovek lumenů.   [1] [3] 

         

4.4.3.1 Reflektor 

Optické vlastnosti reflektoru jsou závislé na druhu materiálu a na způsobu jeho zpracování. 
Nejkvalitnějším materiálem je plátovaný hliník, kde makroskopická vrstva témě  čistého hliníku 
zaručuje činitel odrazu 72 – 90%. Dále se používají reflektory z leštěného hliníku, kde činitel odrazu je 
60 – 72% nebo z matovaného hliníku 55-60%.             [3] 

Tvar reflektoru je neméně významný, protože ovlivňuje účinnost svítidla. Svítidla s nejvyšší 
kvalitou používají složitě tvarované reflektory (radiálně fasetované), které používají plastové výlisky 
vysoké p esnosti, a na nich je napa ena vysoce odolná a odrazná vrstva. U méně kvalitnějších svítidel 
se používají tvarově jednoduché výlisky, které ale nezaručí dostatečně kvalitní zpracování p esměrovaní 
světelného toku.                [3] 
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4.4.4 Vlastnosti LED  

 

V současnosti je největším problémem u LED svítidel odvod tepla z oblasti PN p echodu. 
Z tohoto důvodů se jednotlivé zdroje pohybují, v oblasti p íkonů, do několika wattů. Dalším problémem 
spojeným s odvodem tepla z oblasti PN p echodu je snižování tepelného toku a jeho životnosti se 

zvyšující se teplotou p echodu. Další nevýhodou může být vysoká cena.  

Naproti tomu mají LED svítidla proti klasickým světelným zdrojům veliké výhody: 

1) Světelné diody se prosazují zejména díky svému vysokému měrnému světelnému 
výkonu, který umožňuje s šikovným usměrněním světelného toku pracovat s nižším p íkonem. P i 
srovnání světelných zdrojů v podání vysokotlakých sodíkových výbojek a LED svítidel, tak hodnota 
indexu podání barev z 25 u vysokotlakých sodíkových výbojek na hodnotu 70 a vyšší u LED svítidel. 

Je to dáno tím, že spektrum vyza ování vysokotlaké sodíkové výbojky je relativně úzké a disponuje 
vlnovými délkami okolo 598 nm, které vyvolá zrakový vjem pouze v oblasti žluté barvy. Co se týká 
vyza ování modré nebo žluté barvy, tak u vysokotlakých sodíkových výbojek je toto velmi složité. 
Naproti tomu u LED svítidel díky širokému spektru vyza ování je jejich světlo blíží p irozenému.  

2) Velmi důležitou vlastností je jednoduchá regulovatelnost světelného toku. Lze ji 
regulovat v celém jejím rozsahu 0 až 100 % bez úbytku měrného světelného výkonu a bez zkrácení její 
doby života.  

3) Vlastnost, kterou lze využít zejména ve ve ejném osvětlení je rychlost spínání. Na rozdíl 
od klasických zdrojů používaných ve ve ejném osvětlení (nap íklad sodíkový výbojka), které nabíhají 
na jmenovitý světelný tok až po několika minutách a jejichž opětovný zápal je možný až po jejich 
vychladnutí, LED reagují okamžitě na jmenovitý světelný tok. 

4) Z hlediska bezpečnosti je nutné zdůraznit i vliv smě ování světelného toku. Jelikož jsou 
LED malé světelné zdroje, lze realizovat malé optické systémy na každou LED, a tím nastavit výsledné 
rozložení svítivosti tak, aby svítila pouze tam, kde je to pot eba.           [1] [2] [3] 
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Praktická část 

 

5. Návrh osvětlení vybraného p echodu 
 

Pro návrh osvětlení p echodu pro chodce byl vybrán testovací polygon v areálu Vysoké školy 
Báňské – Technické univerzity Ostrava. Samotný p echod pro chodce je součásti projektu Smart city, 
využívající Smart technologie BroadbandLight, tedy širokopásmového dálkového ízení svítidel. 
Výhodou tohoto dálkového ízení je možnost napojení nap íklad kamerového systému, díky čemuž 
dojde k součinnosti více technologií a tedy i k úspo e energie. 

Kopule 

 Adaptační pásmo od kopule P echod pro chodce Adaptační pásmo od závory 

 

Svítidla pro p echod     Závora 

Svítidla pro adaptační pásma 

Obrázek 18.: Testovací polygon v areálu VŠB 



27 

 

 

Obrázek 19.: P echod pro chodce v areálu VŠB 

 

Osvětlení p echodu je ešeno dvěma svítidly Schreder, TECEO 2 5145 Zebra right 128 Cree XP 

– G2 500 mA CW Flat, GI ass Extra clear, Smo s asymetrickým rozložením svítivosti a teplotou 

chromatičnosti 5000 K. Tyto svítidla jsou instalovány na stožárech ve výšce 6 m nad p echodem a 3,5 

m od p echodu. Adaptační pásma jsou osvětlena dvěma svítidly ve ejného osvětlení TECEO 2 5098 – 

112 Cree XP-G2 350 mA NW Flat, Glass extra clear, Smooth 355522 s teplotou chromatičnosti 4000 
K a jsou umístěny 10 m nad vozovkou a jejich délka je 8 m z každé strany p ijíždějícího vozidla. 

 

 

Obrázek 20.: Svítidlo na p echodu pro chodce 
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Technické parametry svítidla na p echodu: 

- Tělo: Tlakově litý hliník  
- Rozměry: 788 x 439 x 119 mm 

- T ída ochrany: II, stupeň krytí IP 66, odolnosti proti nárazu: IK 08  
- Optický kryt: rovné sklo 

- Měrný výkon svítidla: 118,45 lm/W 

- Světelný tok: 27 238 lm 

- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz 

- Teplota chromatičnosti: 5000 K 

- Index podání barev: 70 

- Celkový p íkon svítidla: 198 W 

 

Technické parametry svítidla VO (adapčního pásma) 

- Tělo: Tlakově litý hliník  
- Rozměry: 788 x 439 x 119 mm 

- T ída ochrany: II, stupeň krytí IP 66, odolnosti proti nárazu: IK 08  
- Optický kryt: rovné sklo 

- Světelný tok: 17 920 lm 

- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz 

- Teplota chromatičnosti: 4000 K 

- Celkový p íkon svítidla: 124 W 

- Index podání barev: 70 
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5.1 Navržená osvětlovací soustava v programu Relux pro 

5.1.1 Osvětlenost p echodu 

 

 

 

Obrázek 21.: Mě ící rovina v oblasti základního prostoru p echodu 

- Použitý algoritmus výpočtu: Složka p ímá 

- Výška hodnotící plochy: 0 m 

- Udržovací činitel: 0,73 

- Celkový světelný tok všech zdrojů: 286312.813 lm 

- Celkový výkon: 2063 W 

- Celkový výkon na ploše: (17017.79 m2) 0.12 W/m2 

 

Obrázek 22.: Průběh izolux p echodu pro chodce 
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Tabulka 8.: Vypočtené hodnoty základního prostoru p echodu programem Relux pro 

    

 

5.1.2 Osvětlenost adaptačního pásma od kopule 

 

 

Obrázek 23.: Mě ící rovina v oblasti adaptačního pásma (od kopule) 

 

 

Obrázek 24.: Průběh iozlux adaptačního pásma (od kopule) 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] U0 [-] 

177 106 277 1:1,67 (0,6) 
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- Použitý algoritmus výpočtu: Složka p ímá 

- Výška hodnotící plochy: 0 m 

- Udržovací činitel: 0,73 

- Celkový světelný tok všech zdrojů: 286312.813 lm 

- Celkový výkon: 2063 W 

- Celkový výkon na ploše: (17017.79 m2) 0.12 W/m2 

 

Tabulka 9.: Vypočtené hodnoty adaptačního pásma programem Relux pro (od kopule) 

 

 

 

5.1.3 Osvětlenost adaptačního pásma od závory 

 

 

Obrázek 25.: Mě ící rovina v oblasti adaptačního pásma (od závory) 

 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] U0 [-] 

50 31 127 1:1,64 (0,61) 
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Obrázek 26.: Průběh izolux adaptačního pásma (od závory) 

 

- Použitý algoritmus výpočtu: Složka přímá 
- Výška hodnotící plochy: 0 m 
- Udržovací činitel: 0,73 
- Celkový světelný tok všech zdrojů: 286312.813 lm 
- Celkový výkon: 2063 W 

- Celkový výkon na ploše: (17017.79 m2) 0.12 W/m2 

 

Tabulka 10.: Vypočtené hodnoty adaptačního pásma programem Relux pro (od závory) 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] U0 [-] 

65 16 136 1:4,01 (0,25) 

 

    

Tabulka 11.: Vypočtené hodnoty adaptačních pásem programem Relux pro 

Měře ý úsek Em [lx] Emin [lx] U0[-] 

S ěr od kopule  50,00 31,00 0,61 

S ěr od závor  65,00 16,00 0,25 
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6. Mě ení světelných parametrů osvětleného p echodu 
 

Mě ení světelných parametrů probíhalo ve večerních hodinách, aby byly světelné podmínky pro 
mě ení co nejlepší. V době mě ení byla všechna svítidla plně funkční a p ed vlastním mě ením byla více 
jak 30 minut v provozu, proto bylo možné považovat světlený tok za stabilizovaný. Pomocí Luxmetru 

RadioLux 111 Krochman bylo provedeno kontrolní mě ení hodnot osvětlenosti, jak horizontální, tak i 
vertikální v prostoru p echodu pro chodce, v každém směru jízdy idiče podle p edpisu TKP 15. Činitel 
odrazu asfaltu činí 7 %. 

Kontrolní mě ení proběhlo 16. 04. 2018 v Ostravě v areálu vysoké školy Báňské v čase 20:30 
do 22:30 p i venkovní teplotě 17,5 °C.  

 

Obrázek 27.: Luxmetr RadioLux 111 Krochman 

 

 

Podle p edpisu TKP 15 byla na p echodu pro chodce vyznačena síť mě ících bodů. Byla mě ena 
jak vertikální osvětlenost ve výšce 1 m pro oba směry p ijíždějících idičů k p echodu, tak i osvětlenost 
horizontální (z povrchu vozovky).  

 

Doplňkový prostor Základní prostor Doplňkový prostor 

Obrázek 28.: Navržené kontrolní body p echodu 
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Obrázek 29.: Navržené kontrolní body adaptačních pásem 

 

6.1 Volba udržovacího činitele 

1) Volba svítidla – LED svítidla TECEO – krytí optické i elektrické části IP66 
(viz. p íloha) 

2) Určení činitele znečištění svítidla (viz. Tabulka 13) – zvoleno na základě stupně 
krytí svítidla a námi zvolený interval čištění t i roky. Výsledný činitel znečištění svítidla 
je pak 0,9 

Tabulka 12.: Hodnoty činitele znečištění svítidla [12] 

Stupeň kr tí 
optické části 

svítidla 

Z ečiště í 
ovzduší * 

Hod ota či itele z ečiště í svítidla v závislosti a 
délce i tervalu čiště í rok  

1 1,5 2 2,5 3 

IP 2x 

Malé 0,82 0,8 0,79 0,78 0,78 

Střed í 0,62 0,58 0,56 0,54 0,53 

Velké  0,53 0,48 0,45 0,43 0,42 

IP 5x 

Malé 0,92 0,91 0,9 0,89 0,88 

Střed í 0,9 0,88 0,86 0,84 0,82 

Velké  0,89 0,87 0,84 0,8 0,76 

IP 6x 

Malé 0,93 0,92 0,91 0,9 0,9 

Střed í 0,92 0,92 0,91 0,9 0,9 

Velké  0,91 0,9 0,88 0,85 0,83 

 

Pozn. *: Zvolené st ední znečištění ovzduší – oblast s mírným zdrojem kou e a prachu 
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Všechna svítidla LED Teceo, v oblasti p echodu a adaptačních pásem, mají totožný životnostní 
parametr L90B10, což znamená, že na konci životnosti (100 000 hodin) budou LED čipy svítit na 90% 
své počáteční hodnoty světelného toku, když 10% LED čipů z celkového počtu budou pod touto 
hodnotou (výsledný činitel stárnutí světelného zdroje je pak 0,81). Poté se udržovací činitel vypočítá 
pomocí vztahu: z =  zv . zs  

                              z =  ,  . , = ,    (1.5) 

 

Kde: 

 zV = výsledný činitel stárnutí světelného zdroje 

 zS = činitel znečištění svítidla 

 

Pozn.: Hodnota udržovacího činitele je z důvodu zastaralosti normy p íliš nízká, a proto 

v důsledku zhoršuje výsledky LED svítidel 

 

6.2 Výsledky mě ení a výpočtů 

 

Namě ené hodnoty byly p epočítány na průměrné hodnoty osvětleností a to pomocí vztahu: 

                             𝐸 = 𝐸  . 𝑧             (1.6) 

Kde: 

Em = Osvětlenost [lx] 

z = udržovací činitel = 0,73 

 

a rovnoměrnosti osvětlenosti pomocí vztahu: 𝑈 = 𝐸 𝑖𝐸   (-, lx, lx)  (1.7) 
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6.2.1 Vertikální osvětlenosti  

směr jízdy  

 

Tabulka 13.: Namě ené hodnoty vertikální osvětlenosti [lx] pro směr jízdy od kopule 

169 163,1 149,8 170,6 217 174 138 53,2 

143,7 135,1 130,5 122,6 130,4 131 100 65,3 

112 102,7 97,1 84,18 86,77 79,5 65,11 52,57 

1. ástup   pře hod         . ástup 

 

Pozn. Vypočtené hodnoty jsou p epočítány pomocí udržovacího činitele z = 0,73 

P íklad výpočtu 1. nástupu: 

 𝐸 = 𝐸 + 𝐸 + 𝐸  . 𝑧 

(1.8) 

Kde: 

 Em1, Em2, Em3 = 3 namě ené hodnoty na 1. nástupu vertikální osvětlenosti [lx] 

 z = udržovací činitel [-] 

 Em = vypočtená průměrná udržovaná osvětlenost [lx] 

 𝐸 = + , +  . , = ,  𝑥 

        𝐸 𝑖 = 𝐸 𝑖  . 𝑧 

          (1.9)

   𝐸 𝑖 =  . , = ,  𝑥 𝑈 = 𝐸 𝑖𝐸  

 𝑈 = ,, = ,  
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Výpočet p echodu: 

 𝐸 = 𝐸 + 𝐸 + ⋯ + 𝐸 8  . 𝑧 

(2.0) 

Pozn. Vypočteno obdobně jako 1. nástup 

 

 

 

Tabulka 14.: Vypočtené hodnoty vertikální osvětlenosti pro směr jízdy od kopule 

 Em [lx] Emin [lx] U0 [-] 

Nástup 103,3437 81,76 0,79 

Přechod 92,37542 47,5303 0,51 

2. Nástup 41,62703 38,3761 0,92 

 

Tabulka 15.: Namě ené hodnoty vertikální osvětlenosti [lx] pro směr jízdy od závory 

64,49 72,22 72,83 73,77 81,12 87,14 82,3 72,37 

162,3 112,9 109 108 99,5 95,13 84,56 76,42 

164 128,5 115,5 113 125,8 131,1 120,1 97,22 

1. ástup   pře hod         . ástup 

     Směr jízdy 

 

Pozn. Vypočtené hodnoty jsou p epočítány pomocí udržovacího činitele z = 0,73 

 

Tabulka 16.: Vypočtené hodnoty vertikální osvětlenosti pro směr jízdy od závory 

  Em [lx] Emin [lx] U0 [-] 

Nástup 95,09223 47,0777 0,50 

Přechod 73,50573 52,7206 0,72 

2. Nástup 59,86243 52,8301 0,88 
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6.2.2 Horizontální osvětlenosti 

Tabulka 17.: Namě ené hodnoty horizontální osvětlenosti [lx]  

240 249,3 255,9 280 369,2 327 252,1 215 

265,3 261,6 262,7 270,5 310 329,5 284,9 217,2 

323,2 260,9 247,7 237,1 237,4 234,6 217,4 187 

1. nástup   pře hod         2. ástup 

 

Pozn. Vypočtené hodnoty jsou p epočítány pomocí udržovacího činitele z = 0,73 

 

Tabulka 18.: Vypočtené hodnoty horizontální osvětlenosti 

  Em [lx] Emin [lx] U0 [-] 

Nástup 201,6017 175,2 0,87 

Přechod 198,2274 158,702 0,80 

2. Nástup 150,672 136,51 0,91 

 

6.2.3 Adaptačních pásem 

Tabulka 19.: Vypočtené hodnoty adaptačních pásem 

Měře ý úsek Em [lx] Emin [lx] U0[-] 

S ěr od kopule  52,00 30,51 0,58 

S ěr od závor  52,37 22,45 0,43 

  

Pozn.: namě ené hodnoty adaptačních pásem jsou v Tabulkách 1.1 a 1.2 v p íloze a 

p epočítány pomocí udržovacího činitele z = 0,73 

 

6.2.4 Porovnání výsledků Relux pro a kontrolního mě ení 

Tabulka 20.: Porovnání horizontálních osvětleností 

 Prů ěr á horizo tál í 
osvětle ost poze í 
ko u ika e spočte á 

programem Relux pro [lx] 

Prů ěr á horizo tál í 
osvětle ost poze í 

ko u ika e ko trol ího 
ěře í [l ] 

 

 

Adaptač í pásmo (od kopule) 50 52 

Adaptač í pás o od závor  65 52,37 
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Dílčí vyhodnocení: 

Kontrolní mě ení potvrzuje správnost návrhu osvětlovací soustavy pomocí programu ReluxPro, 
v p ípadě osvětlenosti adaptačního pásma od kopule. V druhém p ípadě, kdy se mě ila průměrná 
horizontální osvětlenost adaptačního pásma směrem od závory, tak se výsledek kontrolního mě ení a 
výpočtu programu ReluxPro liší. Je to dáno tím, že program Relux pro nezahrnuje jen výpočet na 
pozemní komunikaci, ale také z části zasahuje na chodník (Obrázek 21). Proto výsledek 65 lx je poněkud 
zkreslený a je vycházeno z výsledku kontrolního mě ení, kde průměrná hodnota horizontální 
osvětlenosti směrem od závory byla 52,37 lx. Rovnoměrnost osvětlenosti (minimálně 0,4) je splněná ve 
všech p ípadech, kromě zmiňovaného adaptačního pásma (od závory) viz. Tabulka 10. 

 

Tabulka 21.: Udržované hodnoty dle p edpisu TKP 15, které jsou zvoleny podle vypočtených 
adaptačních pásem 

Udržova í hod ota stávají ího osvětle í Udržova á prů ěr á svislá osvětle ost l ) 
jasu povrchu 

poze í ko u ika e 
/ pozadí d. -2) 

horizo tál í 
osvětle osti poze í 

komunikace (lx) 

ej ižší ejv šší 
prostor vše h  prostor  

základ í doplňkový 

,5  L 5   E přisvětle í se ezřizuje 

  L < ,5   E < 50 75 50 200 

0,75  L <    E < 30 50 30 150 

,5  L < ,75   E < 20 30 20 100 

 L < 0,5  E < 10 15 10 50 

 

 

Dílčí vyhodnocení k osvětlenosti p echodu 

V tomto p ípadě horizontální osvětlenost pozemní komunikace (osvětlenost adaptačních pásem) 

je vyšší, než 50 lx. Vzhledem k tomu, že maximální nejvyšší hodnota průměrné svislé osvětlenosti 
nep ekročila ani v jednom bodě 200 lx (viz. Tabulky 14 a 16), tak můžeme snížit osvětlenost adaptačních 
pásem na 45 lx. Poté p echod bude splňovat podmínky podle TKP 15, a to tak že: 

 =  𝐸𝐸 ů  . %    (2.1) 

 Kde: 

  EPO = Požadovaná osvětlenost adaptačního pásma [lx] 

  EPů = Původní osvětlenost adaptačního pásma [lx] 

  k = poměr osvětleností [%] 
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=   . % = ,  % 

 𝑃 =  𝑃1 .𝑘
     (2.2) 

 Kde: 

  P = Požadovaný p íkon svítidel VO [W] 

  P1 = Celkový p íkon svítidla VO [W] 

  𝑃 =   . , = ,  ~ 𝑊 

 

Po snížení p íkonů, svítidel TECEO 2 5089 (svítidla adaptačních pásem), z původních 124 W 

na 108 W se dostaneme na hodnotu horizontálního osvětlení pozemní komunikace 45 lx viz. Tabulka 

21 (označeno mod e).  
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7. Závěr 
 

P edmětem a cílem této bakalá ské práce bylo poukázat na efektivní využití LED svítidel na 
p echodech pro chodce, pomocí návrhu a kontrolního mě ení osvětlovací soustavy. Výsledkem je pak, 
zda p echod pro chodce splňuje požadavky na osvětlení podle TKP 15.  

V teoretické části je popsána problematika osvětlování p echodů, správné postupy osvětlení 
p echodů, základní světelné technické pojmy, používané světelné zdroje a zejména využití a popis LED 
svítidel. 

Praktická část se zabývá konkrétním návrhem osvětlovací soustavy a následně jeho kontrolním 
mě ením. Jedná se o p echod pro chodce na testovacím polygonu v areálu Vysoké školy Báňské v rámci 
projektu Smart city. P echod na pozemní komunikaci fyzicky není, takže dalším cílem bylo i nalezení 
jeho nejlepší možné polohy. Vyhodnocení p echodu je následující. P i kontrolním mě ení byla nalezena 
tato poloha p echodu. Nachází se ve vzdálenosti 3,5 m od obou stožárů, na kterých jsou p ipevněna LED 
svítidla p echodu. Ší ka p echodu je 3 m a délka 6 m. Teplota chromatičnosti p echodu je 5000 K a 

ve ejného osvětlení 4000 K, čili není splněna podmínka poměru chromatičnosti 1:1,5. P i kontrolním 
mě ení byly nalezeny nažloutlé skvrny na p echodu (viz. Obrázek 1.2 v p íloze), které mění teplotu 
chromatičnosti. Je to způsobeno konstrukcí LED čipu a způsobem vyza ování světelného toku. P echod 
v současném stavu navrženého osvětlení nevyhovuje požadavkům TKP 15. Průměrná horizontální 
osvětlenost pozemní komunikace je vyšší než 50 luxů (viz. Tabulky 20 a 21), p ičemž vertikální 
osvětlenost na p echodu nep ekračuje 200 luxů v žádném mě eném bodě. 

 Aby p echod vyhovoval dle p edpisu TKP 15 na průměrnou horizontální osvětlenost a celkovou 
rovnoměrnost osvětlenosti, je t eba snížit průměrnou horizontální osvětlenost pozemní komunikace. 
Toho docílíme snížením p íkonů svítidel ve ejného osvětlení na 45 luxů. Poté se nepatrně sníží i 
osvětlenost na samotném p echodu, ale změna bude zanedbatelná. 

V průběhu několika následujících let lze očekávat, že všechna svítidla, nejen na p echodech, ale 

také ve ve ejném osvětlení, budou postupně nahrazována LED svítidly. A to z důvodů neustálého růstu 
měrného výkonu a doby životnosti právě LED svítidel. Dalšími důležitými fakty jsou pak nízké náklady 
a pokles cen.  
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Tabulka 1.1.: Namě ená osvětlenost adaptačních pásem v jednotlivých bodech [lx] (od kopule) 

      

108,55 109,79 99,65 82,56 65,20 59,97 55,09 50,45 48,25   

87,31 82,71 79,50 65,53 54,17 48,52 46,62 45,31 44,55   

73,95 69,33 60,71 51,30 45,40 42,68 40,22 40,37 39,71   

65,23 62,49 54,31 44,00 42,39 38,40 36,38 38,12 38,07   

55,82 49,54 46,36 38,86 36,82 35,47 35,25 36,15 36,20   

45,78 41,15 36,26 33,96 30,85 30,51 32,72 34,07 35,48   

          

 

Tabulka 1.2.: Namě ená osvětlenost adaptačních pásem v jednotlivých bodech [lx] (od závory) 

      

22,45 23,47 24,53 25,32 27,96 30,79 34,24 39,51 48,90 62,06 

24,82 26,56 28,56 30,49 31,13 39,78 41,92 52,63 63,04 76,87 

27,62 29,44 33,82 37,41 40,87 46,86 54,57 64,55 78,84 89,72 

28,94 32,92 37,83 40,05 46,70 53,71 61,66 94,17 89,50 98,04 

29,98 35,41 41,44 45,28 55,16 63,61 71,77 87,67 100,30 103,95 

30,35 35,86 39,03 48,01 60,01 69,42 77,60 90,59 102,86 111,84 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace z kontrolního mě ení: 

 

 

Obrázek 1.1.: Chodec na p echodu ve světlém oblečení (směr od závory) 
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Obrázek 1.2.: Chodec na p echodu ve tmavém oblečení (směr od závory) 

 

 

 

Obrázek 1.3.: Chodec na p echodu ve tmavém oblečení (směr od kopule) 
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Obrázek 1.4.: Chodec na p echodu ve světlém oblečení (směr od kopule) 

 

Obrázek 1.5.: Osvětlení p echodu pro chodce a adaptačního pásma 
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P íloha 1.: Výstup z programu ReluxPro 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 



55 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 



61 

 

P íloha 2.: Katalogový list svítidel TECEO 
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