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Abstrakt: 

Veřejné osvětlení osvětluje veřejné komunikace a prostranství, dodává městu atraktivnost a 
podporuje bezpečnost dopravy, osob a majetku. 

Řeším problematiku osvětlování konfliktních oblastí. Nejnebezpečnějším místem veřejných 

prostor je přechod pro chodce. Zde musím návrhu věnovat velkou pozornost, neboť řidič musí chodce 
včas rozpoznat. Další konfliktní oblastí je křižovatka, zde se kříží cesty automobilům a je důležité, aby 

přijíždějící vozidla byla dokonale viděna. V práci ukazuji návrh osvětlení těchto konfliktních míst. Pro 
návrh, údržbu, provoz a kontrolu veřejného osvětlení platí soubor norem a předpisů, které při návrhu 
využívám. 

Zabývám se také měřením a analýzou získaných dat. Vybral jsem si několik konfliktních 
oblastí, na kterých ukazuji jejich rozdílnost osvětlení. 

 

Klíčová slova: 

Veřejné osvětlení, výpočty osvětlení, světelné zdroje, svítidla, návrh osvětlení, konfliktní oblast, 
přechod pro chodce, okružní křižovatka, měření osvětlení. 

 

 
 

 

Abstract: 

Public lighting illumines public communications and places, supplies magnetism for town and 
supports safety of transport, persons and possession.  

I solve problems with lighting conflict area. The most dangerous place of public places is 
crossing for walkers. Here we must give care to project, because driver has to see walker early. The 
next conflict area is crossroad, here is cross for roads, which use cars. Is very important to arriving 

cars must be seen, because this fact is very important. I am show the project of lighting of this conflict 
area in my thesis. The file of norms and rules, which I use in my thesis, is valid for project, 

maintenance, operation and control of public lighting. 
I solve the measuration and the analysis of acquiring data. I chose several conflict area and 

than I show their lighting differences. 

 

Keywords: 

Public lighting, lighting calculation, lamps, luminaires, lighting project, conflict area, crossing for 
walkers, traffic circle, lighting measuration. 
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1. Úvod 

Osvětlení je důležité pro naši bezpečnost a zrakovou pohodu. Ovlivňuje lidské fyziologické a 
psychologické reakce. Zrakem získává člověk 90% informací o svém okolí. Potřebu osvětlovat veřejná 
místa cítili již naší předkové. První zmínky o veřejném osvětlení na našem území s využitím elektrické 

energie, jsou z konce 19. století. Toto osvětlení bylo tvořeno žárovkovými světelnými zdroji. Díky 
rychlému rozvoji techniky a technologií světelné zdroje zvyšují svůj měrný výkon a u svítidel dochází 

k nárůstu účinnosti a lepšímu využití světelného toku. 
V první části diplomové práce popisuji nejdůležitější světelně-technické pojmy a veličiny. Na 

názorných obrázcích vysvětluji vazby mezi jednotlivými veličinami. Samostatnou podkapitolu tvoří 

definice, se kterými se setkáváme ve veřejném osvětlení, především v příslušných normách. 
Ve druhé části definuji základní výpočetní vztahy ve světelné technice. Při návrhu osvětlení 

komunikací se jako nejčastější parametry používají hodnoty jasu a osvětlenosti. Proto v této části 
charakterizuji výpočet těchto důležitých parametrů. 

Komponenty pro osvětlování komunikací se zabývám v části třetí. Nejdůležitějšími částmi 

osvětlovací soustavy jsou světelné zdroje a svítidla. Vyzdvihuji jejich klady a zápory na základě 
světelně-technických parametrů. 

Ve čtvrté části se věnuji návrhu osvětlení v konfliktní oblasti. Uvádím zde terminologii pro 

veřejné osvětlení, popisuji postup při návrhu a na praktických příkladech demonstruji důležitost 
jednotlivých kroků návrhu osvětlení. 

Měřením a analýzou získaných dat se zabývám v části páté. Vybral jsem si několik 
konfliktních oblastí, na kterých ukazuji rozdílnost použitých svítidel a metodiku návrhu osvětlovací 
soustavy. Především to byly přechody pro chodce, neboť tyto oblasti jsou považovány za 

nejnebezpečnější místa na komunikacích. V této části se také věnuji ověření správnosti návrhu 
osvětlovací soustavy. Správnost ověřuji měřením světelně-technických veličin po realizaci projektu. 
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2. Základní pojmy a veličiny ve světelné technice, 

terminologie VO  

 

2.1. Základní světelně technické  pojmy a veličiny 

Tak jako v každém odvětví vědy a techniky, jsou i ve světelné technice definovány pojmy 

k ohodnocení vlastností světelných zdrojů, svítidel, a jejich účinků a jsou stanoveny odpovídající 
jednotky. 

U tohoto technického oboru je však hlavním uživatelem člověk se svým zrakovým orgánem. 

Vzhledem k tomu, že zrakový orgán člověka nemá schopnost vnímat souhrnné působení světla 
za určitou dobu, není pro vlastní vidění důležité celkové množství světelné energie vyzářené zdroji 

za určitý čas, ale rozhodující je výkon, tedy zářivý tok zdrojů a zejména jeho prostorové rozdělení. 
Ve světelné technice se při hodnocení kvality osvětlení jako prostředku podmiňujícímu úroveň 
informace přijímané zrakem sledují důsledky působení záření na zrakový orgán a zrakový vjem. Proto 

se ve světelné technice neposuzují energetické veličiny, ale pracuje se s fotometrickými pojmy a 
veličinami, které respektují proměnlivou citlivost oka pozorovatele k záření různých vlnových délek. 

Pro zajištění jednotnosti světelně technických výpočtů se počítá s hodnotami spektrální citlivosti oka 
tzv. normálního fotometrického pozorovatele. 

 

2.1.1. Světelný tok (Φ) 

Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Jde o světelný výkon, 

který je posuzován z hlediska lidského oka. 
Jednotkou světelného toku je lumen (lm). Lumen je světelný tok vyzařovaný do prostorového 

úhlu 1 steradiánu bodovým zdrojem, jehož svítivost je ve všech směrech 1 kandela. 

 

2.1.2. Svítivost (I) 

Svítivost udává, kolik světelného toku Φ vyzáří světelný zdroj nebo svítidlo do prostorového 

úhlu ω v určitém směru. 
Jednotkou svítivosti je kandela (cd). Kandela je kolmá svítivost 1/600 000 m2 povrchu 

absolutně černého tělesa ve směru kolmém k tomuto povrchu při teplotě tuhnutí platiny (1768 °C) 

při normálním tlaku (101 325 Pa). Nejprve byla tato jednotka definována jako svítivost svíčky 

definovaného složení. Název jednotky byl odvozen od latinského slova candela, tj. svíce, svíčka. 

 

 

2.1.3. Prostorový úhel (ω) 

Prostorový úhel je úhel při vrcholu kuželu. Jeho velikost je definována jako poměr kulové 

plochy S, kterou vyřezává úhel ω v kulové ploše o poloměru r a druhé mocniny tohoto poloměru 
(ω = S / r2).  

Prostorový úhel má hodnotu 1 steradián (sr), když vyřízne z kulové plochy koule 
o poloměru 1 m plochu 1 m2. 
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2.1.4. Osvětlenost (E) 

Osvětlenost (intenzita osvětlení) je plošná hustota světelného toku dopadajícího na plochu S. 

Veličina udává, jak je určitá plocha osvětlována. 
Jednotkou osvětlenosti je lux (lx). Lux je osvětlení plochy, na jejíž každý čtvereční metr 

dopadá rovnoměrně rozdělený světelný tok 1 lumenu. 

 

 
obr.1 Definice osvětlenosti 

 

2.1.5. Jas (L) 

Jas je měřítkem pro vjem světlosti průmětu svítícího nebo osvětlovaného povrchu 

v pozorovaném směru. Je to je veličina, na kterou bezprostředně reaguje zrakový orgán. 
Jednotkou jasu je kandela na metr čtvereční (cd/m2), dříve označována názvem nit (nt) 
 

 
 

obr.2 Definice jasu 

 

 

21
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Skutečná plocha 

Viditelná plocha = Skutečná plocha x cosβ 

Viditelná zdánlivá plocha 
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2.1.6. Oslnění 

Vyskytují-li se v zorném poli oka příliš velké jasy nebo jejich rozdíly, popřípadě vzniknou-li 

velké prostorové či časové kontrasty jasů, které významně překračují meze adaptability zraku, vzniká 
oslnění. Oslnění je tedy nepříznivý stav zraku, k němuž dochází, je-li sítnice nebo její část vystavena 
jasu vyššímu, než na jaký je oko adaptováno. Oslnění je tím větší, čím větší je jas oslňujícího zdroje 

ve srovnání s jasem adaptačním a čím větší je prostorový úhel, pod kterým je z daného místa oslňující 
zdroj vidět. Dále záleží na poloze oslňujícího zdroje vzhledem k ose pohledu pozorovatele. Oslnění se 

hodnotí indexem oslnění, eventuelně činitelem oslnění. 
 

2.1.7. Měrný světelný výkon (ηv) 

Veličina udává s jakou účinností je elektrická energie přeměňována ve světelný tok. Kolik lm 
světelného toku se získá z 1 W elektrického příkonu. 

Jednotkou je lumen na watt (lm/W). 
 

2.1.8. Teplota chromatičnosti (Tc) 

Teplotou chromatičnosti světelného zdroje je označována ekvivalentni teplota tzv. černého 
Planckova zářiče, při které je spektrální složení záření těchto dvou zdrojů blízké.  

Jednotkou je kelvin (K). 
 

2.1.9. Index barevného podání (Ra) 

Každý světelný zdroj by měl podávat svým světelným tokem barvy okolí věrohodně, jak je 

známe u přirozeného světla nebo od světla žárovek. Měřítkem pro tuto vlastnost se stává všeobecný 
index podání barev Ra daný rozsahem 100 - 0. Index podání barev 100 mají takové světelné zdroje, 

které zobrazují barvy věrně, to znamená stejně jako světlo denní. Index podání barev 0 mají naopak 
světelné zdroje, které vyzařují veškerý světelný tok na jedné vlnové délce, tudíž nemůže docházet 
k rozeznání barev, protože tyto barvy nejsou ve spektru obsaženy. 

 
2.1.10. Život světelného zdroje (T) 

Život světelného zdroje je doba funkce zdroje do okamžiku, kdy přestal splňovat stanovené 
požadavky. Obvykle se vyjadřuje v hodinách. V průběhu činnosti probíhají ve světelném zdroji různé 

procesy, které způsobují postupné změny jeho parametrů, a určují tak možnosti jeho funkce. V této 
souvislosti se používá pojem užitečný a fyzický život. Ukazatelem je křivka úmrtnosti, která udává, 

kolik zdrojů z daného souboru svítí v časovém průběhu až do 50% výpadků. 
Užitečný život je doba funkce zdroje, během níž si jeho parametry zachovávají hodnoty ležící 

v určitých stanovených mezích. Např. u zářivek je užitečný život definován jako doba, během níž 

neklesne jejich světelný tok pod 70% počáteční hodnoty. 
 Fyzický život je celková doba svícení do okamžiku úplné ztráty provozuschopnosti 

(např. u žárovek do přerušení vlákna, u výbojek do ztráty schopnosti zapálit výboj). 
 

2.1.11. Křivka svítivosti svítidel 

Prostorové rozložení svítivosti svítidel je souměrné anebo nesouměrné. Souměrné rozložení 
může být rotační anebo souměrné k jedné anebo více axiálním rovinám. Svítivosti se udávají nejčastěji 
pomocí fotometrického systému C-γ. U svítidel s rotačně symetrickou křivkou svítivosti postačí měřit 

a zobrazovat křivku v jedné fotometrické rovině.  
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obr.3 Křivka svítivosti ve fotometrických systémech A-α, B-β, C- γ 

 

2.1.12. Úhel clonění  

Patří sem především úhel clonění δ, který udává míru zaclonění světelného zdroje svítidlem. 
Je to nejmenší ostrý úhel mezi vodorovnou rovinou a přímkou spojující okraj svítidla se světelným 
zdrojem. U čiré žárovky je to její vlákno, u opálové zářivky nebo výbojky je to povrch baňky.  

 
 

2.2. Terminologie veřejného osvětlení 

2.2.1. Průměrná osvětlenost 

Průměrná osvětlenost ( E ) se vypočte jako aritmetický průměr osvětleností v uzlových bodech 

výpočtového pole.  
V případě konfliktních, pěších a jiných oblastí nepravidelného tvaru může být nezbytné zvolit 

pravoúhlé výpočtové pole obklopující oblast, a tedy větší než  relevantní oblast. Uzlové body sítě 

použité pro výpočet kvalitativních údajů by měly být vybrány z těch bodů, které leží uvnitř hranic 
relevantní oblasti. Není-li rozteč svítidel pravidelná, může se stát, že nebude možno provázat rozteče 

uzlových bodů s roztečemi svítidel, avšak rozteče v obou směrech nesmí přesáhnout 1,5 m. Hlavní 
směry dopravy pro výpočet svislé osvětlenosti a poloválcové osvětlenosti by se měly zvolit po zvážení 
skutečného nebo pravděpodobného využití oblasti. 

 

2.2.2. Minimální osvětlenost 

Minimální osvětlenost ( minE ) je ta hodnota, která je nejmenší ze všech hodnot, které se 

vyskytnou v libovolném uzlovém bodě ve výpočtovém poli. 

 

2.2.3. Průměrný jas povrchu pozemní komunikace 

Jde o střední jas povrchu pozemní komunikace v jízdním pásu. Průměrný jas ( L ) se vypočte 

jako střední aritmetická hodnota všech jasů v uzlových bodech ve výpočtovém poli. 
 

2.2.4. Celková rovnoměrnost 

Celková rovnoměrnost ( 0U ) se vypočte jako poměr nejnižšího jasu, který vyskytující se 

v kterémkoli uzlovém bodě výpočtového pole, a průměrného jasu. 
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2.2.5. Podélná rovnoměrnost 

Podélná rovnoměrnost ( lU ) se vypočte jako poměr nejnižší a nejvyšší hodnoty jasu 

v podélném směru podél osy každého jízdního pásu a zpevněné krajnice v případě komunikací pro 

motorová vozidla. Počet bodů v podélném směru a rozteč mezi nimi musí být shodná s roztečí 
použitou při výpočtu průměrného jasu. 

Poloha pozorovatele musí být v jedné přímce s řadou výpočtových bodů. 

 

2.2.6. Prahový přírůstek 

Prahový přírůstek ( TI ) se vypočítá z následujících rovnic, nebo jejich matematických 
ekvivalentů: 

%
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65
8,0 VL

vozovkyjasprůměrný
TI ×=       

   

222
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2
2

1

1

1
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EEEEE
L

θθθθθ
+++++== ∑
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kde: 

počáteční průměrný jas vozovky (v cd/m2) je průměrný jas vozovky vypočtený pro svítidla 
v novém stavu a pro světelné zdroje vyzařující počáteční světelný tok v lumenech; 

VL  je ekvivalentní závojový jas v kandelách na metr čtvereční; 

kE  je osvětlenost (v luxech, založená na počátečním světelném toku zdroje v lumenech) 

 způsobená k-tým svítidlem v novém stavu na rovině kolmé ke směru pohledu a to ve 
výšce zraku pozorovatele; 

Oko pozorovatele, ve výšce 1,5 metru nad úrovní vozovky, se postupně  umísťuje do osy 

každého pruhu a podélně ve vzdálenosti v metrech 2,75( H - 1,5), kde H je montážní výška svítidla 
před výpočtovým polem (v metrech). Linie pohledu směřuje 1° pod vodorovnou rovinu a leží v 

podélné svislé rovině procházející okem pozorovatele. 

kθ  je úhel ve stupních oblouku mezi směrem pohledu a přímkou vedenou od pozorovatele 

ke středu k-tého svítidla. 

Součet se provede pro první svítidlo ve směru pozorování a pro svítidla za ním, až do 
vzdálenosti 500 m v každé řadě svítidel, a skončí se, když příspěvek závojového jasu jakékoli svítidla 
v té řadě je menší než 2% celkového závojového jasu předchozích svítidel v té řadě. Svítidla nad 

mezní rovinou, která je vůči vodorovné rovině skloněna pod úhlem 20°, prochází okem pozorovatele a 

protíná komunikaci v příčném směru, se z výpočtu vyloučí. 
Výpočet se zahájí s pozorovatelem v počáteční poloze, jak je popsáno výše, a opakuje pro 

pozorovatele pohybujícího se dopředu v krocích, které jsou co do počtu i vzdálenosti stejné jako 

podélná rozteč bodů pro výpočet jasu. Postup se opakuje s pozorovatelem umístěným v ose každého 
jízdního pruhu, přičemž se  v každém případě použije počáteční průměrný jasu vozovky 
odpovídající poloze pozorovatele. 

Největší nalezená  hodnota TI  je rozhodující hodnotou. 
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2.2.7. Činitel osvětlení okolí 

Činitel osvětlení okolí ( SR ) je podíl průměrné vodorovné osvětlenosti dvou podélných pruhů 

přiléhajících ke dvěma okrajům jízdního pásu, přičemž tyto pruhy leží mimo jízdní pás, a průměrné 

osvětlenosti dvou podélných pruhů, přiléhajících ke dvěma okrajům jízdního pásu, ale tentokrát ležící 
na jízdním pásu. Šířka všech čtyř pásů musí být rovna 5 metrů, nebo polovině šířky jízdního pásu, 

nebo volné šířce pásu ležícího mimo jízdní dráhu, podle toho která z hodnot je nejmenší. V případě 
oddělených jízdních pásů se s oběma  jízdními pásy zachází jako by se jednalo o jeden jízdní pás, 
pokud šířka středového dělicího pásu nepřekročí 10 m. 

 

2.2.8. Svislá osvětlenost 

Svislá osvětlenost ( vE ) je osvětlenost svislé roviny. Výpočtový bod musí být umístěn v rovině 

1,5 metru nad povrchem uvnitř relevantní oblasti. Svislá osvětlenost závisí na směru, který se zkoumá. 
Osvětlená svislá plocha musí být orientována kolmo k hlavním směrům pohybu chodce, kterými 
v případě komunikací obvykle jsou oba směry podél komunikace. 

 

2.2.9. Polokulová osvětlenost 

Polokulová osvětlenost ( hsE ) poměr světelného toku dopadajícího na malou polokouli 

s vodorovnou základnou vydělený plochou povrchu této polokoule  
 

2.2.10. Poloválcová osvětlenost 

Poloválcová osvětlenost ( scE ) je poměr celkového světelného toků dopadajícího na povrch 

pláště poloviny velmi malého válce vydělený plochou povrchu pláště této poloviny válce. 
[1], [3], [4], [5] 

 
 
 

 
 

 

3. Výpočty světelně-technických parametrů na komunikacích 

3.1. Základní výpočetní vztahy 

Měrný (světelný) výkon 

W]lm;[lm/W;
Pv

Φ
=η  

 
Φ - světelný tok 
P - elektrický příkon 

 
U zdrojů bez předřadníků, to znamená žárovek, je výkon zdroje totožný s příkonem svítidla, 

u zdrojů s předřadníkem, jako jsou zářivky anebo výbojky, je nutno k příkonu světelného zdroje přičíst 
příkon předřadníku.  
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Svítivost 

[ ]srlmcdI ;;
ω

Φ
=

 
ω - prostorový úhel 
 
Osvětlenost (intenzita osvětlení) 

[ ]2;; mlmlx
S

E
Φ

=  

S - osvětlená plocha 

 
Osvětlenost bodového zdroje (žárovky nebo výbojky) lze vypočítat pomocí čtvercového 

a kosinového zákona dle následujícího vztahu: 

2

2

2

12
2

2
12 d

D

E

E
DEdE

d

I
E =⇒⋅=⋅⇒=  

               
obr.4 Definice čtvercového zákona 

 

 
 

obr.5 Definice kosinového zákona 
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A také dle kosinového zákona dle následujícího vztahu: 

[ ]mcdlx
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E ;;
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Osvětlenost lze považovat při navrhování osvětlovacích soustav za nejdůležitější veličinu, 

protože pro jednotlivé pracovní činnosti a prostory je její velikost předepsána v normách a pro 
projektanty jsou tyto hladiny osvětlenosti závazné.  

 
Jas 

[ ]22 ;;/ mcdmcd
S

I
L

P

=

 
SP viděná svítící plocha (průmět svítící plochy) 

 
 

3.2. Výpočtové metody pro osvětlování komunikací 

Výpočtové metody, které se využívají při návrhu umělého osvětlení venkovních ale i vnitřních 

prostor lze rozdělit do dvou základních skupin.Jsou to metody tokové a bodové. 
Toková metoda vychází z požadované průměrné hladiny osvětlenosti srovnávací roviny a 

stanovuje potřebný světelný tok zdrojů, jejich počet a také typ svítidla.Tokové metody respektují vliv 
mnohonásobných odrazů světelného toku. U venkovních prostor však nemají mnohonásobné odrazy 
význam. 

Bodové metody umožňují výpočet osvětlenosti v kontrolních místech (bodech) libovolně 
natočených pracovních rovin, světelný vektor a střední kulovou osvětlenost. Při běžných bodových 

výpočtech se vliv odražených světelných toků nebere v úvahu. 
 

3.2.1. Toková metoda výpočtu průměrné osvětlenosti komunikace 

Pro venkovní prostory lze tokovou metodou stanovit hodnoty světelných toků zdrojů 

potřebných k zajištění požadované průměrné osvětlenosti na určité osvětlované ploše. V uličních 
osvětlovacích soustavách se k tomu využívá celkové účinnosti osvětlení η , která je rovna poměru tzv. 
užitečného světelného toku Φuž , dopadajícího z uvažovaného svítidla na vozovku a chodníky, ke 

světelnému toku Φz zdrojů světla instalovaných ve svítidle. 

vs
z

už ηηη ⋅=
Φ

Φ
=  

ηS - optická účinnost svítidla 
ηV - činitel využití světelného toku svítidla, tj. poměr užitečného toku Φuž k toku  

 vyzařovanému svítidlem Φsv [ηv = Φuž / Φsv ] . 
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Místně průměrná a časově minimální osvětlenost Epk , které se dosáhne na komunikaci 
o šířce b při rozteči l svítidel, se vypočte ze vztahu: 

[ ]−−⋅⋅
⋅

Φ
= ;;;;; mmlmlxz

lb
E z

pk η  

Φz - jmenovitý světelný tok zdrojů světla, a to u jednostranné, osové a vystřídané soustavy 
v jednom svítidle a u párové soustavy ve dvou svítidlech 

z -  udržovací činitel   z ≥ 0,6 
 

Celková účinnost osvětlení η je závislá nejen na účinnosti svítidla a na geometrických 
parametrech (výška zavěšení svítidla, šířka komunikace atd.), ale také na fotometrické ploše svítivosti 
svítidla. Většinou se celková účinnost osvětlení stanovuje pro dané svítidlo v závislosti na poměrné 

šířce b/h komunikace. Často se výsledky výpočtů uvádějí ve formě grafických závislostí η(b/h) 
nazývaných b/h křivky 

 
obr.6  b/h křivka   a   geometrické uspořádání 

 

Při geometrickém uspořádání se postupuje tak, že se z křivky pro směr k vozovce odečte 

hodnota η1 odpovídající poměrné šířce b1/h a z křivky pro směr k chodníku hodnota η2 pro poměrnou 
šířku b2/h . Výsledná účinnost η je v tomto případě dána součtem dílčích hodnot η1 a η2 , tj. η = η1 + η2. 
Dílčí šířky b1 a b2 se odečítají od svislice spuštěné ze svítidla na vozovku. Obdobně se postupuje 

i u směrově rozdělené komunikace se středním pásem o šířce b3 osvětlené párovou soustavou. 

 
obr.7 Párová osvětlovací soustava 

 

Z (b/h) křivek použitého svítidla se stanoví hodnoty dílčích účinností η1 pro b1/h , η2 pro b2/h, 

η3 pro (b + b3 + b1)/h a η4 pro (b3 + b1)/h . Výsledná účinnost se poté určí z výrazu η = η1 + η2 + η3 + η4 
Při předběžném návrhu osvětlení komunikace stanovíme z rovnice pro požadovanou 

osvětlenost Epk potřebný tok Φz zdrojů světla. Po korekci hodnoty toku Φz s ohledem na skutečně 
použité zdroje pak ověřujeme dodržení předepsané osvětlenosti. Bodovou metodou je dále nutno 
provést podrobnější kontrolu, zvláště s ohledem na dodržení požadované celkové a podélné 

rovnoměrnosti. 
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3.2.2. Toková metoda výpočtu průmětného jasu vozovky 

Jas povrchu vozovky je závislý nejen na světelně technických parametrech svítidel, na jejich 

rozmístění a na volbě kontrolního místa, ale také na umístění pozorovatele a na světelně technických 
vlastnostech povrchu vozovky. Jsou-li k dispozici údaje charakterizující odrazné vlastnosti povrchu 
vozovky, je možno použít tokovou metodu i pro výpočet průměrného jasu vozovky. Obvykle se k 

tomu využívá součinitele jasu vozovky, který se označuje písmenem q a je roven poměru jasu L 
(v daném bodě a v určitém směru) k hodnotě osvětlenosti E vodorovné roviny v uvažovaném 

kontrolním místě. 

( )[ ]lxmcdlxmcd
E

L
q ⋅= 22 /;;/  

V mezinárodních doporučeních se uvádějí orientační průměrné hodnoty součinitele jasu q pro 

světlé povrchy vozovek osvětlené cloněnými svítidly s širokou křivkou svítivosti qp = 0,1 cd/(m2 lx) a 
pro tmavé stejně osvětlené vozovky qp = 0,07 cd/(m2 lx). S průměrnými hodnotami qp součinitele q lze 
počítat, pokud ve smíšeném odrazu od vozovky nepřeváží zrcadlová složka nad difúzní. Tomu 

vyhovují např. asfaltobetonové vozovky s hrubší strukturou. Využijeme-li průměrnou hodnotu 
součinitele q , můžeme určit místně průměrnou a časově minimální hodnotu osvětlenosti Epk pro 

požadovanou místně průměrnou a časově minimální hodnotu jasu Lpk povrchu vozovky ze vztahu: 

[ ] lx)/mc;/;
1 22 dmcdlx

q
LE

p
pkpk ⋅=  

Dále se již postupuje stejně jako u tokové metody výpočtu průměrné osvětlenosti komunikace, 
jak je uvedeno výše. 

 

3.2.3. Bodová metoda vypočtu osvětlenosti vozovky 

Bodovou metodou se v určitém kontrolním místě nejčastěji stanovují hodnoty integrálních 

charakteristik odpovídající světelným tokům dopadajícím do okolí kontrolního bodu přímo 
z uvažovaných svítidel či zdrojů, to značí tzv. přímé složky charakteristik. V poli jednotlivých svítidel 
se počítají hodnoty osvětlenosti, a to v bodech různých pracovních rovin.Zde s výhodou používáme 

bodovou metodu. 
Vodorovná osvětlenost v bodě se vypočítá pomocí následujícího vzorce nebo jeho 

matematického ekvivalentu: 

[ ]−⋅Φ⋅⋅
= ;;;;/;

cos
2

3

klmmklmcdlx
H

MFI
E oε

 

 
E - udržovaná vodorovná osvětlenost v bodě 

I - svítivost ve směru k bodu 
ε - úhel dopadu světelného paprsku do bodu 

H - montážní výška svítidla 
φ - počáteční světelný tok všech zdrojů ve svítidle 
MF - součin činitele stárnutí světelného zdroje a udržovacího činitele svítidla. 

 
Kontrolní místa na komunikacích se rozmísťují dle ČSN EN 13201 tak, aby pokrývala celou 

plochu jednoho prvku osvětlovací soustavy. Přitom v příčném směru uvažujeme se tři kontrolní body 
v každém jízdním pruhu avšak s podmínkou, že rozteč mezi body nesmí být vyšší jak 1,5m 
V podélném směru, při rozteči světelných míst do 30 m, je dostačující počítat s deseti kontrolními 
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místy. Je-li rozteč svítidel větší než 30 m, smí být vzdálenost mezi sousedními kontrolními body 
nejvýše 3 m.  

 

 
obr.8 Rozmístění kontrolních míst 

Legenda: 
1. svítidlo 
2. výpočtové pole šířka relevantní oblasti 

3. výpočtové pole 
 

3.2.4. Bodová metoda výpočtu jasu vozovky 

Při kontrolním výpočtu jasu povrchu komunikace se postupuje podle zmíněné normy, kde jsou 
v souladu s doporučením CIE odrazné vlastnosti povrchů vozovek popsány redukovaným 

součinitelem jasu r , jehož hodnoty jsou v citované normě tabelovány v závislosti na typu povrchu 
vozovky a na vzájemném umístění pozorovatele, svítidla a kontrolního místa. Hledaná hodnota jasu 

povrchu komunikace se v daném bodě vypočte tak, že se poměr svítivosti svítidla ve směru ke 
kontrolnímu bodu a čtverce výšky zavěšení svítidla vynásobí hodnotou zmíněného redukovaného 
součinitele jasu r . 

Jas v bodě lze spočítat pomocí následujícího vzorce nebo jeho matematického ekvivalentu: 
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L – jas  
I – svítivost ve směru 

r – redukovaný koeficient jasu 
ɸ- počáteční světelný tok všech zdrojů ve svítidle 
MF – součin činitele stárnutí světelného zdroje a udržovacího činitele svítidla 

H – montážní výška 
 

 
Pole pro výpočet jasu je stanoveno v podélném směru relevantní oblasti leží výpočtové pole 

mezi dvěma svítidly téže řady, přičemž první svítidlo se nachází ve vzdálenosti 60 metrů před 

pozorovatelem.  



Osvětlování konfliktních oblastí na komunikacích                                                                        Bc. Zdeněk Bláha 

  

 13 

 
obr.9 Rozmístění kontrolních míst 

 

Legenda 
1. okraj relevantní oblasti 
2. výpočtové pole 

3. šířka relevantní oblasti Wr 
4. poslední svítidlo ve výpočtovém poli 

5. první svítidlo ve výpočtovém poli 
6. pozorovatel 
7. směr pozorování 

 
Rozmístění výpočtových bodů je stejné jako u výpočtu osvětlenosti. Je zde však navíc 

definována poloha pozorovatele. oko pozorovatele ve výšce 1,5 metru nad úrovní povrchu 
komunikace.V příčném směru se pozorovatel umísťuje postupně doprostřed každého jízdního pruhu. 
[2], [3], [4], [5] 

 
 

4. Světelné zdroje a svítidla k osvětlování konfliktních oblastí 

Zařízení, která vysílají optické, zpravidla viditelné záření se nazývají světelné zdroje. Mohou 

být buď přírodní (slunce, blesk), nebo umělé (svíčka, žárovka, výbojka, LED dioda). Umělý světelný 
zdroj je zařízení určené k přeměně některého druhu energie na světlo. Světelné zdroje jsou základním 
prvkem osvětlovacích soustav. Z umělých zdrojů mají pro osvětlování největší význam zdroje 

napájené elektrickou energií, tedy elektrické světelné zdroje. 
 

4.1. Rozdělení elektrických světelných zdrojů 

Podle vzniku světla se elektrické světelné zdroje v zásadě dělí na zdroje teplotní 
(žárovky),  výbojové, které jsou buď nízkotlaké (zářivky, nízkotlaké sodíkové výbojky) nebo 

vysokotlaké, a v neposlední ředě světelné diody LED. 
Uvedené třídění záměrně nezahrnuje typy zdrojů, které se nevyužívají pro všeobecné 

osvětlování (doutnavky, svítící trubice, lasery apod.). 

Vznik světla je podmíněn vybuzením, popřípadě až ionizací elementárních částic. U teplotních 
zdrojů dochází průchodem el. proudu k zahřátí vodivé pevné látky (kovu) na teplotu, při které 
potřebnou budící energii vytváří tepelný pohyb. Tato energie se předává částicím, které jsou schopny 

vybuzení či ionizace a které se pak stávají elementárními zdroji světla - látka (např. vlákno žárovky) 
vysílá optické záření. Spektrum teplotního záření je spojité. 
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Výbojové světelné zdroje (výbojky) jsou založeny na principu elektrických výbojů v plynech 
a parách různých kovů a využívají přeměny el. energie na kinetickou energii elektronů, pohybujících 

se rychle mezi elektrodami. Při srážkách elektronů s atomy plynů kovových par se jejich energie mění 
na optické záření. Spektrum záření výbojových zdrojů je čárové. Rozložení spektrálních čar závisí na 
druhu výboje i na složení a tlaku plynné náplně. U řady výbojových zdrojů (např. u zářivek) se 

využívá luminiscence pevných látek a proto bývají tyto zdroje označovány jako luminiscenční zdroje. 
Luminiscence pevných látek je jev, při němž se z atomů, molekul či krystalů látky ve formě 

fotonů vyzařuje energie uvolněná při samovolném návratu elektronů do základní polohy z nestabilního 
vybuzeného stavu, kam se dostaly určitým vnějším vlivem. Je-li zmíněné vybuzení vyvoláno 
elektrickým polem, hovoří se o elektroluminiscenci, na jejímž principu jsou založeny svítící 

kondenzátory - elektroluminiscenční panely. Pokud je vybuzení způsobeno dopadajícím zářením, jde o 
fotoluminiscenci. Např. u zářivek se převážně ultrafialové záření nízkotlakého výboje, probíhajícího 

uvnitř trubice ve rtuťových parách, transformuje v luminiscenční vrstvě nanesené na vnitřní stěně 
trubice na viditelné záření. Vzhledem k tomu, že elektrony mohou obíhat jen ve zcela určitých drahách, 
kterým odpovídá určitá energetická hladina, může mít foton vyzářený při luminiscenci též jen určité 

hodnoty energie. Luminiscenční záření obsahuje proto záření jen některých vlnových délek. Spektrum 
luminiscenčního záření je tedy čárové. 

 

4.2. Požadavky na světelné zdroje 

Požadavky na světelné zdroje jsou dány především vlastnostmi použitého přijímače zaření, 
určením osvětlovacího zařízení a provozními podmínkami. Hlavní oblastí jejich využití je umělé 

osvětlení. Mnohé světelné zdroje se však uplatňují i v dalších oblastech, kde se využívá nejen viditelné, 
ale i ultrafialové a infračervené záření. Je to např. v zemědělství, zdravotnictví, chemický či 
elektrotechnický průmysl. 

Kvalita světelného zdroje je hodnocena souborem ukazatelů, které všestranně charakterizují 
jeho vlastnosti. Parametry, při nichž světelné zdroje mají pracovat a které musí mít při zadaných 

provozních podmínkách, se označují přívlastkem jmenovité.  
Parametry světelných zdrojů lze rozdělit na technické a provozní. K nejdůležitějším 

technickým parametrům světelných zdrojů patří jejich konstrukce, technický život a dále parametry 

charakterizující záření a elektrický režim. 
Ke konstrukčním parametrům patří vnější a připojovací rozměry, hmotnost, výška světelného 

středu, rozměry svítícího tělesa, typ patice, tvar baňky a její optické vlastnosti. 
Záření je charakterizováno hodnotou světelného toku a jeho spektrálním složením, svítivostí 

a jejím prostorovým rozložením, jasem a rovněž změnou těchto ukazatelů v čase. Kolorimetrické 

vlastnosti vyzařovaného světla jsou dány trichromatickými souřadnicemi, teplotou chromatičnosti 
a indexem podání barev. 

Elektrický režim je dán příkonem světelného zdroje, napětím na zdroji, napětím napájecí sítě, 
velikostí a druhem proudu (střídavý, stejnosměrný). U výbojek se uvádí ještě ztráty energie 
v předřadníku, účiník a další druhy napětí související se zapálením a zhasnutím výboje. 

Nejdůležitější provozní parametry světelných zdrojů jsou jejich účinnost (měrný výkon) 
a kompatibilita se zařízením, v němž mají být provozovány. 

Z hlediska všeobecné hygieny světelný zdroj nesmí vysílat záření negativně působící 

na organismus, nesmí způsobovat vznik škodlivých plynů a par, ani nesmí ohrožovat bezpečnost lidí. 
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4.3. Teplotní světelné zdroje 

Základem funkce teplotních světelných zdrojů je určitý způsob nahřívání těles. K teplotním 
zdrojům patří nejen všechny druhy plamene (svíčka, louč, olejová lampa), ale především žárovky. 

Ve všech případech je zdrojem záření rozžhavené tuhé těleso. U žárovek je wolframové vlákno 
rozžhavené na vysokou teplotu procházejícím elektrickým proudem. 

Pro venkovní veřejné osvětlovací se teplotní světelné zdroje příliš nepoužívají, neboť mají 

malý měrný výkon a osvětlovací soustava by byla velmi energeticky náročná. 
 

4.3.1. Žárovky 

Obyčejné žárovky jsou stále nejpopulárnějším světelným zdrojem. Jejich teplé světlo vytváří 
příjemnou atmosféru a jsou stále nejvyhledávanější ve výběru světelných zdrojů pro všeobecné 

osvětlování. Používají se pro osvětlování hlavně architektur. 
Žárovky jsou prvotními umělými zdroji světla využívající technologii výroby, která je už víc 

jak 100 let stará. První žárovku podobnou té naší rozsvítil T.A. Edison 21. října 1879. Princip 
technologie spočívá v tom, že do vnitřku vyčerpané skleněné baňky (vakuum) je uloženo vlákno z 
wolframu, které je protékáno elektrickým proudem. Elektrický proud způsobuje ohřev vlákna a tím i 

vyzařování v oblasti viditelného spektra elektromagnetického vlnění. Moderní žárovky mají vlákno ve 
tvaru spirály, která umožňuje vyšší účinnost a redukuje tepelné ztráty viz . Baňky žárovek jsou 
vyčerpané na vysoké vakuum proto, aby bylo chráněno vlákno před sloučením s kyslíkem a jeho 

hořením. Baňky žárovek vyšších výkonů jsou plněny inertními plyny. 
Měrný výkon žárovek se pohybuje okolo 10 lm.W-1. Se vzrůstající teplotou vlákna vzrůstá 

jeho hodnota a také teplota chromatičnosti. První uhlíkové žárovky měly měrný výkon 1,7 lm.W-1. 
Život žárovek se pohybuje okolo 1 000 hodin. Vlivem nových technologií navíjení vlákna a plnění 
baněk inertními plyny doba života dále vzrůstá. 

 

4.3.2. Halogenové žárovky 

Halogenové žárovky jsou velmi kompaktní z čehož vyplývají široké možnosti jejich použití, 
zejména v přesném směrování světelných paprsků a proto se hodí pro osvětlování architektur a 
sportovišť. 

Halogenové žárovky mají měrný výkon asi o 20 % vyšší než standardní žárovky. Ve 
standardní žárovce se wolfram z vlákna žárovky vypařuje a pokrývá povrch baňky, čímž se snižuje 

světelný tok žárovky. Kruhový proces uvnitř baňky způsobuje, že vypařený wolfram se při povrchu 
baňky slučuje s halogenem a vlivem tepelného pole se vrací zpět na nejteplejší místo vlákna, kde 
dochází k disociaci, tj. wolfram se usazuje zpět a halogen se vrací k povrchu baňky. Tím se nejen 

zvyšuje světelný tok, ale prodlužuje se také doba života halogenových žárovek. 
Halogenové žárovky poskytují příjemné svěží, bílé světlo s teplotou chromatičnosti 3000 K. 

Index barevného podání světla halogenových žárovek je Ra = 100. Halogenové žárovky jsou 

hospodárnější než standardní žárovky, jejich měrný výkon je cca 22 lm/W a doba života se 
udává 2000 hodin. 
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4.4. Výbojové světelné zdroje 

Základem funkce výbojových světelných zdrojů jsou procesy související s průchodem 
elektrického proudu prostředím obsahující vhodné plyny nebo páry. 

Výbojové světelné zdroje se pro osvětlování veřejných prostranství používají nejčastěji, neboť 
mají vysoký měrný výkon a osvětlovací soustava není tak energeticky náročná. 

 

4.4.1. Vysokotlaké sodíkové výbojky 

Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou světelné zdroje, v nichž je světlo vyzařováno hlavně 

sodíkovými parami s provozním parciálním tlakem v rozmezí 3 až 60 kPa. 
Výboj v parách sodíku je ze světelně-technického hlediska velmi zajímavý a již od třicátých 

let minulého století se využívá v nízkotlakých sodíkových výbojkách, v nichž tlak par sodíku při 

pracovní teplotě 270 °C dosahuje asi 0,5 Pa. Sodík se vyznačuje intenzivním rezonančním dubletem 
ve žluté části spektra s vlnovou délkou 589,0/589,6 nm, která se blíží maximu spektrální citlivosti 

lidského oka. Měrný výkon těchto výbojek od špičkových výrobců v současné době dosahuje až 200 
lm/W. Přes své velmi špatné podání barev, kdy všechny barvy osvětlovaných předmětů, kromě 
oranžové, se jeví jako barvy šedé různé sytosti, nacházejí své použití, zejména při osvětlování dálnic. 

Tyto výbojky jsou nyní nejúčinnější umělé světelné zdroje vůbec. 
Při zvyšování tlaku par sodíku světelná účinnost klesá, prochází minimem a dále opět roste, 

takže při tlaku přibližně 10 kPa dosahuje druhého maxima a v závislosti na dalších parametrech 

(složení amalgámu sodíku, druh, tlak plnicího plynu, geometrické parametry hořáku, příkon výbojky a 
kvalita použitého materiálu, z něhož je hořák vyroben apod.) může dosáhnout až 150 lm/W. Při 

rostoucím tlaku par sodíku se výrazně rozšiřují spektrální čáry a vzniká silné spojité záření při 
současném růstu absorpce rezonančního záření. S rostoucím tlakem je stále zřetelnější asymetrie 
rozšiřování rezonančních čar k oběma koncům spektra. Spektrum záření je bohatší, což má za 

následek i lepší podání barev osvětlovaných předmětů. S využitím výboje v parách sodíku lze tedy 
získat světelné zdroje, jejichž kvalita světla se pohybuje ve velmi širokém rozmezí, od nízkotlaké 

výbojky charakterizované Ra = 0 až po speciální typy vysokotlakých výbojek s Ra > 85. 
 

 
obr.10 Závislost měrného výkonu na tlaku sodíkových par 

 

Popis obrázku:  1 – nízkotlaké sodíkové výbojky Ra=0 
  2 – vysokotlaké sodíkové výbojky Ra=25 

  3 – vysokotlaké sodíkové výbojky Ra=60 
  4 – vysokotlaké sodíkové výbojky Ra=85 
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Zvyšování tlaku sodíkových par předpokládá velkou koncentraci výkonu, a tedy i růst 
pracovní teploty výbojové trubice na hodnoty, při nichž se hlinito-boritá skla, odolná proti působení 

sodíku a využívaná při výrobě nízkotlakých sodíkových výbojek, stávají nepoužitelnými. Vzhledem k 
nedostatečné odolnosti proti působení sodíku nelze použít ani teplotně odolnější křemenné sklo. 
Vlastnosti vysokotlakého sodíkového výboje mohly být plně využity v praxi teprve v polovině 

šedesátých let minulého století, kdy americká firma General Electric vyvinula průsvitný 
polykrystalický korund (Al2O3) s obchodním názvem Lucalox. Jeho vynikající optické, mechanické a 

fyzikálně-chemické vlastnosti vedly k výrazné změně sortimentu vysokotlakých sodíkových výbojek 
ve smyslu jeho významného rozšíření a dalšího zlepšení užitných vlastností těchto zdrojů. Zásadní 
změna materiálu hořáku si vynutila použití nové technologie vakuově těsného uzavření hořáku, 

dávkování svíticích příměsí, čerpání hořáků, jakož i využití nových materiálů na výrobu systému 
elektrod.  

Hořák je zhotoven z průsvitného korundu (jsou publikovány i práce popisující použití 
průzračného korundu „vypěstovaného“ v podobě monokrystalu s ještě větší propustností). Trubice je 
na obou koncích uzavřena proudovými průchodkami různého provedení (např. hluboký kalíšek, jeden 

nebo několik drátů), které jsou ke korundové trubici připájeny speciální skelnou pájkou. Kvalita pájky 
rozhodujícím způsobem ovlivňuje život výbojky. Místo spoje keramika-kov musí odolávat 
dlouhodobému působení sodíkových a rtuťových par při vysokých pracovních teplotách a velkým 

teplotním nárazům při zapínání a vypínání výbojky.  
Materiál průchodek rovněž musí odpovídat součiniteli teplotní roztažnosti korundu. Zatím se 

ukazuje, že jediný kov, který vyhovuje všem uvedeným požadavkům, je niob. K niobovému dílu je 
připájena nebo přivařena wolframová elektroda, na níž je nanesena emisní hmota např. na bázi oxidu 
barnatého s příměsí wolframového prášku. Polohou elektrody v hořáku lze regulovat teplotu prostoru 

za elektrodami; tato teplota určuje tlak par sodíku v hořáku, a tím i základní elektrické a světelné 
parametry výbojky. Vzhledem k tomu, že výboj pracuje v režimu nasycených par, je teplota 

nejchladnějšího místa hořáku velmi důležitá. Rtuť se sodíkem se do hořáku dávkuje v podobě 
amalgámu příslušného složení, které se může u každého typu výbojky lišit.  

Hořák se plní inertním plynem, jehož funkce je stejná jako u jiných vysokotlakých výbojek, tj. 

usnadňuje zapálení výboje a zabraňuje zvýšenému odpařování emisní hmoty v počáteční fázi jeho 
rozvinutí, kdy výbojkou prochází proud převyšující jmenovitou hodnotu až o 40 %. Z hlediska 

účinnosti je nejvhodnější xenon, protože se v porovnání s ostatními vzácnými plyny vyznačuje 
nejmenší teplotní vodivostí, a tudíž zajišťuje nejvyšší měrný výkon výbojky. Hořák je vložen do vnější 
baňky vyčerpané na vysoké vakuum, které snižuje tepelné ztráty hořáku a současně chrání niobové 

průchodky před oxidací. Pro udržení vysokého vakua po celý život výbojky je do baňky umístěn 
vhodný getr (používá se odpařitelný baryový getr anebo getr na bázi slitiny Zr + Al ). 

Výbojka je opatřena běžnou závitovou paticí s keramickým kamenem nebo bajonetovou, popř. 

kolíkovou paticí podle konkrétního typu.  
Výbojka má díky své náplni a konstrukci hořáku vyšší zápalné napětí, takže k jejímu zapálení 

je nutné používat zapalovací zařízení generující vysokonapěťový impulz s amplitudou 2,8 až 4,5 kV. 
Výjimkou je tzv. Penningova směs (Ne + 0,5 % Ar), která umožňuje zapálit výboj pouze působením 
síťového napětí a bez zapalovače, avšak měrný výkon je asi o 25 % nižší než při použití xenonu. Tato 

náplň našla své použití v sodíkových výbojkách, které jsou určeny jako přímá náhrada rtuťových 
výbojek v již existujících starších instalacích bez nutnosti použít zapalovač a bez výměny tlumivek.  

 



Osvětlování konfliktních oblastí na komunikacích                                                                        Bc. Zdeněk Bláha 

  

 18 

 
obr.11 Konstrukce vysokotlaké sodíkové výbojky 

 

Popis obrázku:  1 – korundová trubička  6 – vnější baňka 

  2 – elektroda   7 – patice 
  3 – niobová průchodka  8 – amalgám sodíku 
  4 – pájecí kroužek  9 – getr 

  5 – nosný rámeček  10 – plynná náplň 
     
Vysokotlaké sodíkové výbojky je nutné provozovat v obvodu s tlumivkou a vhodným 

zapalovacím zařízením, které vyhovuje mezinárodním normám IEC anebo s předepsaným 
elektronickým předřadníkem. V současné době jsou k dispozici elektronické předřadníky pro celý 

jejich sortiment. Schéma nejpoužívanějšího zapojení je shodné se zapojením halogenidových výbojek.  
Při dodržování provozních podmínek (povolené kolísání napájecího napětí menší než 5 %, 

správně dimenzované tlumivky) dosahuje život výbojek předních výrobců 16 000 až 30 000 h. 

Ukončení života je dáno postupným nárůstem napětí na výbojce. Při překročení určitého poměru 
tohoto napětí vzhledem k napájecímu napětí sítě výboj zhasne. Po vychladnutí výbojka znovu zapálí a 

celý cyklus se opakuje. Periodické zhasínání výbojek je příznakem ukončení života a výbojku je nutné 
vyměnit. 

 

Výhody vysokotlakých sodíkových výbojek: 
- vysoký měrný výkon při přijatelném podání barev (Ra 20 - 25), 

- dlouhý život dosahující až 30 tisíc hodin při dobré stabilitě světelného toku během 
života, 

- spolehlivý provoz a snadná údržba, 

- zvládnutá technologie hromadné výroby a z toho vyplývající přijatelná cena, 
- kompaktní rozměry výbojky i hořáku, umožňující konstruovat materiálově úsporná 

svítidla s dobrou účinností, 

- značný počet výrobců vytvářejících žádoucí konkurenci na trhu, což při vysokém 
stupni standardizace základního sortimentu vytváří silný tlak na jejich cenu. 
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Podíl vysokotlakých sodíkových výbojek ve veřejném osvětlení narůstá. Vysokotlaké 
sodíkové výbojky mají ve VO univerzální použití, tj. jsou vhodné pro osvětlování veškerých 

komunikací, pěších zón i osvěcování fasád objektů. Výhodou vysokotlakých sodíkových výbojek je 
měrný výkon až 150 lm/W, dlouhý život. Určitou nevýhodou těchto zdrojů je barva vyzařovaného 
světla, která způsobuje horší barevné podání osvětlovaných předmětů, zvláště např. zeleně. Pro VO se 

dnes používají sodíkové vysokotlaké výbojky nízkých příkonů, a to v obcích 50, 70, na průtahu 100 a 
150 W, ve městech též do 150 W, na širokých výpadovkách i 250 W.  

 

 
obr.12 Spektrální vyzařování vysokotlaké sodíkové výbojky 

 

4.4.2. Vysokotlaké rtuťové výbojky 

Viditelné záření vzniká u těchto zdrojů obloukovým výbojem v parách rtuti při tlaku 0,1 MPa 
ve výbojové trubici z křemenného skla. Toto záření se transformuje pomocí luminoforu do viditelné 
oblasti. Hlavní elektrody tvoří wolframový drát pokrytý emisní vrstvou oxidu barya, stroncia a 

vápníku.  

 
obr.13 Konstrukce vysokotlaké rtuťové výbojky 

 
Popis obrázku:  1 – nosný rámeček  6 – rtuť 

  2 – hlavní elektrody  7 – vnější baňka 
  3 – pomocná elektroda  8 – vrstva luminoforu 
  4 – molybdenová fólie  9 – getr 

  5 – rezistor   10 – patice 
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Vysokotlaké rtuťové výbojky vyzařují do viditelné oblasti asi 15% přivedené energie, jejich 
světlo je modrobílé a modrozelené. Červená složka světla chybí a z tohoto důvodu se nanáší na vnitřní 

stěnu venkovní baňky ortofosfátový luminofor pro zabezpečení transformace UV záření do červené 
oblasti spektra.  

K ustálení výboje rtuťových výbojek dochází až po 3 – 5 minutách. Po přerušení výboje dojde 

k opětovnému znovuzapálení až po 7 minutách. Výhodou těchto výbojek je malý pokles světelného 
toku během života, odolnost proti změnám teploty, odolnost proti otřesům a menší poruchovost v 

důsledku menšího počtu kontaktů ve srovnání se zářivkami. Doba života je až 12 000 až 15 000 hod, 
index barevného podání Ra = 50, měrný výkon 40 až 80 lm/W. Používají se k osvětlení průmyslových 
prostorů, ulic a sportovišť. 

Přesto, že podíl těchto výbojek ve spotřebě postupně klesá a jsou nahrazovány účinnějšími 
halogenidovými a zejména vysokotlakými sodíkovými výbojkami, lze očekávat jejich používání i v 

nejbližší budoucnosti pro poměrně nízkou cenu a jednoduchou údržbu osvětlovací soustavy. Používají 
se pro osvětlení v pěších zónách , v zahradách, v parcích, nákupních pasážích a veřejných prostorech. 

 

 
obr.14 Spektrální vyzařování vysokotlaké rtuťové výbojky 

 

 

4.4.3. Vysokotlaké halogenidové výbojky 

Halogenidové výbojky jsou vysokotlaké výbojky, jejichž světlo vzniká převážně zářením par 
kovů (např. rtuti), popř. vzácných plynů (např. xenonu), a produktů štěpení halogenidů. 

Velmi účinnou a v současné době nejvíce využívanou možností, jak zlepšit vlastnosti 
vysokotlakého rtuťového výboje, je využití dalších chemických prvků nebo sloučenin, jejichž záření 
žádoucím způsobem doplňuje čárové spektrum rtuti. 

Východiskem pro řešení obou jmenovaných problémů je nový způsob vnášení prvků do 
výboje v podobě jednoduchých chemických sloučenin. Ukázalo se, že nejvhodnější z nich jsou 
příslušné halogenidy (nejčastěji jodidy, popř. bromidy). Tyto sloučeniny jsou i při vysokých 

pracovních teplotách hořáku poměrně stálé, nevstupují příliš aktivně do chemické reakce s 
křemenným sklem ani s korundovou keramikou a většinou se vyznačují i vyšším tlakem par 

v porovnání s čistým kovem. 
Princip činnosti halogenidových výbojek lze se značným zjednodušením popsat takto: Výboj 

se zapaluje vnějším zapalovacím zařízením, které zajišťuje vysokonapěťový impulz s amplitudou 1,8 

až 5 kV, podle příkonu. Výboj nejdříve probíhá v parách rtuti a inertního plynu, u bezrtuťové výbojky 
v xenonu. S postupným nárůstem teploty se zvyšuje koncentrace halogenidů ve výboji. Teplotní režim 

výbojky se ustálí během asi 5 až 10 min podle typu. Při pracovní teplotě hořáku se v oblasti jeho osy s 
vysokou teplotou halogenidy štěpí na atomy halogenu a atomy příslušného kovu, které se vybudí a září. 
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Současně se vytváří gradient koncentrace těchto atomů v radiálním směru, které následně difindují ke 
stěnám hořáku s nižší teplotou, kde se opět slučují na původní sloučeniny. Vzniká tak uzavřený cyklus, 

jehož existence je základním a nezbytným předpokladem vytvoření účinného světelného zdroje 
s požadovaným spektrálním složením záření a dostatečně dlouhým životem. 

 Halogenidové výbojky lze z hlediska materiálu použitého na zhotovení vlastního hořáku 

rozdělit do dvou základních skupin: výbojky s křemenným hořákem a výbojky s keramickým hořákem. 
V současné době je nejrozšířenějším keramickým materiálem oxid hlinitý 

Materiál, z něhož je zhotoven hořák, velmi významně ovlivňuje vlastnosti výbojky a 
technologii jejich výroby. 

 

Výhody halogenidových výbojek s křemenným hořákem: 
- možnost široké úpravy spektrálního složení vyzařovaného světla v důsledku velmi 

širokého výběru svíticích prvků, sloučenin a jejich kombinací, 
- velký rozsah příkonů (70 až 5 000 W, u některých speciálních typů i více), 

- vynikající podání barev osvětlovaných předmětů při velkém měrném výkonu 
výbojky, 

- možnost vytvořit rozměrově kompaktní světelné zdroje s velkým příkonem na 
jednotku objemu; z toho vyplývá možnost navrhovat materiálově úsporná svítidla s 
vyšší účinností a s velmi dobrou možností usměrnění světelného toku v 

požadovaném směru, 
- dlouhý život. 

 
K nevýhodám, kromě technologické náročnosti a z toho vyplývající vyšší pořizovací ceny, 

patří nutnost použít zapalovací zařízení (s výjimkou některých výbojek s malým příkonem se 

zabudovaným zapalovačem, resp. malé části sortimentu výbojek, jejichž náplň dovoluje použít 
pomocnou elektrodu), dále poměrně velká citlivost parametrů výbojek na kolísání napětí sítě, větší 
rozptyl kolorimetrických parametrů mezi jednotlivými výbojkami stejného typu i jejich větší změny u 

jednotlivých výbojek v průběhu svícení (výrobci přiznávají možné změny teploty chromatičnosti v 
intervalu ±600 K), stejně jako změna těchto parametrů v závislosti na poloze svícení. 

Zvládnutí technologie umožňující používat halogenidy kovů v kombinaci s keramickým 
hořákem vedlo k významnému doplnění předností zmíněných světelných zdrojů, zejména v těchto 
směrech: 

- zmenšení rozptylu kolorimetrických parametrů mezi jednotlivými výbojkami 
nezávisle na poloze svícení, 

- významné zlepšení stability teploty chromatičnosti během života (±200 K v 
porovnání s ±600 K u výbojek s křemenným hořákem), 

- libovolná poloha svícení, 

- další zmenšení rozměrů vlastního hořáku, a tedy i výbojky a z toho vyplývající další 
zlepšení účinnosti soustavy světelný zdroj-předřadník-svítidlo, 

 
Halogenidové výbojky pracují při venkovní teplotě –20 až 60 °C. Doba života těchto výbojek 

dosahuje až 15 000 hod. Halogenidové výbojky vyžadují zapalovač, který se používá doutnavkový, 

tyristorový nebo v dnešní době elektronický. Tyto zapalovače byly zdroji častých poruch, které měly 
příčinu v tom, že zapalovací pulsy pokud nedošlo k úspěšnému startu výbojky, probíhaly neustále až 
došlo k poškození zapalovače. Toto je v dnešní době ošetřeno zapalovačem s odpojovačem, který po 

třech neúspěšných zapáleních přeruší zapalovací proces. Výkonová řada začíná na 20 W a končí na 
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3 500 W. Tvar baňky a patice se vyrábí v nejrůznějších provedeních, do jmenovitých parametrů 
nabíhá výbojka asi za 10 min. Halogenidové výbojky, přes vyšší cenu oproti sodíkovým, se začínají 

prosazovat hlavně tam, kde jsou vysoké požadavky na barevné podání. Za nový trend v oblasti 
vysokotlakých výbojových zdrojů se považuje halogenidová výbojka s hořákem s korundové 
keramiky. Jde o zdroj, který kombinuje vynikající vlastnosti keramického hořáku vyplývající z jeho 

vysoké teplotní odolnosti s širokými možnostmi upravovat spektrum záření díky možnosti používat 
velký počet různých svítících příměsí a jeho kombinací. Výsledkem jsou výbojky, které se vyznačují 

velkou účinností 85-130 lm/W a to i při malých příkonech a velmi dobrým podáním barev. 
 
 

 
obr.15 Spektrální vyzařování vysokotlaké halogenidové výbojky 

 

 

4.4.4. 5ízkotlaké sodíkové výbojky 

Nízkotlaké sodíkové výbojky jsou světelné zdroje, v nichž je světlo vyzařováno sodíkovými 
parami s provozním parciálním tlakem v rozmezí 0,1 až 1,5 Pa. 

Sodík se vyznačuje intenzivním rezonančním zářením ve žluté části viditelného spektra s 
vlnovou délkou 589,0/589,6 nm, která se blíží maximu spektrální citlivosti lidského oka při denním 

vidění. V současné době dosahuje měrný výkon nejvýkonnějšího typu těchto výbojek špičkových 
výrobců hodnoty téměř 200 lm/W, takže nízkotlaké sodíkové výbojky jsou zatím nejúčinnější umělé 
světelné zdroje vůbec. 

Výboj probíhá v hořáku zhotoveném ze speciálně upraveného vápenatého skla, jež je zevnitř 
pokryto tenkou vrstvou boritého skla odolného proti dlouhodobému působení sodíku a jeho par při 

poměrně vysokých pracovních teplotách. a obou koncích trubice jsou zataveny elektrody z tenkého 
wolframového drátu svinutého do dvojité nebo trojité šroubovice, na níž je nanesena emisní hmota 
vesměs na bázi oxidu barnatého a vápenatého. Vzhledem k tomu, že výboj pracuje v režimu 

nasycených par, jejichž tlak je určen teplotou nejchladnějšího místa hořáku, je velmi důležitý jeho 
teplotní režim. Aby se zabránilo kondenzaci sodíku na jednom místě a s ohledem na velkou délku 

výbojky, jsou rovnoměrně po celé délce hořáku vytvořeny chladné zóny v podobě důlků. 
Nízkotlaké sodíkové výbojky mají díky své náplni a konstrukci hořáku vyšší zápalné napětí. 
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obr.16  Konstrukce nízkotlaké sodíkové výbojky 

 

Popis obrázku:  1 – výbojová trubice 5 – patice 
  2 – katoda  6 – vnější baňka s odraznou vrstvou 

  3 – nožka  7 – vakuum 
  4 – chladná místa  
 

Využití ve veřejném osvětlení: Přes značný pokrok a zlepšení jejich užitných parametrů se 
však jejich použití, v důsledku velmi špatného podání barev, omezilo na osvětlení výpadových silnic a 
dálnic. V současné době jsou rozšířeny zejména v zemích Beneluxu a ve Velké Británii. V naší 

republice, až na vzácné výjimky, nenašlo osvětlení nízkotlakými sodíkovými výbojkami uplatnění  
 

 
obr.17 Spektrální vyzařování nízkotlaké sodíkové výbojky 

 

4.4.5. Zářivky 

Zářivka je nízkotlaká rtuťová výbojka, v níž je hlavní část světla vyzařována jednou nebo 

několika vrstvami luminoforu buzeného ultrafialovým zářením výboje. Tyto světelné zdroje jsou 
většinou trubicové, jde o tzv. lineární zářivky, nebo je jejich trubice různě tvarovaná (např. zářivky 

kruhové nebo tvaru U apod.). Do této skupiny patří i zářivky kompaktní, které se vyznačují velkou 
tvarovou rozmanitostí. Nové možnosti v konstrukčních materiálech, zejména v luminoforech, a v 
elektronické součástkové základně vedly k významnému zvýšení hospodárnosti zářivkového osvětlení, 

značnému rozšíření vyráběného sortimentu a ke vzniku již zmíněných kompaktních zářivek, které se 
postupně rozvinuly do samostatné skupiny nízkotlakých světelných zdrojů. V závislosti na typu 
použitého luminoforu lze dosáhnout různého spektrálního složení vyzařovaného světla, různého 

měrného výkonu a všeobecného indexu podání barev Ra. Významné úspěchy ve vývoji luminoforů 
dovolily konstruovat velmi účinné světelné zdroje při zachování velmi dobré kvality vyzařovaného 

světla. Další významný pokrok v produkci zářivek byl podmíněn úspěchy v elektronice, které 
umožnily dále optimalizovat podmínky funkce rtuťového výboje, realizovat provoz při vysoké 
frekvenci, dále zmenšit rozměry zářivek, a uvést tak na trh novou generaci zářivek s měrným výkonem 

vyšším než 100 lm/W při Ra převyšujícím hodnotu 80. 
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Lineární zářivky 
Trubice je zhotovena z měkkého skla, na její vnitřní stěnu je nanesena jedna, u speciálních 

typů dvě vrstvy luminoforu, které transformují ultrafialové záření kladného rtuťového sloupce na 
viditelné záření. Na obou koncích trubice je zatavena wolframová elektroda, na níž je nanesena emisní 
hmota na bázi oxidů barya a vápníku. Okolo elektrod je na neutrálním přívodu umístěna ochranná 

kovová clonka, která zabraňuje usazování vypařující se a rozprašující se emisní hmoty na vrstvě 
luminoforu. Omezuje tak neestetické černání konců zářivek a přispívá ke stabilizaci světelného toku 

během svícení.  
Vlastní výboj probíhá v nasycených parách rtuti při tlaku (asi 0,8 Pa) odpovídajícím teplotě 

nejchladnějšího místa zářivky (asi 42 °C) a v inertním plynu (obvykle argon nebo směs argonu s 

kryptonem), který snižuje zápalné napětí výboje a zabraňuje rychlému rozprašování emisní hmoty. Na 
obou koncích trubice běžných typů je přitmelena patice typu G13 (u nové generace lineárních zářivek 

G5) se dvěma kolíky zajišťujícími zároveň elektrický kontakt s objímkami svítidla a předřadným a 
startovacím obvodem. Velmi důležitou operací je dávkování rtuti. Pro správné fungování postačuje 
pouze nepatrné množství rtuti. Vzhledem k tomu, že během svícení z různých důvodů rtuť ubývá (např. 

v důsledku reakce rtuti s alkáliemi obsaženými ve skle trubice), je do zářivky dávkována v přebytku. 
Toxicita rtuti a s ní související problémy při výrobě i při likvidaci vyhořelých zářivek nutí výrobce 
používat pouze minimální nezbytné množství. Při zvládnutém postupu spolehlivého dávkování malých 

množství rtuti (v čisté formě nebo ve formě amalgámu) a při dokonalé čistotě dalších vstupních 
materiálů, účinném procesu čerpání zářivek a využití ochranné vrstvy mezi luminoforem a sklem lze 

vystačit pouze se 3 mg rtuti. Výsledkem těchto opatření a při použití kvalitních moderních luminoforů 
vznikne ekologická zářivka s vynikající stabilitou světelného toku během jejího života. 

 

 
obr.18 Konstrukce lineární zářivky 

 

Výhody zářivek: 
- vysoká účinnost přeměny elektrické energie na světelnou, dosahující při 

vysokofrekvenčním napájení až 104 lm/W, při současném vysokém všeobecném 
indexu podání barev Ra dosahujícím hodnoty až 80, 

- vhodné geometrické parametry, umožňující konstruovat materiálově úsporná svítidla 

s jednoduchou optikou s možností sestavovat je do estetických spojitých svíticích 
pásů nebo velkých ploch, 
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- velmi široký sortiment příkonů od 4 do přibližně 200 W, 
- velmi široký sortiment barev vyzařovaného světla, charakterizovaný náhradní 

teplotou chromatičnosti 2 700 až 17 000 K, 
- u speciálních typů lze získat Ra až 98 při velmi dobrém měrném výkonu, 
- dlouhý život, dosahující u některých speciálních typů více než 20 tisíc h při dobré 

stabilitě světelného toku v průběhu svícení. 
 

 
obr.19 Závislost světelného toku zářivky na okolní teplotě 

 

 
obr.20 Pokles světelného toku zářivek v průběhu svícení 

 

Popis obrázku:  1 – standardní zářivky 
  2 – zářivky s třípáskovými luminofory 

  3 – zářivky se zmenšeným množstvím rtuti a ochranou vrstvou 
 

Parametry zářivek lze zlepšit jejich provozem na vysoké frekvenci, který byl umožněn 
zavedením elektronických předřadníků, spojujících funkci zapálení výboje i jeho stabilizaci během 
provozu. Vysoká frekvence (u moderních předřadníků převyšující 30 kHz) má vedle větší účinnosti 

(až o 10 %) i další významné přednosti: 
- rychlý start bez blikání, navíc šetrný ke katodě, 
- stabilní svícení bez míhání, na které může být lidské oko při frekvenci napájecího 

napětí 50 Hz ještě citlivé, 
- úplné potlačení stroboskopického jevu, 

- menší energetické ztráty v předřadníku i jeho menší hmotnost, 
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- menší průměr trubice i délka, umožňující konstruovat menší a materiálově 
úspornější svítidla s optickou částí přesněji přerozdělující světelný tok zářivky v 

prostoru, přičemž účinnost svítidel se zářivkou o průměru 16 mm je min. o 5 % větší 
v porovnání s účinností zářivky o průměru 26 mm. 

Tyto úspěchy jsou podmíněny zejména vývojem nových luminoforů, dalším zlepšením jejich 

tepelné odolnosti a zdokonalováním a zlevňováním elektronických součástek. Výsledkem jsou zářivky 
s postupně se zmenšujícím průměrem trubice z původních 38 na 26 mm, u nejmodernějších typů na 16 

a 7 mm. 
  

Nevýhody zářivek: 

- závislost jejich světelného toku na teplotě okolního prostředí, 
- potřeba předřadných a startovacích obvodů, které částečně snižují měrný výkon 

osvětlovací soustavy jako celku, 
- vliv počtu zapnutí na život zářivky (je významnější u zapojení s tlumivkou a 

doutnavkovým startérem, méně významné u bezstartérových zapojení a zejména u 

kvalitních elektronických předřadníků zajišťujících dostatečné předžhavení elektrod 
před zapálením výboje), 

- obsah toxické rtuti, pro niž nelze zářivky po ukončení jejich života odkládat do 

komunálního odpadu, ale je nutné je likvidovat u pověřených organizací. 
Negativní vliv okolní teploty vyspělí výrobci řeší používáním amalgámů vhodných kovů, 

které rozšiřují teplotní interval, v němž si světelný tok zářivek udržuje hodnotu blízkou optimální, 
anebo vytvořením tzv. umělého chladného bodu, jehož teplota určuje tlak nasycených par rtuti na 
hodnotě, při níž je výstup rezonančního UV záření výboje, a tedy následně i světelný tok zářivky, 

maximální. Druhý uvedený způsob byl využit při výrobě nejmodernějších zářivek T5, jejichž jedna 
elektroda je vysunuta blíže ke středu trubice, takže chladný bod vznikne v oblasti za touto elektrodou. 

Tento konec je zřetelně označen; při použití několika zářivek v jednom svítidle je nutné takto 
označené konce shodně orientovat. V opačném případě se sníží účinnost zářivek. 

 

Označování zářivek podle indexu podání barev a barevného tónu světla 
Pro lepší orientaci ve stále širším sortimentu zářivek se mnozí výrobci sjednotili na 

označování vlastností svých výrobků, alespoň co se týče barevných vlastností vyzařovaného světla. Do 
obchodního názvu tedy vedle svého interního označení jednotlivých typů číselně zakódovali kvalitu 
podání barev (charakterizovanou všeobecným indexem podání barev Ra) a barevný odstín 

(charakterizovaný náhradní teplotou chromatičnosti Tcp vyjádřenou v Kelvinech). 
  
Příkladem může být označování firem Philips nebo Osram, kde za uvedením příkonu zářivky 

následuje trojčíslí, v němž první číslice charakterizuje Ra v desítkách (např. číslice 8 znamená, že Ra se 
nachází v rozmezí 80 až 89, číslice 9 znamená Ra > 90), následující dvojčíslí představuje náhradní 

teplotu chromatičnosti Tcp ve stovkách Kelvinů (např. dvojčíslí 29 znamená Tcp = 2 900 K, dvojčíslí 65 
znamená Tcp = 6 500 K atd.). 

  

Tyto dva údaje jsou plně postačující pro kvalifikovanou volbu typu zářivky vhodného pro 
uvažovanou oblast použití.  
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obr.21 Spektrální vyzařování lineární zářivky 840 

Délka života 
Důležitou kvalitativní charakteristikou zářivek (to ovšem platí obecně pro všechny světelné 

zdroje) je křivka jejich vyhoření, která graficky znázorňuje podíl svítících zářivek k celkovému počtu 
současně instalovaných zdrojů osvětlovací soustavy v závislosti na počtu odsvícených hodin. Na 

základě této závislosti se definuje běžně udávaný život (tzv. střední) jako doba svícení, pří níž zůstane 
50 % zdrojů ještě funkčních z jejich celkového množství provozovaného stejným způsobem. Tvar této 
křivky poskytuje informaci o technické vyspělosti výrobce, o úrovni technologie jeho výroby i o 

úrovni kontrolní činnosti při výrobě. Na obr. 22 je uvedena typická křivka vyhoření zářivek T8, 
vydaná předním světovým výrobcem světelných zdrojů pro jeho zářivky. Představuje údaje o 

výrobcích vysoké kvality (dlouhý střední život, malý rozptyl v individuálních životech jednotlivých 
zářivek, bez předčasných výpadků v průběhu prvních hodin svícení, což svědčí o stabilizované 
technologii výroby). 

 
obr.22 Křivka vyhoření zářivek T8 

Kompaktní zářivky 

V širokém sortimentu světelných zdrojů dlouhou dobu citelně chyběly typy, které by se svým 
světelným tokem, geometrickými parametry a kvalitou podání barev blížily obyčejným žárovkám o 
příkonu 25 až 200 W (jejichž světelný tok při životě 1 000 h leží v rozmezí 230 až 3 200 lm) a zároveň 

by při konkurenceschopné ceně měly v porovnání s nimi podstatně větší účinnost a delší život. Toto 
místo začaly postupně zaplňovat kompaktní zářivky, jejichž světelný tok se pohybuje v požadovaném 

rozsahu, při měrném výkonu 50 až 80 lm/W a podstatně delším.  
Fyzikální princip činnosti kompaktní zářivky je obdobný jako u lineárních zářivek, tj. jde o 

nízkotlakou rtuťovou výbojku, v níž je hlavní část světla vyzařována vrstvou luminoforu buzeného 

ultrafialovým zářením výboje. Konstrukční odlišnosti lze vysvětlit na příkladu čtyřnásobné zářivky, 
která patří k nejrozšířenějším typům této skupiny. 
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Významným konstrukčním znakem je provedení s jednou paticí a malé obrysové rozměry, 
jichž je dosahováno účelným složením výbojové dráhy do dvou, čtyř, šesti, osmi, nebo dokonce i více 

paralelně umístěných, avšak elektricky vzájemně sériově propojených trubic tak, že vytvářejí jeden 
společný výbojový prostor. 

Vlastní výbojová trubice – na obou koncích opatřená wolframovými elektrodami pokrytými 

emisní hmotou – je zhotovena z měkkého olovnatého skla. Někteří výrobci však již používají sklo 
speciálního složení, které neobsahuje ekologicky nežádoucí olovo. Na vnitřní stěně trubice je nanesena 

vrstva tvořená směsí dvou (zeleného a červeného – u teplejších barev) nebo tří (zeleného, červeného a 
modrého – u barev s vyšší teplotou chromatičnosti) tzv. úzkopásmových luminoforů na bázi prvků 
vzácných zemin, jejichž výrazné maximum záření je v červené, zelené, popř. modré oblasti 

viditelného spektra. Výboj svítí ve směsi par rtuti a vzácného plynu (např. argonu). Rtuť je do zářivky 
dávkována v čisté formě nebo, u předních výrobců, ve formě amalgámu vhodného kovu (např. india). 

Tím je zajištěn širší teplotní interval, v němž světelný tok dosahuje požadované hodnoty. 
Aby byla co nejvíce zkrácena doba dosažení jmenovitých hodnot, je u těchto zářivek použit 

ještě přídavný amalgám (např. kadmia), který přebírá funkci zdroje rtuti ihned po zapnutí do doby, než 

se rtuť uvolní ze základního amalgámu. Konce výbojové trubice jsou opatřeny příslušnou paticí. Celý 
sortiment kompaktních zářivek je vyráběn v základních odstínech bílé barvy, charakterizovaných 
náhradní teplotou chromatičnosti (Tcp) 2 700, 3 000, 4 000 a 6 500 K. Číselné označování 

kompaktních zářivek podle jakosti podání barev a barevného tónu světla je shodné jako u lineárních 
zářivek. 

 
obr.23 Konstrukce kompaktní zářivky 

 

 

4.5. Světlo emitující diody LED 

Elektroluminiscenční dioda neboli světelná dioda, zkratka LED (z anglického Light Emitting 
Diode), je polovodičová součástka obsahující přechod PN, který emituje optické záření, je-li buzen 

průchodem elektrického proudu. 
Teoretické možnosti zvyšování účinnosti přeměny elektrické energie na světelnou 

(charakterizované hodnotami přibližně 60 lm/W u modrých diod, více než 200 lm/W u bílých diod, asi 



Osvětlování konfliktních oblastí na komunikacích                                                                        Bc. Zdeněk Bláha 

  

 29 

260 lm/W u červených, více než 500 lm/W u žlutých a téměř 590 lm/W u zelených diod) předurčují 
světelné diody k obsazení velmi významného místa mezi základními skupinami světelných zdrojů. 

Konstrukce světelné diody: Pro vytvoření polovodičových přechodů PN se používají zejména 
polovodiče typu AIIIBV vysoké čistoty, legované malým množstvím vhodných příměsí, které vytvářejí 
buď přebytek elektronů (materiál typu N), nebo jejich nedostatek, a tedy přebytek děr (materiály typu 

P). V místě, kde se stýkají polovodiče obou typů, vzniká tzv. přechod PN. Přiložením stejnosměrného 
napětí správné polarity na tento přechod dojde ke vzájemnému přibližování elektronů a děr k místu 

kontaktu a k jejich rekombinaci. Při rekombinaci každého páru elektron-díra se uvolní určité kvantum 
energie, které se může vyzářit mimo krystal. Elektrická energie se tak mění přímo na světlo určité 
barvy. 

Z principu funkce světelné diody však nelze získat bílé světlo. Teprve doplnění sortimentu o 
modré LED na bázi nitridu galia a india (InGaN), s podstatně odlišnou výrobní technologií, umožnilo 

nakonec vyvinout i diody se světlem bílé barvy. Bílé světlo LED lze získat dvěma způsoby. První 
spočívá v klasickém přímém míšení světla červené, zelené a modré LED, kde je však zapotřebí 
využívat náročný hardware a software. Výsledný jas je nižší a v důsledku nerovnoměrné degradace 

jednotlivých druhů čipů může v průběhu života docházet k nežádoucím posunům barvy vyzařovaného 
světla. Druhý způsob využívá fosforescenci luminoforů. Vhodným luminoforem je ytrito-hlinitý 
granát aktivovaný cerem (Y3 l5O12:Ce), který je buzen světlem modré diody InGaN, anebo třípásmový 

luminofor buzený zářením ultrafialové diody. Tento způsob je obdobný principu vzniku světla 
v klasických zářivkách. Spektrum ve viditelné oblasti obsahuje přímé světlo modré LED i spojité 

spektrum použitého luminoforu. Tato varianta je energeticky úspornější a v porovnání s LED se třemi 
čipy i rozměrově menší, avšak ve výsledném modro-žlutém spektru je potlačena zelená a červená 
složka, což se projevuje horším podáním barev osvětlovaných předmětů. U diod s třípásmovým 

luminoforem se UV záření vlastní diody ve spektru neprojevuje a výsledný index podání barev Ra 
dosahuje hodnot nad 80. Bílé LED se vyrábějí ve velmi širokém rozsahu náhradní teploty 

chromatičnosti – od 2 500 do 4 000 K u teplých odstínů a 5 000 až 8 000 K u chladnějších odstínů. 
Vlastní světelný zdroj – polovodičový čip, má velmi malé rozměry. První LED měly čip o 

ploše 0,05 mm2, postupem doby se plocha čipu zvětšovala na jednotky milimetrů čtverečných. Také 

proud (resp. příkon) byl velmi malý (jednotky miliampérů, příkon desetiny wattů, světelný tok v řádu 
jednotek lumenů). Během dalšího vývoje bylo možné zvětšit proud na desítky miliampérů, přičemž 

světelný tok postupně narůstal na jednotky až desítky lumenů. V poslední době se průmyslově 
vyrábějí diody již s proudem řádově několika set miliampérů o příkonu do 5 W, takže při současných 
hodnotách měrného výkonu až 100 lm/W dosahuje světelný tok diod předních výrobců již několika set 

lumenů. Světlo vydávané čipem je třeba usměrnit pomocí vhodných optických prvků a krytu 
z epoxidové pryskyřice, jehož barva je zpravidla shodná s barvou vyzařovaného světla. Kryt se 
používá již při výrobním procesu. Konfigurace reflektoru určuje úhel vyzařovaného světelného svazku, 

který se u současně vyráběného sortimentu nachází v rozmezí 8 až 120°. 
K napájení LED se používají měniče s výstupním napětím přizpůsobeným použité kombinaci 

a jejich počtu. Jsou to vlastně zdroje konstantního proudu, který zajišťuje i jejich optimální pracovní 
teplotu (mezní teploty se pohybují mezi 85 a 100 °C). Její překročení má velmi negativní vliv na život 
diody i na rychlost poklesu jejího světelného toku. 
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obr.24  Konstrukce světelné diody LED 

 
 

Popis obrázku:  1 – polovodič s přechodem PN 
 2 – reflektor   

 3 – keramická destička odvádějící teplo 
 4 – podložka 

5 – polokulová čočka 

 
 

Výhody světelných diod: 
- malé napájecí napětí nevyžaduje ochranu před nebezpečným dotykem; 

- lze je spojovat do série, a tím dosáhnout vyšších hodnot světelného toku; 
- stejnosměrný provoz umožňuje snadnou regulaci pomocí stávajících prostředků 

řízení a ovládání osvětlení; 
- jsou vysoce spolehlivé; 
- mají extrémně dlouhý život. Údaje jednotlivých výrobců se pohybují mezi 60 až 100 

tisíci hodinami, při úbytku světelného toku 30 až 40 %. Tato hodnota však do značné 
míry závisí na okolních (zejména teplotních) podmínkách; 

- interval teploty okolního prostředí je široký, uváděný mezi –30 a +60 °C, 
- konstrukce je mechanicky odolná, snášející bez vážnějších následků otřesy a vibrace; 
- neobsahují zdraví škodlivou rtuť; 

 
K nevýhodám světelných diod zatím patří především vysoká cena a významná závislost jejich 

hlavních parametrů na teplotě okolí. 
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4.6. Svítidla 

Svítidla jsou zařízení, které rozdělují, filtrují nebo mění světlo vyzařované jedním nebo více 
světelnými zdroji a obsahují, kromě světelných zdrojů samotných, všechny díly nutné pro upevnění a 

ochranu zdrojů a v případě potřeby pomocné obvody, včetně prostředků pro jejich připojení k síti. 
 
Světelně činné části svítidel slouží: 

-  ke změně rozložení, usměrnění nebo rozptýlení světelného toku svítidla, 
-  k omezení oslnění - omezení jasu svítidla v úhlu, pod kterým může být svítidlo 

vnímáno pozorovatelem, 
-  k filtraci – je schopen měnit spektrum vyzařované světelným zdrojem. 
 

Konstrukční části svítidla slouží k upevnění zdroje, k upevnění světelně činných částí, ke krytí 
zdrojů i světelně činných částí před vniknutím cizích předmětů a vody, musí vyhovovat z hlediska 

ochrany před nebezpečným dotykovým napětím. Svítidla musí splňovat podmínky jednoduché a 
snadné montáže, jednoduché údržby, dlouhého života a spolehlivosti. 

Kromě svítidel se ve světelné technice používají světlomety, které se od svítidel liší tím, že 

vyzařují směrově soustředěný svazek paprsků a používají se k osvětlování z velkých vzdáleností. 
 

4.6.1. Základní principy usměrnění světelného toku 

U většiny svítidel se k usměrnění světelného toku světelných zdrojů používají následující 
principy: 

 
Reflektory  
Reflektory vyžívají k usměrnění světelného toku zrcadlový odraz. Převážně se k těmto účelům 

používá vysoce čistý hliník (99,8%) s povrchovou úpravou zaručující odraznost až 95%. Pro 
konstrukci reflektorů se hojně využívá i tzv. difuzních povrchových úprav s různou hodnotou difuzní 

složky. Tyto materiály na rozdíl od hladkých materiálů se používají tam, kde není potřeba vysoké 
přesnosti při výrobě reflektorů při zachování vysoké odraznosti reflektoru. 

 

Refraktory 
Zde se neusměrňuje světelný tok pomocí odrazných vlastností použitých materiálů, nýbrž díky 

jejich propustných vlastností. Jejich konstrukce je zaměřena na usměrnění světelného toku na principu 
lomu světla tak, aby byla dosažena požadovaná křivka svítivosti. Z nejpoužívanějších matriálů je 
nutné zmínit PMMA (polymetalakrylát), který má sice vysokou propustnost ovšem ne zcela 

vyhovující mechanické vlastnosti. Z tohoto důvodu se nejčastěji používá PC (polykarbonát) jehož 
propustné vlastnosti jsou o cca 10% horší, ale mechanické vlastnosti pro konstrukci svítidel jsou 

mnohem příznivější. Propustnost těchto materiálů však závisí na jejich tloušťce a nelze ji korektně 
vyčíslit. 

 

Rozptylovače 
Využívají k usměrnění světelného toku difusního odrazu. Stejně jako u zrcadlového odrazu se 

k těmto účelům používá vysoce čistý hliník (99,8%) s povrchovou úpravou vytvářející difusní odraz. 

Za materiály s difuzním odrazem se považují ty, které odrážejí 60 - 90% dopadajícího světelného toku. 
Nejlepší materiály s difuzním odrazem dosahují podobně jako materiály se zrcadlovým odrazem 

vysokou celkovou odraznost až 94%. 
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4.6.2. Konstrukční prvky svítidel 

Konstrukční prvky a materiály, používané pro všechny druhy svítidel, mají splňovat ještě další 

požadavky a to: světelnou a teplotní stálost, odolnost proti korozi a mechanickou pevnost. 
Světelná stálost je důležitou veličinou, která určuje u mnoha materiálů jejich život. Stálým 

působením světelného a ultrafialového záření, zesíleného teplem a vlhkostí dochází k trvalým změnám, 

např. žloutnutí, vybělení, zkřehnutí, tvoření trhlin nebo praskání. 
Teplotní stálost konstrukčních prvků má zvláštní význam, protože provozní teploty na svítidle 

dosahují často hodnot na hranicích přípustnosti. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, dochází 
k trvalým změnám, např. k deformaci, zkřehnutí, zuhelnění a praskání - tvoření trhlin. 

Odolnost kovů proti korozi musí být zajištěna účelnou povrchovou ochranou, která mimoto 

ovlivní ještě vzhled a světelně technické vlastnosti materiálu. Aby bylo vyhověno přípustným 
podmínkám použití, požadovaným světelnětechnickým parametrům a estetickým požadavkům, 
používají se následující povrchové úpravy: lakování poniklování, pochromování, emailovaní, 

pozinkování, kadmiování, nanášení umělých hmot, leštění a eloxování. U plastů je odolnost proti 
korozi zaručena, a proto nevyžadují dodatečná opatření. 

Mechanická pevnost je mírou stability konstrukčních prvků, především u plastů a křemenných 
skel. Vlivem záření, tepla, chladu a vlhkosti se může změnit mechanická pevnost,  tím i spolehlivost 
svítidla. 

Konstrukční prvky se dělí na: 
- světelně-technické (světelně činné) 

- elektrotechnické 
- mechanické 
 

K používaným odrazovým materiálům světelně činných částí se používají skleněná zrcadla, 
lakované povrchové plochy, opálová světlo rozptylující skla, plasty nebo tkaniny. 

Jako propustný materiál světelně činných částí se používá křemenné sklo (čiré sklo, 
ornamentní sklo, opálové sklo, matované sklo, refraktorové sklo) či světlo - propouštějící plasty. 

Elektrotechnické části svítidel slouží k připojení, upevnění a provozu světelných zdrojů 

a svítidel. Patří sem: objímky žárovek, vypínače, zásuvky a vidlice, vnitřní vedení vodiče, vnější 
vedení, připojovací a propojovací svorky, svítidlová krabice, předřadné přístroje, zapalovač, 
kondenzátory. Jednotlivé části musí odpovídat použitým světelným zdrojům. Použitím jiných 

světelných zdrojů se mění i připojovací podmínky. 
Mechanické části svítidel slouží jako ochranné nebo nosné části světelných zdrojů a světelně 

technických a elektrotechnických konstrukčních prvků. Podstatné konstrukční díly svítidel které se 
počítají k mechanickým konstrukčním prvkům, jsou: ochranná skla, ochranná mříž, nosná konstrukce, 
zaostřovací zařízení, závěsy, upevňovací části, vidlice, klouby a stojany pro svítidla pro místní 

osvětlení. Protože jednotlivé díly mají velmi rozdílný význam a jsou různě zatíženy, najdou zde 
použití různé materiály. Svítidla musí mít potřebnou mechanickou pevnost a musí být odolná vůči 

korozi, vyhovět předepsaným oteplovacím zkouškám a být elektromagneticky slučitelná. 
 

4.6.3. Svítidla používána k osvětlování konfliktních oblastí 

Uliční a parková svítidla. 
Tato svítidla pro veřejné osvětlení se používají k osvětlování komunikací a pěších zón. 

Svítidla uličního typu jsou užívána na místech, kde je kladen důraz na výkonnostní parametry 
osvětlované oblasti. Svítidla jsou vybavena odraznou plochou (reflektorem) s vysokou odrazností. 
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Zakřivení odrazné plochy určuje následné šíření světelného toku ze svítidla. Tato svítidla mají 
rozdílnou křivku svítivosti v rovině C0° a C90°. Ovšem v jednotlivých rovinách je křivka symetrická. 

Křivka svítivosti lze upravit také polohou světelného zdroje či reflektoru. Tato možnost nabízí 
variabilitu a potřebné usměrnění světelného toku na osvětlované místo. Tímto způsobem lze zvýšit 
činitel využití osvětlovací soustavy, neboť je maximálně využíván světelný tok vyzářený ze svítidel. 

Většina výrobců svítidel nabízí variantu s vypouklým nebo plochým difuzorem. Svítidla s vypouklým 
difuzorem mají širší křivku svítivosti  a jejich celková účinnost je vyšší než u druhé varianty.  

 
 

        
obr.25 Svítidlo s vypouklým a plochým difuzorem 

 

 

        
obr.26 Křivka svítivosti svítidla s vypouklým a plochým sklem 

 
 

U svítidel parkových je převážně využívána refrakce. Světelný tok prostupuje optickými kryty, 
které ho usměrňují. Některá svítidla jsou doplněna malými reflektorovými clonkami ke snížení oslnění 

a lepšímu využití světelného toku. I při použití tohoto opatření je značná část světelného toku vyzářena 
do horního poloprostoru. Tento typ svítidel je vhodné použít tam, kde je nutné zvýšit osvětlenost 
svislých ploch. 

 
 
Světlomety 

Ve světlometech je k distribuci světelného toku ze svítidla využíváno reflektoru s vysokou 
dopřednou asymetrií. Tento typ svítidel je využíván k osvětlování velkých ploch a vzdálenějších míst. 

Jelikož je křivka svítivosti v ose asymetrie poměrně intenzivní, lze tato svítidla využívat ke zvýšení 
jasu osvětlovaných objektů. 
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obr.27 Obrázek a křivka svítivosti svítidla 

 
Sloupková svítidla 

K osvětlování konfliktních míst na komunikacích lze využít i speciální svítidla sloupková. 
Tato svítidla jsou vybavena účinným reflektorem či refraktorem. Umístěním svítidel na sloupky se 
sníží výška světelného bodu a k nasvětlení požadované oblasti postačí světelný zdroj s nižším 

výkonem. Využití je především tam, kde výška instalace může být omezena okolními stavbami či 
místními předpisy. Například na mimoúrovňových komunikacích či pod vedením vysokého napětí, 

kde je výška limitována ochranným pásmem. 
[2], [3], [5], [6] 
 

 

       
obr.28 Obrázek a křivka svítivosti svítidla 
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5. 5ávrh osvětlení v konfliktní oblasti 

5.1. Klasifikace a požadavky na soustavy VO 

Většina měst a obcí má provedené zatřídění, dle již neplatných norem pro veřejné osvětlení 
(VO) – ČSN 36 0400 a ČSN 36 0410. V současné době platí nový soubor evropských norem, které 
jsou uvedeny níže: 

 
ČS5 CE5/TR  13201-1  Osvětlení pozemních komunikací   

      Část 1:  Výběr tříd osvětlení   
 
ČS5 E5 13201-2     Osvětlení pozemních komunikací   

      Část 2:  Požadavky    
 
ČS5 E5 13201-3      Osvětlení pozemních komunikací   

      Část 3:  Výpočet    
 
ČS5 E5 13201-4     Osvětlení pozemních komunikací   

      Část 4:  Metody měření   
 
Pro splnění úkolu zatřídění VO jsou nejdůležitější první dvě části souboru norem. Třetí část je 

určena více méně pro výrobce a dodavatele svítidel a čtvrtá stanovuje postupy a metody měření 

navržených a vypočtených parametrů již realizovaných soustav podle projektových dokumentací 
staveb. 

 

5.1.1. Důležité definice 

V následujícím textu se používají termíny a definice uvedené v ČSN EN 13201-2, ČSN EN 

13201-3 plus definice a termíny, které jsou uvedeny níže. 
Druh uživatele 

osoba anebo druh vozidla ve veřejném dopravním prostoru  

Motorová doprava (M) 
motorová vozidla kromě velmi pomalých vozidel 

Velmi pomalá vozidla (S) 
motorová vozidla, zvířaty tažená vozidla a jezdci na koních s nejvyšší rychlostí do 40 km/h 

Cyklisté (C) 

osoby na kolech a motocyklech s nejvyšší rychlostí do 50 km/h 
Chodci (P)  

chodci včetně osob na invalidním vozíku 
Typická rychlost hlavního uživatele 

odhadovaná rychlost uživatele, který je definovaný jako hlavní druh uživatele relevantní oblasti. 

Jestliže je hlavní druh uživatele kombinací motorové dopravy a jednoho nebo více jiných druhů 
uživatelů, motorová doprava se považuje za hlavního uživatele. 

Relevantní oblast 

uvažovaná část veřejného dopravního prostoru 
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Kolizní oblast 
relevantní oblast, kde se křižují dopravní proudy vozidel nebo kde se překrývají prostory s různými 

druhy uživatelů 
Mimoúrovňová křižovatka 

křižovatka komunikací křížících se v různých výškových úrovních, s jednou nebo více vratnými 

větvemi propojujícími průběžné komunikace 
Úrovňová křižovatka 

křižovatka, na níž se dvě nebo více komunikací stýká nebo křižuje v téže úrovni, na níž se nachází 
vlastní pozemní komunikace i příslušné silniční vybavení 

Intenzita silničního provozu 

počet vozidel, který projede určitým příčným řezem komunikace ve zvoleném časovém období v obou 
dvou dopravních směrech. Měří se jako průměrná denní intenzita 

Průměrná denní intenzita provozu 
celkový počet vozidel nebo chodců během daného časového období v délce celých dnů vydělená 
počtem dnů tohoto časového období 

Náročnost navigace 
stupeň nezbytného úsilí uživatele pozemní komunikace, které při využití poskytnuté informace 
vynaloží, aby správně zvolil směr a udržoval nebo měnil rychlost a polohu v rámci jízdního pásu   

Riziko kriminality 
riziko kriminality v uvažovaném dopravním prostoru, porovnané s rizikem kriminality v širším okolí  

Složitost zorného pole 
soubor vlivu osvětlení a jiných vizuálních prvků v zorném poli uživatele pozemní komunikace, které 
jej  uvádějí v omyl, rozptylují, ruší a nebo obtěžují 

Úroveň jasu okolí 
odhadovaná úroveň jasu okolí 

Převažující počasí 
povětrnostní podmínky, vyskytující se po většinu podstatné části časového období 

 

 
 

5.1.2. Postupy odvození požadavků na osvětlení 

Postup odvození požadavků na VO je určen normou a je nutné postupovat v přesném sledu 
stanovených kroků, aby byl zaručen co nejobjektivnější výsledek – tedy správné zatřídění z hlediska 

všech nastavených parametrů a vnějších vlivů. 
 
Ke správnému postupu je nutné: 

definovat úseky veřejné pozemní komunikace v jedné nebo několika relevantních oblastech a výběr 
příslušné modelové situace, uplatnění tabulky odpovídající příslušné modelové situaci, hodnocení 

parametrů a definování relevantní oblasti, výběr rozsahu tříd osvětlení, výběr jedné třídy osvětlení z 
daného rozsahu. 

 

V prvním kroku je nutné provést základní zatřídění jednotlivých komunikací do modelových 
situací uvedených v tabulce – modelové situace. 
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tab.1  Modelové situace 

Typická 
rychlost 
hlavního 
uživatele 

km/h 

Druh uživatelů ve stejné relevantní oblasti Modelová 
situace 

 hlavní uživatel jiný povolený uživatel nepovolený uživatel  

> 60 motorová doprava  velmi pomalá vozidla  

cyklisté 

chodci  

A1 

  velmi pomalá vozidla  

 

cyklisté 

chodci 

A2 

  velmi pomalá vozidla  

cyklisté 

chodci 

 A3 

> 30 a ≤ 60 motorová doprava 
velmi pomalá vozidla  

cyklisté 

chodci 

 B1 

 motorová doprava 
velmi pomalá vozidla 
cyklisté 

chodci  B2 

 chodci chodci motorová doprava C1 

> 5 a ≤ 30   velmi pomalá vozidla   

 motorová doprava 
chodci 

 velmi pomalá vozidla  

 

D1 

  velmi pomalá vozidla 
cyklisté 

 D2 

 motorová doprava 
cyklisté 

velmi pomalá vozidla 
chodci 

 D3 

 motorová doprava 
velmi pomalá vozidla 

  D4 

 cyklisté 
chodci 

   

rychlost chůze chodci  motorová doprava 
velmi pomalá vozidla 
cyklisté 

E1 

  motorová doprava 
velmi pomalá vozidla 
cyklisté 

 E2 

 

Dalším krokem je použití tabulky – charakteristické parametry k posouzení a přiřazení 

charakteristických parametrů hodnocených komunikací a prostorů. Některé z nich jsou obecně dané a 
dají se objektivně zjistit z prostorového a technického řešení. Některé je ale nutné měřit nebo využít 

již změřených údajů (dopravní zatížení), pro jiné lze využít statistik a místně známých skutečností 
nebo údajů orgánů v místě působících a znalých situace (kriminalita, dopravně nebezpečná místa, 
vyšší provoz cyklistů, chodců, apod.). 
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tab.2  Charakteristické parametry 

Parametry Možné alternativy 

prostorové uspořádání směrově rozdělené komunikace ano 
ne 

 druhy křižovatek mimoúrovňové 
úrovňové 

 vzdálenost mezi mimoúrovňovými 
křižovatkami, vzdálenost mezi 
mosty 

>3 km 

≤ 3 km 

 hustota úrovňových křižovatek < 3 křižovatky/km 

 ≥ 3 křižovatky/km 

 kolizní oblast ne 
ano 

 geometrická opatření pro zklidnění 
dopravy 

ne 
ano 

vliv dopravy intenzita silničního provozu za den < 4 000 
 4 000 to 7 000 
 7000 to 15 000 
 15 000 to 25 000 
 25 000 to 40 000 

> 40 000 

 intenzita cyklistického provozu normální 
vysoká 

 intenzita pěšího provozu normální 
vysoká 

 náročnost navigace   normální 
vyšší než normální 

 parkující vozidla nevyskytují se  
vyskytují se 

 rozeznání obličeje nepotřebné 
potřebné  

 riziko kriminality normální 
vyšší než normální 

vliv okolí a vnější vlivy   složitost zorného pole normální 
vysoká 

 jas okolí venkovské prostředí 
městské prostředí 
městské centrum 

 převažující počasí suché 
vlhké 

 

 
Proto je nutné v průběhu zpracování zatřídění VO vznášet požadavky vedoucí k získání co 

nejpřesnějších údajů. 

Získání místně aktuálních údajů o intenzitě silničního provozu alespoň na některých 
komunikacích města aby bylo možné jejich pro porovnání z podklady z let minulých (např. 90-tých let) 

a hledání obecného koeficientu nárůstu dopravního zatížení: 
 
Stanovení oblastí a úseků pěšího pohybu s vyšší než obvyklou intenzitou nebo míst, kde je 

objednatelem požadováno vyšší zatřídění 



Osvětlování konfliktních oblastí na komunikacích                                                                        Bc. Zdeněk Bláha 

  

 39 

Využití zdrojů Policie České republiky - z každoročních statistik dopravy stanovit oblasti se 
zvýšeným nebezpečím a výskytem kriminality. Stanovit dopravně zvlášť nebezpečná místa a úseky 

s větším výskytem nehodovosti. 
Specifikace a přehled kolizních míst odlišných druhů dopravy – přechody pro chodce a křížení 

motoristické dopravy s cyklotrasami 

Zajištění podkladů o současném stavu i výhledech cyklodopravy a situování jejich tras 
zejména s ohledem na souběhy a křížení s komunikacemi s motorovým provozem 

Zvýšení požadavků na osvětlovací soustavy s ohledem na oblasti monitorované kamerovým 
systémem 

Získání podkladů o existujících přechodech, studie jejich doplňkového nasvětlení. Je také 

nutné ověřit a zapracovat případné výhledy na zřizování přechodů nových (územní plán  apod.).  
 

5.1.3. Třídy osvětlení 

Třída osvětlení je definována soustavou fotometrických požadavků, sledujících zrakové 
požadavky daných uživatelů, pro určitý typ pozemních komunikace a prostředí. 

Účelem zavedení tříd osvětlení je usnadnění vývoje a používání výrobků pro osvětlení 
pozemních komunikací a údržby v členských zemích CEN. Třídy osvětlení byly definovány s ohledem 
na normy pro osvětlování pozemních komunikací v těchto zemích s cílem harmonizovat požadavky 

tam kde je to možné. Přesto některé třídy a podtřídy vypovídají o zvláštních situacích a národních 
přístupech, které vycházejí ze zvyklostí, klimatických nebo jiných podmínek. 

Třídy osvětlení ME se vztahují na řidiče motorových vozidel pohybujících se po dopravních 
tazích, ale v některých zemích také na komunikacích v sídelních útvarech, se střední až vysokou 
povolenou rychlostí. 

Třídy osvětlení CE se vztahují na řidiče motorových vozidel, ale v konfliktních místech jako 
jsou obchodní třídy, složitější křížení komunikací, okružní křižovatky a oblasti, kde se tvoří dopravní 

zácpy. Tyto třídy osvětlení platí i pro chodce a cyklisty. 
Třídy osvětlení S a A se vztahují na chodce a cyklisty pohybující se po chodnících a 

cyklistických stezkách, zpevněných krajnicích a ostatních částech pozemních komunikací, které leží 

odděleně nebo podél jízdního pásu, po komunikacích v sídelních útvarech, pěších zónách, parkovacích 
plochách, školních dvorech apod. 

Doplňkové třídy osvětlení ES se používají v situacích, kde je nutné, aby osvětlení zajistilo 

rozpoznávání osob a předmětů a dále pro komunikace se zvýšeným rizikem kriminálního deliktu. 
Doplňkové třídy osvětlení EV se používají v případech, vyžadujících dostatečnou viditelnost 

svislých ploch, např. na křižovatkách apod. 
Požadavky tříd osvětlení odrážejí kategorii příslušného uživatele komunikace nebo typ daného 

úseku komunikace. Třídy osvětlení ME vycházejí z jasu povrchu komunikace, zatímco třídy CE, S a A 

vycházejí z osvětlenosti daného úseku komunikace. Třídy osvětlení S a A zohledňují různé priority při 
osvětlování komunikací. Třídy ES vycházejí z poloválcové osvětlenosti, zatímco třídy EV vycházejí 

ze svislé osvětlenosti. 
Třídy osvětlení ME představují řadu se zvyšujícími se nároky na úroveň osvětlení, vyjádřenou 

např. hodnotou jasu. Ostatní třídy jsou vytvořeny stejným způsobem a jejich jednotlivé stupně na sebe 

navazují. 
Účelem místního osvětlení přechodů je upozornit řidiče motorových vozidel na přítomnost 

přechodu pro chodce a osvětlit chodce na a u přechodu. 
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5.2. Okružní křižovatky 

5.2.1. Popis konfliktní oblasti 

Okružní křižovatka modelové situace se nachází v obci Čeladná, okres Frýdek – Místek. Je 

umístěna na okraji obce a spojuje příjezdovou komunikaci z Frýdlantu nad Ostravicí s ulicí směřující 
do centra obce s ulicí vedoucí k vlakovému nádraží a s ulicí, na které se nachází stanice Policie České 
republiky. V blízkosti se také nachází farní kostel. Přes kruhový objezd vede cyklotrasa. Přilehlé 

komunikace nejsou osvětleny, ale je v plánu vybudovat veřejné osvětlení i na těchto komunikacích. 
 

5.2.2. Odvození požadavků na osvětlení 

Podle následujícího postupu se určí třída osvětlení. Podle třídy osvětlení se zjistí na jaké 
hodnoty osvětlenosti a celkové rovnoměrnosti bude okružní křižovatka navržena. 

 

Postupujeme dle normy ČSN EN 13201-1: 
 

Tabulka 1 – Modelové situace: 
Typická rychlost hlavního uživatele (km/h): > 5 a ≥ 30  

Hlavní uživatel:     motorová doprava, chodci 
Jiný povolený uživatel:    velmi pomalá vozidla, cyklisté 

 

Z těchto vstupních informací vyplývá zařazení do třídy světelných situací: A1 
 

Příloha A.7 Modelové situace D1 a D2; Tabulka A.13 – Doporučený rozsah tříd osvětlení 
 Geometrická opatření ke zklidnění dopravy:  ne 

 Riziko kriminality:    ne 
 Rozeznání obličeje:    není potřebné 
 Intenzita cyklistického provozu:  vyšší než normální 

 Intenzita pěšího provozu:   vysoká 
 Jas okolí:     vysoký 
 

Z těchto doplňujících informací je doporučena třída osvětlení:  CE2 
 

Požadavky vztažené k třídě osvětlení CE2 popisuje norma ČSN EN 13201-2: 
 
Tabulka 2 –Třídy osvětlení CE: 

tab.3 Třídy osvětlení  

Horizontální osvětlenost Třída 

E v lx 

[nejmenší udržovaná hodnota] 

0U  

[nejmenší hodnota] 

CE0 50 0,4 

CE1 30 0,4 

CE2 20 0,4 

CE3 15 0,4 

CE4 10 0,4 

CE5 7,5 0,4 
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5.2.3. 5ávrh osvětlovací soustavy 

Osvětlovací soustava okružní křižovatky je tvořena čtyřmi svítidly společnosti THORN 

s typovým označením CIVIC2. Jsou osazena vysokotlakými sodíkovými výbojkami HST 250W od 
výrobce světelných zdrojů společnosti OSRAM. Svítidla jsou umístěna uprostřed okružní křižovatky 
na deseti metrovém sloupu s čtyřramenným výložníkem. 

 

 
obr.29 Situace okružní křižovatky 

Celý tento prostor byl vymodelován ve výpočetním programu RELUX Professional 2007. 

Vypočtené hodnoty jsou tyto: 
Průměrná udržovaná hodnota osvětlenosti: 23,7lx 

Celková rovnoměrnost:    0,45 
 

Dle vypočtených hodnot splňuje osvětlovací soustava požadavky normy ČSN EN 13201-2.  

 
 

5.3. Přechody pro chodce  

V době nedostatečného denního osvětlení je nutné zajistit vyhovující podmínky vidění 
odpovídajícím umělým osvětlením. Při denním osvětlení dosahuje osvětlenost  povrchů až 100 000 lx. 
Umělým osvětlením komunikací dosahujeme osvětlenosti v rozsahu jednotek až desítek luxů.  

Vytvořit ve venkovním prostředí umělým osvětlením podmínky vidění srovnatelné 
s podmínkami  uvnitř budov je technicky i ekonomicky velmi obtížné. Zatím se většinou uplatňují 

spíše požadavky minimální pro danou činnost, určené na základě laboratorních výzkumů a terénních 
ověřovacích experimentů v oblasti vidění při nízkých hodnotách adaptačních jasů. 
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Zrakové vnímání v podmínkách venkovního umělého osvětlení charakterizují tyto skutečnosti: 
vidění při nízkých adaptačních jasech kolísá mezi mezopickým a skotopickým viděním, snížená 

zraková ostrost, zvýšená  citlivost k oslnění, omezené rozlišování barev. 
 

5.3.1. Stavební požadavky 

Úrovňový přechod pro chodce má křížit jízdní pruhy kolmo a má být umístěn tak, aby měl 
chodec vhodné rozhledové poměry. Přechod pro chodce se má vyznačit zvýrazněným svislým 

vodorovným dopravním značením. V zájmu bezpečnosti chodců se mají přechody vybavit vhodnými 
stavebními opatřeními. 

tab.4 Stavební opatření 

Uspořádání přechodů a míst pro přecházení 
Uspořádání úrovňové 

S vyznačením dopravními značkami Se světelným zařízením 

Uspořádání 

mimoúrovňové 

bez stavebních 

opatření 

se stavebními 

opatřeními 

bez i se stavebními 

opatřeními 
 

přechody pro 

chodce vyznačené 

dopravními 

značkami svislými i 

vodorovnými 

přechody pro chodce 

vyznačené dopravními 

značkami a doplněné: 

středními dělícími 

ostrůvky, vysázenými 

chodníkovými 

plochami, zúžením 

jízdních pruhů, 

zvýšenými plochami. 

Přechody pro chodce se 

světelnou signalizací 

vyznačené dopravními 

značkami a doplněné: 

středními dělícími ostrůvky, 

vysázenými chodníkovými 

plochami, zúžením jízdních 

pruhů, zvýšenými 

plochami. 

podchody / 

nadchody 

 

Přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací se mohou navrhovat jen přes dva 
protisměrné jízdní pruhy. Přechody pro chodce se zřizují jen tam, kde nejvyšší dovolená rychlost není 
vyšší než 50 km/h. V místech větší koncentrace chodců, zejména dětí, je vhodné dovolenou rychlost 

dále snížit. Doporučující opatření: intenzivnější osvětlení, nebo i s odlišným zbarvením světla. 
Světelný zdroj má být umístěn nad nebo před přechodem a má zajistit viditelnost chodců z obou směrů 
i na čekacích plochách a také viditelnost vodorovného značení. 

Dopravní značení musí být i za tmy zřetelné. Vybrané přechody se mohou zvýraznit 
světelnými signály (přerušovaným žlutým světlem). 

 

5.3.2. Požadavky na osvětlení přechodů pro chodce dle ČS5 E5 13201-2 

Přechody pro chodce vyžadují v některých případech zvláštní pozornost. V některých státech 

existují národní normy, které uvádějí další návod vztahující se k národní praxi.  
Lze-li běžnou osvětlovací soustavou zajistit dostatečně vysokou úroveň jasu povrchu 

komunikace v místě přechodu, je možné vhodným umístěním běžných uličních svítidel dosáhnout 
dostatečného negativního kontrastu, při kterém je chodec na přechodu vnímán jako tmavá silueta na 
světlém pozadí.  

Místní osvětlení přídavnými svítidly se používá v případě, pokud chceme přímo osvětlit 
chodce na a u  přechodu a upozornit řidiče motorových vozidel na přítomnost přechodu. 

Typ přídavných svítidel a jejich umístění a orientace vůči přechodu pro chodce musí být 
zvolen tak, aby bylo dosaženo pozitivního kontrastu a zároveň, aby nedošlo k nadměrnému oslnění 
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řidičů. Jedním z  řešení je umístění svítidel v malé vzdálenosti před přechodem z pohledu řidičů 
přijíždějících motorových vozidel tak, aby chodce osvětlovala ze směru přijíždějících vozidel. 

V případě komunikace s obousměrným provozem je třeba svítidla umístit před přechodem v každém 
z obou směrů jízdy na té straně komunikace, po níž vozidla k přechodu přijíždějí. Vhodná jsou svítidla 
s asymetrickým rozložením svítivosti. 

Místní osvětlení by mělo dostatečné osvětlení chodců ze strany přijíždějících vozidel v celé 
oblasti přechodu. Svislá osvětlenost chodců musí být výrazně vyšší než vodorovná osvětlenost přilehlé 

komunikace zajištěná běžnou osvětlovací soustavou komunikace. V oblastech na obou koncích 
přechodu, kde chodci čekají před vstupem do jízdního pásu, je také nutno zajistit dostatečnou 
osvětlenost. Osvětlení omezené na oblast přechodu pro chodce a na úzký pás kolem něj vyvolává 

divadelní efekt, který pomáhá upoutat pozornost.  
 

5.3.3. Možnosti při osvětlování přechodů pro chodce 

Přechod a chodce na něm se pohybující můžeme zdůraznit hned několika způsoby:  
- vytvořením vhodného kontrastu mezi chodcem a vozovkou  

- zvýšení osvětlenosti vozovky v úseku přechodu 
- použitím světelného zdroje s jiným barevným podáním 
- doplňkovým blikajícím osvětlením svislých a vodorovných dopravních značení 

 
Vytvořením vhodného kontrastu mezi chodcem a vozovkou 

Aby řidič vozidla viděl chodce dostatečně dobře, pak musí být postava chodce v kontrastu 
s vozovkou. Může být kontrastní pozitivně – světlejší než komunikace. Může být kontrastní negativně 
– to tehdy, když bude tmavší než komunikace. Dostačujícího negativního kontrastu ve většině pří 

případů lze dosáhnout správně navrženým základním osvětlením vozovky. Negativní kontrast se 
vyskytuje především v centrech měst, kde jas pozadí chodce je příliš vysoký. Naopak pozitivní 

kontrast je vhodný u výjezdů z měst, tady je jas pozadí chodce malý. 
 
Zvýšení osvětlenosti vozovky v úseku přechodu 

K zvýšení hladiny osvětlenosti přechodu postačí zvýšení výkonu svítidla v jeho blízkosti. 
U běžných osvětlovacích soustav veřejného osvětlení se používá vysokotlaká sodíková výbojka o 
příkonu 70W. Při výměně za výkonnější světelný zdroj a tedy i svítidlo dojde k zvýšené světelného 

toku a tedy i osvětlenosti přechodu pro chodce. Je-li osvětlení dobře navrženo, tak současně zaručí i 
dobrou viditelnost chodce. 

 
Použitím světelného zdroje s jinou teplotou chromatičnosti 
Komunikace je obvykle barevně jednotvárná. Je zřejmé, že když se v některém místě použije 

světelný zdroj  s jinou teplotou chromatičnosti, pak zcela jistě takový úsek upoutá pozornost. Jsou-li 
pro osvětlení vozovky použity vysokotlaké sodíkové výbojky s ,,teplejším“ světlem, potom lze pro 

osvětlení přechodu použít halogenidové nebo rtuťové výbojky. Oba z uvedených zdrojů 
poskytují ,,chladnější“ světlo, barevně zřetelně jiné než vydávají sodíkové výbojky. 
 

Doplňkové osvětlení svislých a vodorovných dopravních značení 
Doplňkové osvětlení umístěného přímo ve vozovce v oblasti přechodu pro chodce nebo na 

svislých dopravních značeních upozorňuje především na blížící se přechod a nikoliv na chodce. Toto 



Osvětlování konfliktních oblastí na komunikacích                                                                        Bc. Zdeněk Bláha 

  

 44 

upozornění předpokládá, že řidiči budou mít dostatek času k tomu, aby přizpůsobili rychlost jízdy 
blížícímu se přechodu a připravili se na možnost, že do vozovky vstoupí i chodec. 

 

5.3.4. Postup při návrhu osvětlení 

Při návrhu osvětlení přechodu pro chodce vycházíme z již daných stavebních projektů. Podle 

geometrických rozměrů a stavebních opatření stanovíme typ osvětlovací soustavy. 
Nejčastěji se využívá pozitivní kontrast. Svítidla proto musíme umístit před přechod ve směru 

jízdy. Svítidla umísťujeme nad pravou stranu komunikace s požadovaným vyložením. Sloupy pro tato 
svítidla jsou stavěny za krajnicí vozovky či v chodníkové části.  

Typickým příkladem svítidla k nasvětlení přechodu pro chodce je uliční svítidlo 

s asymetrickým reflektorem. Pokud má přechod pro chodce značnou šířku často se setkáváme 
s jednostranným nasvětlením asymetrickým světlometem. Je-li nutné posílit osvětlovací soustavu, je 
vhodné použít oboustrannou osvětlovací soustavu. Druhé svítidlo umísťujeme nad levou stranu 

komunikace. Toto svítidlo musí mít opačnou asymetrii svítivosti. 
Vhodné umístění svítidel je nejdůležitější krok při návrhu osvětlení. Svítidla je nutné umístit 

tak, aby osvětlovala rovnoměrně nejen celou oblast přechodu, ale i nástupní část. Proto je vhodné při 
projektování používat vhodné výpočetní programy, které dokáží zobrazit křivku svítivosti v prostoru, a 
pomohou nám tak určit nejvhodnější umístěni. 

 

 
obr.30 Rozložení křivky svítivosti přechodového svítidla 

 

Po umístění svítidel u přechodu pro chodce, necháme provést výpočet. Z výsledků 

vyhodnotíme intenzitu osvětleností a rovnoměrnost.  
Osvětlení přechodu pro chodce má především informativně-bezpečnostní funkci. Upozorňuje 

řidiče, že se blíží k místu, kde se mohou vyskytovat chodci přecházející vozovku. A hlavně osvětluje 
chodce samotné. Z tohoto důvodu při návrhu osvětlení hledíme na složku horizontální i vertikální. 

 

U modelové situace je osvětlován přechod pro chodce umístěný na komunikaci široké 8m. 
Tato komunikace je osvětlována svítidly THORN Riviera 70W HST s roztečí 30m. Svítidla jsou 

umístěna na stožárech vysokých 8m, vyložení svítidla nad vozovku je 1,5m. Přechod pro chodce je 
vybudován přesně mezi svítidly. Již samotné umístění přechodu je v části s minimálními příspěvky 
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osvětlenosti od svítidel. Navrhované osvětlení přechodu je tvořeno dvěmi svítidly uličního typu 
s asymetrickým reflektorem. Svítidla jsou umístěna tak, aby křivka svítivosti měla ideální rozložení.  

Celá tato konfliktní oblast byla vymodelována ve výpočetním programu RELUX Professional 
2007. Měřící úsek byl umístěn v prostoru přechodu a také v nástupní části. Nástupní část tvoří 0,5m 
široký pruh před přechodem samotným. Nasvětlení této části je neméně důležité, neboť přijíždějící 

řidič musí být včas informován o možnosti vstoupení chodce do vozovky. Měřící úsek byl nastaven 
tak abychom získali potřebné informace o nasvětlení přechodu. Důležité informace jsou tyto: 

horizontální (svislá) osvětlenost – podává informaci o nasvětlení svislých ploch chodce, horizontální 
osvětlenost – tento údaj nám objasní do jaké míry je přechodová část zvýrazněna vůči celkovému 
nasvětlení komunikace. 

 
Po provedení výpočtu byly získány tyto hodnoty: 

 
tab.5 Vypočtené hodnoty 

Horizontální složka Vertikální složka 

E Emin Emax U0 Ev Ev,min Ev,max U0 

 

(lx) (lx) (lx) (-) (lx) (lx) (lx) (-) 

Bez použití  
přechodových svítidel 

8,9 2,6 14,1 0,29 12,5 1,7 21,2 0,14 

S použitím  
přechodových svítidel 

103,0 80,0 113,0 0,78 86,0 63,0 102,0 0,72 

 
 

 Z hodnot uvedených v tabulce je zřejmé, že použitím přechodových svítidel se značně zvýšila 
osvětlenost i celková rovnoměrnost. Vlivem vyšších hodnot osvětlenosti se zvýší jasy v konfliktní 

oblasti a přijíždějící řidič bude rychleji reagovat na výskyt chodců. 
[3], [5], [10] 
 

 
 

 
 

6. Měření a vyhodnocení jasových poměrů v konfliktní oblasti 

Při posuzování správnosti osvětlení v konfliktní oblasti je nejdůležitějším parametrem kontrast 
jasu osvětlovaného objektu a jasu jeho pozadí. K vyhodnocování byl použit jasový analyzátor 

LMK2000.  
Při výběru konfliktních míst byla pozornost zaměřena na nejkritičtější místa na komunikacích. 

Místa s výraznou mírou nehodovosti se způsobenou újmou na zdraví jsou především přechody pro 
chodce. Byly proto vybrány čtyři typy osvětlovacích soustav k hodnocení. Každý typ osvětlovací 
soustavy využívá jiný druh svítidla.  
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6.1. Přechodové svítidlo uliční s asymetrickou optikou 

Vybraná lokalita se na nachází v Ostravě – Porubě na ulici Sokolovská. Komunikaci tvoří dva 
jízdní pruhy v každém směru. Mezi jízdními směry je zatravněný oddělovací pás, který je v úseku 

přechodu využit jako nástupní místo. Osvětlovací soustavu pro přechod pro chodce tvoří na pravé 
straně každého z jízdních pruhů svítidlo SCHRÉDER MC2 Zebra 250W.  

 

      
obr.31 Fotografie přechodu pro chodce se zapnutými a vypnutými svítidly  

 

     
obr.32 Jasová analýza přechodu pro chodce se zapnutými a vypnutými svítidly  

 
tab.6 Faměřené hodnoty 

Zapnutá 
přechodová svítidla 

Vypnutá 
přechodová svítidla 

L Lmin Lmax L Lmin Lmax 
 

(cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) 

1 Chodec 2,63 0,28 7,95 0,82 0,33 2,10 

2 Pozadí 0,61 0,16 2,23 0,73 0,17 2,59 

3 Přechod 3,27 0,53 9,12 0,52 0,33 1,12 

Kontrast (-) 3,31 0,12 
 

Při zapnutých přechodových svítidlech se kontrast jasů mnohonásobně zvýšil. Průměrný jas 
nasvětleného chodce se zvýšil více než třikrát. 
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Při osvětlování této konfliktní oblasti je důležité, aby byly vhodným způsobem nasvětleny oba 
jízdní pruhy. Proto bylo provedeno měření i ve druhém jízdním pruhu. 

 

      
obr.33 Fotografie přechodu pro chodce se zapnutými a vypnutými svítidly  

 

     
obr.34 Jasová analýza přechodu pro chodce se zapnutými a vypnutými svítidly  

 

tab.7  Faměřené hodnoty 

Zapnutá 

přechodová svítidla 

Vypnutá 

přechodová svítidla 

L Lmin Lmax L Lmin Lmax 
 

(cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) 

1 Chodec 3,62 0,32 11,35 0,97 0,25 2,34 

2 Pozadí 0,76 0,20 3,82 0,82 0,18 3,20 

3 Přechod 0,72 1,91 9,21 0,77 0,42 1,31 

Kontrast (-) 3,76 0,18 
 

Po vyhodnocení měření bylo zjištěno, že konfliktní oblast ve druhém jízdním pruhu je stejně 

dobře nasvětlena jako v pruhu prvním.  
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6.2. Světlomet 

Tato konfliktní oblast se nachází v Ostravě – Porubě na ulici Francouzská. Posuzovaný 
přechod pro chodce se nachází v blízkosti obchodního centra. Komunikaci tvoří jeden jízdní pruh 

v každém směru. Osvětlovací soustavu pro přechod pro chodce tvoří na jedné straně jízdního pruhu 
svítidlo MACH 1 ASYM 250W.  

 

      
obr.35 Fotografie přechodu pro chodce se zapnutými a vypnutými svítidly  

 

      
obr.36 Jasová analýza přechodu pro chodce se zapnutými a vypnutými svítidly  

 

tab.8 Faměřené hodnoty 

Zapnutá 
přechodová svítidla 

Vypnutá 
přechodová svítidla 

L Lmin Lmax L Lmin Lmax 
 

(cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) 

1 Chodec 1,64 0,30 7,14 0,71 0,20 3,81 

2 Pozadí 1,27 0,24 5,48 1,17 0,25 5,21 

3 Přechod 2,49 0,52 10,89 1,10 0,26 3,64 

Kontrast (-) 0,29 - 0,39 
 

Z naměřených hodnot vyplynulo, že kontrasty jasů jsou nízké. Při zapnutém osvětlení je 
průměrný jas chodce vyšší než jas pozadí – pozitivní kontrast. Hodnota průměrného jasu osvětleného 
přechodu je více jak dvakrát vyšší. Při vypnutém osvětlení dochází k negativnímu kontrastu. Při 

zapnutém osvětlení se absolutní hodnota kontrastu snížila.  
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6.3. Sloupkové svítidlo 

Měřena lokalita se nachází v Ostravě – Mariánských Horách na ulici 28. října v blízkosti 
zastávky trolejbusů Sokola Tůmy. Komunikaci tvoří jeden jízdní pruh v každém směru. Mezi jízdními 

pruhy je umístěn tramvajový pás. Osvětlovací soustavu přechodu pro chodce tvoří na jedné straně 
jízdního pruhu svítidlo MACH 1 ASYM 250W a v posuzovaném směru sloupkové svítidlo THORN 
Orus 70W. 

 

      
obr.37 Fotografie přechodu pro chodce se zapnutými a vypnutými svítidly  

 

      
obr.38 Jasová analýza přechodu pro chodce se zapnutými a vypnutými svítidly  

 

tab.9 Faměřené hodnoty 

Zapnutá 

přechodová svítidla 

Vypnutá 

přechodová svítidla 

L Lmin Lmax L Lmin Lmax 
 

(cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) 

1 Chodec 5,05 1,13 19,31 1,87 0,58 6,04 

2 Pozadí 3,03 0,62 139,3 3,12 0,64 174,1 

3 Přechod 3,59 1,17 16,37 2,37 0,75 9,90 

Kontrast (-) 0,67 - 0,40 
 

Tento typ osvětlovací soustavy zvýšil kontrast o 0,27. Neosvětlený přechod pro chodce 

vykazuje negativní kontrast. Při použití přechodového svítidla již dochází ke kontrastu pozitivnímu. 
Nutné je si povšimnout vysokého maximálního jasu pozadí. 
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6.4. Přechodové svítidlo uliční s asymetrickou optikou na okružní 

křižovatce 

Posuzovaná konfliktní oblast se nachází v obci Čeladná v okrese Frýdek – Místek. Kruhový 
objezd je na okraji obce v blízkosti kostela a železniční stanice. Kruhový objezd tvoří pouze jeden 

jízdní pruh. Osvětlovací soustava přechodu pro chodce je tvořena uličními svítidly THORN Civic 
Peco 150W umístěnými vždy vpravo v každém jízdním pruhu. 

 

      
obr.39 Fotografie přechodu pro chodce se zapnutými a vypnutými svítidly  

 

      
obr.40 Jasová analýza přechodu pro chodce se zapnutými a vypnutými svítidly  

 
tab.10  Faměřené hodnoty 

Zapnutá 
přechodová svítidla 

Vypnutá 
přechodová svítidla 

L Lmin Lmax L Lmin Lmax 
 

(cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) (cd/m2) 

1 Chodec 2,87 0,52 12,10 1,16 0,29 4,85 

2 Pozadí 1,22 0,15 4,70 1,09 0,08 5,45 

3 Přechod 3,93 1,66 8,16 1,26 0,31 2,74 

Kontrast (-) 1,35 0,06 
 

Použití přechodových svítidel je v tomto případě velice nutné, neboť kontrast neosvětleného 
přechodu je nulový. Po osvětlení přechodu se projeví pozitivní kontrast.  
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6.5. Ověření správnosti výpočtu měřením 

Při jakémkoli návrhu veřejného osvětlení dochází ke vzniku chyb. Tyto chyby vznikají vlivem 
neinformovanosti projektanta o osvětlovaném objektu. Většina chyb je sice jen nepatrných, ale při 

realizaci se mohou projevit. Často dochází k ovlivňování řešeného projektu vnějšími vlivy. Při tomto 
měření je zjišťováno, jak veliká bude odchylka vypočtených a naměřených hodnot.  

Výpočet byl proveden ve výpočetním programu RELUX Professional 2007. Podle stavební 

projektové dokumentace byla provedena modelace objektu. Svítidla byly umístěna na čtyřramenný 
sloup ve výšce 10m. Jako nejvhodnější svítidlo bylo vybráno svítidlo THORN Civic2 250W HST 

s plochým sklem. 
Po provedení výpočtu byly získány hodnoty potřebné k posouzení objektu. 
 

 
obr.41 Vypočtené hodnoty udržované osvětlenosti v bodech 

 

tab.11 Tabulka vypočtených parametrů 

Parametr Hodnota Jednotka 

E 23,7 (lx) 

Emin 10,6 (lx) 

Emax 37,8 (lx) 

U0 0,45 (-) 
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Měření bylo provedeno tři měsíce po realizaci. Můžeme tedy předpokládat, že osvětlovací 
soustava je stále ve stavu jako při uvedení do provozu a světelné zdroje jsou zahořené. Díky tomuto 

předpokladu je použita stejná hodnota udržovacího činitele, jako ve výpočtu. Při měření byly použity 
tyto měřící přístroje: digitální luxmetr Metra PU 550 a digitální multimetr UNI-T UT55. Síť měřících 
bodu byly stanovena dle ČSN EN 13201. Osvětlenost v měřících bodech byly měřena na úrovni 

povrchu komunikace v 0,00m. Hodnota napětí byly v toleranci. Nebylo zaznamenáno podpětí ani 
přepětí. Světelné zdroje by tedy měly mít hodnoty světelného toku udávány výrobcem v katalogových 

listech. 

 
obr.42 Faměřené hodnoty osvětlenosti v bodech 

 

tab.12 Tabulka naměřených a přepočtených parametrů 

 
Naměřené hodnoty 

luxmetrem 

Naměřené hodnoty 
přepočteny s udržovacím 

činitelem 0,80 

Parametr Hodnota Jednotka Hodnota Jednotka 

E 31,5 (lx) 25,4 (lx) 

Emin 19 (lx) 15,2 (lx) 

Emax 47 (lx) 37,6 (lx) 

U0 0,40 (-) 0,40 (-) 
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Ze získaných hodnot výpočtem a měřením je možné porovnat navržený a skutečný stav. 
Nejdůležitější hodnoty jsou především udržovaná průměrná osvětlenost a rovnoměrnost, neboť tyto 

hodnoty jsou předepsány normou ČSN EN 13201. 
 

tab.13 Tabulka naměřených a přepočtených parametrů 

 

Parametr Jednotka 

Hodnota 
předepsána 

ČSN EN 
13201 

Navržený 
stav 

Skutečný 
stav 

Rozdíl 
skutečný - 

navržený 
stav 

E (lx) 20,0 23,7 25,4 1,7 

U0 (-) 0,40 0,45 0,40 - 0,05 

 

Po porovnání hodnot osvětlenosti a celkové rovnoměrnosti bylo zjištěno, že realizovaná 
osvětlovací soustava osvětluje posuzovanou okružní křižovatku dle návrhu. Při realizaci se průměrná 

udržovaná osvětlenost zvýšila o 1,7lx a celková rovnoměrnost klesla o hodnotu 0,05. Posuzovaná 
konfliktní oblast splňuje požadavky normy ČSN EN 13201 pro třídu osvětlení CE2. 
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7. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s navrhováním osvětlení konfliktních míst na 
komunikacích. Při projektování osvětlovacích soustav se setkáváme s množstvím odborných termínů a 
vztahů, proto v první části přibližuji jejich význam. Vložil jsem zde také definice týkající se veřejného 

osvětlení, tak jak je uvádí norma ČSN EN 13201 – Osvětlení pozemních komunikací. 
Navrhování umělého osvětlení venkovních prostorů je spojeno s celou řadou světelně-

technických výpočtů, které umožňují exaktněji dimenzovat osvětlovací soustavy, což vede ke snížení 
investičních a provozních nákladů na osvětlení. Ve druhé části popisuji základní vztahy a metody 
výpočtu ve světelné technice. V dnešní době se pro výpočty používají výpočetní programy (Dialux, 

Relux, Wils), které dokáží vypočítat požadované hodnoty s velikou přesností. Pro světelného technika 
je však velice podstatné, aby si tyto vztahy osvojil. 

Osvětlované místo by nemělo působit nepříznivě na jeho uživatele a mělo by splňovat nízké 
požadavky na spotřebu elektrické energie. Abychom mohli navrhnou osvětlovací soustavu, která 
nebude uživatele oslňovat, bude působit dobrou zrakovou pohodu a zároveň bude co nejefektivnější, 

musíme použít vhodných světelných zdrojů a svítidel. V dnešní době je nejčastějším světelným 
zdrojem vysokotlaká sodíková výbojka. Tento světelný zdroj má vysoký měrný výkon, avšak nízký 
index podání barev. Tam, kde je potřeba vyšší index barevného podání používáme vysokotlakou 

metalhalogenidovou výbojku. Díky rychlému vývoji při osvětlování venkovních prostor se stále častěji 
setkáváme se svítícími diodami LED. Tyto světelné zdroje mají velice dobrý index podání barev a 

stále se zvyšující měrný výkon, který je závislý na chlazení světelné diody. K dobré distribuci 
světelného toku je zapotřebí použít vhodné svítidlo, které světelný tok usměrní na osvětlované místo. 
Popisu výhod a nevýhod jednotlivých světelných zdrojů a svítidel jsem věnoval třetí část své 

diplomové práce. 
Návrh osvětlení v konfliktní oblasti je podrobně popsán ve čtvrté části. Jako konfliktní oblasti 

na komunikacích jsem si vybral okružní křižovatku a přechod pro chodce. Při návrhu osvětlení 
okružní křižovatky je nutné si uvědomit, že na rozdíl od rovné komunikace se směr pohledu řidiče 
stále mění. Kvantitativním a kvalitativním požadavkem na osvětlovací soustavu jsou průměrná 

osvětlenost a celková rovnoměrnost. Vypracoval jsem světelně-technický projekt na osvětlení tohoto 
konfliktního místa v obci Čeladná. Tento návrh byl vybrán vedoucím projektantem a realizován. Tato 

skutečnost mi umožnila provést měření a porovnat navržené a skutečné hodnoty osvětlení. Při popisu 
návrhu osvětlení přechodu pro chodce je důležité věnovat se především bezpečnosti chodce. Je vhodné 
zvýšit osvětlenost na přechodu a zvýraznit tak nebezpečné místo. Také je vhodné použít světelný zdroj 

s jinou teplotou chromatičnosti a zvýraznění přechodu tak podpořit. Nedůležitější ale je svislé 
nasvětlení chodce. Přijíždějící řidič bude především vnímat jasy postavy vzhledem k pozadí. Jas je 
závislý na odrazu povrchů, proto chodec ve světlém oděvu bude mít vyšší jas než chodec v oděvu 

tmavém. Zvýšit jas je také možné použitím svítidla s asymetrickou optikou. Vhodné svítidla a 
umístění jsou zde také popsány. Při řešení bezpečnosti chodce na přechodu nesmíme zapomínat na 

stavební normy, ve kterých nalezneme mnoho stavebních opatření, která k bezpečnosti přispívají. 
V páté části se věnuji měření vybraných konfliktních oblastí. Zaměřil jsem se na osvětlení 

přechodu pro chodce. Vybral jsem několik typových osvětlovacích soustav a podrobil je jasové 

analýze. Z výsledku je patrné, že nejvhodnější svítidlo je uliční svítidlo s asymetrickou optikou. Další 
důležitý poznatek byl kontrast jasů. Například v oblasti s vysokou intenzitou osvětlení byl kontrast 

jasů chodce a pozadí téměř nulový, a až po použití přechodového svítidla se kontrast zvýšil. Projevil 
se zde vysoký jas pozadí. V závěru této části popisuji měření skutečného stavu osvětlení na okružní 
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křižovatce v obci Čeladná. Ze změřených hodnot je patrné, že návrh osvětlovací soustavy se příliš 
neliší od skutečného stavu. 

Při vypracovávání diplomové práce jsem získal mnoho teoretických i praktických zkušeností v 
oblasti navrhování osvětlovacích soustav v konfliktních místech. Úspěchem pro mne byla realizace 
mého návrhu osvětlení okružní křižovatky a následné měření, které ukázalo, že tato konfliktní oblast 

odpovídá návrhu a splňuje požadavky pro osvětlení dle normy ČSN EN 13201. Problematika 
osvětlování konfliktních míst je velice obsáhlá. Nabízí široké možnosti, ale také úskalí, kterým 

bychom se měli při návrhu vyvarovat. Této problematice bych se rád věnoval také v období svého 
doktorského studia. 
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