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Diplomová práce se zabývá světelnými parametry majáků Policie České republiky. 

Obsahem práce je vysvětlení samotného principu a vlastností světelného záření a jeho 

fotometrické specifikace, které se dají vyhodnocovat. Práce popisuje vnímání světelného 

záření lidským okem a následné negativní dopady na zdraví člověka. Uvádí normativní 

významy barev vizuálních signálů a seznamuje se světelnými zdroji používanými 

ve zvláštních výstražných zařízeních. Součástí práce je uvedení požadavků platného 

evropského předpisu pro homologaci zvláštních výstražných svítilen. Výsledkem studie 

je porovnání naměřených hodnot jasu, svítivosti a dalších fotometrických veličin u vybraných 

výstražných světelných zařízení používaných Policií České republiky a u cizího typu světelné 

soupravy. 

Annotation 

HOVORKA, V.: Light Parameters of Beacon Lights of Police of the Czech Republic. 

Diploma thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010, 66 p. 

Keywords: Police of the Czech Republic, Lights Parameters, Intensity, warning lights 

The diploma thesis deals with the light parameters of the beacon of the Police of the Czech 

Republic. The content of this thesis involves the explanation of the very principle and 

properties of luminous radiation and its photometric specifications that can be evaluated. The 

thesis describes the perception of luminous radiation by human eye and subsequent negative 

impact on human health. It states the normative meaning of colors of visual signals and gives 

information about light sources used in special warning devices. This thesis also deals with 

the current European regulation requirements for homologation in the special warning lights. 

The result of the study is the comparison of the recorded values of brightness, intensity and 

other photometric quantities for selected warning light equipment used by the Police of the 

Czech Republic and foreign-type light set.  
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Úvod 

Zvláštní výstražná světelná zařízení, lidově řečeno majáky, nejen Policie České republiky, 

ale i ostatních složek IZS, jsou v poslední době hodně diskutována. Zejména kvůli vyzařované 

barvě světla a neustálému vývoji nových technologií v oblasti používaných svítidel 

a materiálů, z nichž jsou tato svítidla zhotovena, a které mají za cíl efektivnější využití 

elektrické energie a delší životnost obdobně jako v ostatních odvětvích průmyslu. 

Toto jsou hlavní důvody, proč jsem si zvolil téma světelných parametrů majáků Police 

ČR. Problematika zvláštních výstražných světelných zařízení používaných v ČR i ve světě 

a jejich porovnání není doposud komplexně zpracována a zasloužila by si větší pozornost 

kvůli své důležitosti při vyrozumění občanů v kritických situacích, kdy se může jednat 

například o záchranu lidského života. 

Má diplomová práce odhaluje celkovou fyzikální podstatu šíření viditelného světla 

a popisuje fotometrické veličiny důležité z hlediska porovnání fotometrických charakteristik 

více druhů majáků mezi sebou. Dále se zabývá fyziologií vidění a negativními zdravotními 

účinky nepřiměřeného vystavení lidského organismus viditelnému světelnému záření. V práci 

shrnuji základní legislativu a normy, které poukazují jak na osvětlení, tak na problematiku 

výstražných světelných zařízení. Popisuji také některé měřící přístroje a principy, na kterých 

pracují. 

Cílem mé diplomové práce je vytvořit přehled používaných typů zvláštních výstražných 

světelných zařízení u Policie ČR a porovnat jejich světelné parametry spolu se specifikacemi 

výstražných signálů. Následně jsem provedl reálná měření na zvláštním výstražném 

světelném zařízení zahraničního typu a výsledky jsem se pokusil v závěru porovnat s typy 

těchto zařízení používaných v České republice. 
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1 Definice d ůležitých pojm ů 

� Bílé světlo: speciální případ složeného světla, kdy monofrekvenční složky jsou 

zastoupeny z celého oboru frekvencí světla, například sluneční záření 

� Bodový zdroj: rozměry zdroje elmag. záření jsou zanedbatelné vzhledem k vlnové 

délce záření a jiným vzdálenostem (jeví se pozorovateli pod zorným úhlem ≤ 1’) 

� Fotometrický střed: bod svítidla nebo světelného zdroje, od kterého se stanovuje 

vzdálenost, pro kterou platí zákon čtverce 

� Fotometrie: posuzuje radiometrické veličiny podle účinků na zrakový analyzátor 

člověka, popřípadě jiné detektory záření (v širším smyslu je fotometrie nauka o měření 

a šíření záření všech vlnových délek) 

� Optické prostředí: prostředí kterými se může světlo šířit a která ovlivňují procházející 

světlo (mohou být: průhledné – nedochází k podstatnému pohlcení světla, světlo 

se průchodem nerozptýlí; neprůhledné: většina světelné energie se pohlcuje nebo 

odráží; průsvitné: světlo se při průchodu zčásti pravidelně rozptyluje) 

� Plošný zdroj: rozměry nezanedbatelné proti vzdálenosti, v níž pozorujeme jeho účinky 

(jeví se pozorovateli pod zorným úhlem > 1’) 

� Radiometrie: popisuje energetické vlastnosti zdrojů elektromagnetického záření  

a rozdělení energie elektromagnetického záření v prostoru 

[1] 

� Referenční osa: charakteristická osa světelného signálu používaná jako referenční 

směr (H = 0°, V = 0°) pro fotometrická měření a pro montáž svítilny na vozidlo 

� Sdělovač: viditelná a nebo zvuková návěst informující o zapnutí nebo o provozních 

podmínkách osvětlovacích a světelných signalizačních zařízení či systémů 

� Záblesk: světlo, jehož doba trvání je kratší než 0,5 s 

� Zvláštní výstražné světlo: návěstní zařízení vysílající přerušovaný světelný signál 

viditelný v úhlu 360° ve vodorovné rovině procházející středem zdroje světla  

a v určitých svislých úhlech geometrické viditelnosti, světlo upozorňuje na přítomnost 

určitých druhů vozidel 

[15] 
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2 Světlo 

Světlo je viditelná zářivá energie, přesněji řečeno elektromagnetické záření, které má díky 

dualitě charakter jak částicový, tak vlnový. Je vysíláno ze zdroje světla, kde vzniká přeměnou 

energie v elektronových obalech atomů. Ze zdroje záření se šíří tato světelná energie 

na všechny strany rychlostí světla c. Rychlost světla ve vakuu je nejvyšší mezní rychlost, 

kterou se mohou pohybovat hmotné objekty, tj. 299 792 458 m⋅s-1. Energie světelného záření 

se nešíří spojitě, ale vždy v násobcích určitého nejmenšího množství, v takzvaných kvantech. 

Kvanta energie jsou množství nepředstavitelně malé (pro světlo jsou menší než jedna 

triliontina wattsekundy). Kvantům světelné energie říkáme fotony. 

2.1 Vlastnosti paprsk ů viditelného sv ětla 

Studiem světla, zákonitosti jeho šíření a analýzy dějů při vzájemném působení světla 

a látky se zaobírá obor fyziky zvaný optika. V jiných prostředních se světlo šíří rychlostí v, 

která je vždy nižší než c. Světelný paprsek si můžeme představit jako čáru probíhající kolmo 

k vlnoplochám. Tečna k paprsku v určitém místě vlnoplochy určuje směr dalšího postupu 

vlnění. Ve stejnorodých prostředích jsou paprsky přímočaré, v nestejnorodých prostředích 

jsou paprsky křivočaré. Jestliže se paprsky navzájem protínají, neovlivňují se a postupují 

prostředím nezávisle jeden na druhém. Pro paprsky platí zákon odrazu (zákon reflexe). 

Paprsek dopadající na rozhraní se odráží a láme, kde úhel dopadu paprsku měříme vždy 

od kolmice dopadu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu. Dalšími zákony jsou Smelkův zákon 

lomu (zákon refrakce), při kterém paprsek pronikající z jednoho prostředí do druhého a mění 

na rozhraní svůj směr (viz níže). Rozklad světla neboli disperze nastane při šikmém dopadu 

paprsku bílého světla na rozhraní dvou prostředí (dopad paprsku na skleněný hranol).Lomem 

paprsku od původního směru při nejmenším odchýlení od původního směru, vzniká červená 

barva, při největším vychýlení fialová barva. 

[1] 

Na obr. č. 1 máme znázorněn světelný paprsek, který v bodě A dopadá z prostředí 1 

na rozhraní pod úhlem α, částečně je odrážen zpět do prostředí 1 pod úhlem α' a částečně 

se lomí do prostředí 2 pod úhlem β. Kromě právě zmíněného paprsku si povšimněme paprsku 

s ním rovnoběžného, jenž v bodě B dopadá na dané rozhraní, a jako bod C označme průsečík 

tohoto druhého paprsku s rovinou k němu kolmou a procházející bodem A. Podobně označme 

D průsečík lomeného paprsku s rovinou k němu kolmou a obsahující bod B. Prvá 
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ze zmíněných rovin vyznačených na obr.č. 1 přerušovanými čarami představuje vlnoplochu 

příslušející elektromagnetickému vlnění vytvářejícímu svazek rovnoběžných paprsků 

dopadajících na uvažované rozhraní v okamžiku, kdy prvý z vyznačených dvou paprsků 

dosáhne bodu A. Druhá odpovídá vlnoploše příslušející lomeným paprskům v okamžiku, kdy 

druhý paprsek se právě částečně odráží a lomí v bodě B. Z triviálních vlastností vlnoploch 

je okamžitě zřejmé, že čas potřebný na to, aby světelný paprsek urazil v prostředí 1 dráhový 

úsek CB, musí být roven času t, za který lomený paprsek proběhne v prostředí 2 dráhu délky 

AD. 

[27] 

 

Obr. č. 1: Lom paprsku při přechodu z prostředí opticky řidšího do opticky hustšího 

Viditelné záření má vlnovou délku λ. Čím kratší má záření vlnovou délku, tím vyšší 

je jeho kmitočet. Kmitočet neboli frekvence udává, kolik kmitů vykoná vlnění za sekundu. 

Obrácená hodnota kmitočtu se nazývá perioda kmitání. 

[7] 

Optické záření je elektromagnetické záření s kmitočty od 3 000 THz do 0,3 THz  

a s vlnovými délkami od 100 nm do 106 nm. K optickému záření tedy patří nejen viditelné 

záření (380 – 780 nm), ale i záření ultrafialové a infračervené. 

[3] 
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2.2 Barevné vlastnosti sv ětla 

Světlo, které se skládá jen z vlnění jedné vlnové délky, anebo z úzkého úseku jen málo 

rozdílných vlnových délek, vnímá lidské oko jako barevné světlo. Na obr. č. 2 si můžeme 

prohlédnout rozsah vlnových délek jednotlivých spektrálních barev s příslušnou frekvencí 

vlnění. Spektrum je fyzikálním vzorníkem barev vzniklým rozkladem bílého světla. Kvalita 

odlišnosti vjemu jednotlivých spektrálních barev se nazývá barevný tón a vyjadřuje se názvy 

fialová, modrá, červená atd. Barvy se dělí na pestré (mají barevný tón) a nepestré (spojitá řada 

od barvy bílé přes šedou až po černou). Dle psychologického působení můžeme barvy dělit 

na teplé (např. červená, oranžová, žlutá) a studené (např. modrá, zelená, fialová ). 

Barevný podnět je záření, charakterizované určitým spektrálním složením a světelným 

tokem či jasem, které vniká pozorovateli do oka a budí barevný počitek. Stejný zrakový vjem, 

který by vytvořila jediná spektrální barva, můžeme získat smíšením dvou či více jiných 

spektrálních barev, které vlnovou délku výsledné barvy vůbec neobsahují. Například 

smíšením spektrální barvy vlnové délky 0,671 µm (červená barva) se světlem vlnové délky 

0,535 µm (zelená barva) ve vhodném poměru, dostaneme žluté světlo stejného odstínu jako 

žluté světlo vlnové délky 0.589 µm. 

[6] 

 

Obr. č. 2: Vlnové délky jednotlivých spektrálních barev 

Teplota chromatičnosti uvažovaného světelného zdroje udává absolutní teplotu černého 

zářiče, jehož záření má tutéž chromatičnost jako uvažované světlo, přičemž křivky 

spektrálního složení mohou být odlišné. Pro zdroje světla, jejichž spektrum není spojité, 

se užívá pojmu náhradní teplota chromatičnosti. 

Barva denního světla se neustále mění. Teplota barvy denního světla je závislá 

na zeměpisné poloze, mění se s denní i roční dobou, podléhá atmosférickým vlivům. 
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Za normální denní světlo považujeme světlo o teplotě chromatičnosti 6 500 – 7 000 K. 

Za plného denního světla, při jasech 15  až 3 000 cd⋅m-2, jsme schopni rozeznat až 160 

barevným tónů. 

2.2.1 Kolorimetrická m ěrná soustava 

Barevné vlastnosti světla označujeme jako chromatičnost, která je určena spektrálním 

složením záření vysílaného zdrojem, a udává se zpravidla v trichromatických souřadnicích. 

Barevné vlastnosti předmětů nazýváme slovem kolorita, což jsou psychofyzikální1 pojmy. 

Kolorita je určena spektrálním složením záření předmět osvětlujícího a spektrální odrazivostí, 

nebo propustností předmětu ozářeného, která má za následek změnu spektrálního složení 

záření předmětem prošlého, nebo jím odraženého. Kolorita se udává zpravidla 

trichromatickými souřadnicemi a poměrným množstvím odraženého nebo prošlého světla. 

Ke kvantitativnímu vyjádření chromatičnosti a kolority se zavedla trichromatická 

soustava. Základem pro kvantitativní vyjádření barvy je definice Standardního 

kolorimetrického pozorovatele CIE 1931, skládající se ze tří funkcí, tzv. trichromatických 

činitelů x(λ), y(λ) a z(λ), pro zorný úhel pozorování do 4°. V roce 1964. Typickým 

příkladem je pozorování barevných signálních světel, která jsou často vnímána jako zdroje 

bodové. Trichromatických činitelů doplňkového pozorovatele CIE 1964 x10(λ), y10(λ) 

a z10(λ) se má přednostně užívat tam, kde se v praxi pozoruje barva (barevná plocha) 

v zorném úhlu větším než 4°. 

V trichromatické soustavě se vychází z předpokladu, že adičním míšením tří měřených 

barevných podnětů lze vzbudit vjem kterékoliv barvy. Za základ byla zvolena světla o vlnové 

délce: 

• 700 nm pro červenou barvu, 

• 546,1 nm pro zelenou barvu a  

• 435,8 nm pro modrou barvu. 

Kolorimetrická množství těchto měřených podnětů jsou měřítkem charakterizujícím danou 

barvu. Barvu lze popsat buď množstvím tří barev (trichromatickými složkami), nebo jejich 

                                                 

Psychofyzika - zkoumání vztahů mezi psychickými a tělesnými procesy, zejména při vzniku počitků; 

vztah mezi intenzitou podnětů a intenzitou smyslových dojmů. 
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poměrem (trichromatickými souřadnicemi). Trichromatické složky se vypočítají integrací 

spektrálního složení barevného podnětu F(λ) a trichromatických činitelů v celém rozsahu 

viditelného spektra. Označují se X, Y, Z, respektive X10, Y10, Z10  

Grafickým prostorovým vyjádřením by byl kolorimetrický prostor XYZ, jen 

je nepraktický. Používá se proto dostačující kolorimetrický trojúhelník, např. v modelu CIE 

1931 (viz obr. č. 3) s trichromatickými souřadnicemi x, y, z,  pro které platí, že: 

x + y + z = 1. 

 

Obr. č. 3: Kolorimetrický trojúhelník CIE 1931 

V kolorimetrickém prostoru XYZ i v jeho rovinném řezu, diagramu chromatičnosti, 

neodpovídají stejné lineární vzdálenosti v různých místech prostoru nebo trojúhelníku stejně 

subjektivně vnímaným rozdílům vjemům barvy. Pro tyto účely se stanoví souběžně dvě 

přibližně rovnoměrné soustavy CIELUV a CIELAB. Použití soustavy záleží na zvyklostech 

oboru, v němž se zjištěné hodnoty používají, a na dohodě. Na obr. č. 4 je znázorněn 

prostorový model soustavy CIELAB. Dalšími používanými zobrazovacími modely při 

skládání barev mohou být RGB, CMY, HSB, HSV, HLS a jiné. 

[17, 31] 
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Obr. č. 4: Prostorový model soustavy CIELAB 

2.3 Důležité sv ětelně technické veli činy a jejich jednotky 

� Zářivý tok Φe [W] 

Zářivý tok světelného zdroje je množství zářivé energie, přenesené tokem fotonů 

za jednotku času – výkon přenesený zářením. 

� Světelný tok Φ [lm] 

Patří mezi základní fotometrickou veličinu vyjadřující schopnost zářivého toku způsobit 

zrakový vjem. Pro přepočet zářivých veličin na fotometrické veličiny platí tento vztah: 

680 lm = 1 W. 

� Prostorový úhel Ω [sr] 

Prostorový úhel, ve kterém je z daného bodu P vidět určitý předmět, je velikost plochy, 

kterou na povrchu koule o poloměru r a se středem v bodě P vytkne kuželová plocha 

s vrcholem v bodě P obepínající pozorovaný předmět. 

���� Osvětlení (intenzita osvětlení, osvětlenost) E [lx] 

Intenzita osvětlení je fotometrická veličina, která je dána podílem části světelného toku 

dΦ dopadajícího na plochu dS. 
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� Svítivost, křivky svítivosti I [cd] 

Svítivost je základní fotometrická veličina vyjadřující vlastnost zdroje světla (bodového). 

Vystihuje rozložení světelného toku zdroje nebo svítidla v prostoru. Pro bodový zdroj 

je svítivost definována jako podíl světleného toku vyzářeného zdrojem do elementárního 

prostorového úhlu v některém směru a velikosti tohoto prostorového úhlu. 
Za bodový zdroj můžeme prakticky považovat každé svítidlo, jehož největší rozměr 

a je zanedbatelný vůči vzdálenosti l zdroje od kontrolního bodu: l ≥ 10 a. 

Křivky svítivosti sou řezy ploch svítivosti, které procházejí světelným středem svítidla. 

Plocha svítivosti je plocha, určená koncovými body všech vektorů svítivosti, které vycházejí 

ze světelného středu svítidla. U bodových zdrojů světla lze z křivky svítivosti vystihnout 

i rozložení světelného toku. Křivky svítivosti se zakreslují v katalogových listech v polárních 

či pravoúhlých souřadnicích. 

���� Jas L [cd⋅⋅⋅⋅m-2] 

Jas se stanoví jako světelný tok, který vychází, dopadá, nebo prochází elementární 

plochou dS ku průmětu elementární plochy dS do roviny kolmé ke směru danému osou 

elementárního prostorového úhlu dΩ. 

[ ]22
2

;;;
cos

msrlmmcd
dSd

d
L −⋅

⋅⋅Ω
Φ=

α
 

���� Měrný výkon ηηηηv [lm ⋅⋅⋅⋅W-1] 

Měrný výkon světleného zdroje je podíl vyzařovaného světelného toku a příkonu 

světelného zdroje. Je jednou z nejdůležitějších charakteristik světelných zdrojů. 

���� Odraz, prostup, pohlcení 

Světelný tok Φ, dopadající na světelně činnou látku, se dělí na 3 části: 

• Φρ Světelný tok, který se odrazí (charakterizován činitelem odrazu ρ) 

• Φτ Světelný tok, který látkou prostoupí (charakterizován činitelem prostupu τ) 

• Φα Světelný tok, který látka pohltí (charakterizován pohltivostí α) 

• ρ + τ + α = 1 

[3] 
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2.4 Vztahy mezi fotometrickými veli činami 

Vztahy mezi fotometrickými veličinami jsou názorně shrnuty na obr. č. 5. 

 

Obr. č. 5: Soustava fotometrických veličin 

Svítivost I [cd] 

Světelný tok Φ [lm] 

Osvětlení E [lx] 

Světlení H [lm⋅m-2] 

Jas L [cd⋅m-2] 

Plocha A [m2] 

Prostorový úhel ω [sr] 
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3 Zrakový orgán 

Vidění neboli zrakové vnímání je proces poznávání okolního prostředí. Jedná se o proces 

příjmu zrakové informace rozlišením rozdílu jasů (kontrastu) barev a tvarů. Na základě 

rozlišení dochází k identifikaci a analýze, což je poznávání předmětů a vztahů mezi nimi 

a zařazení do našeho vědomí, buď k okamžitému použití pro danou činnost, nebo k uložení 

do paměti. Cílem vidění je tedy rozpoznávání. 

[10] 

3.1 Anatomická stavba oka 

Lidské oko, viz příloha č. 1, má kulový tvar o průměru asi 24 mm. Jeho vnější obal tvoří 

bílé bělmo, což je pevná ochranná vrstva, která je v normálním oku v zadní části asi 1 mm 

hrubá a směrem k přední části se postupně ztenčuje. Bělmo přechází v přední části ve styční 

čáře do průzračné čiré rohovky. Za rohovkou je prostor vyplněný komorovou vodou. Clona, 

která omezuje množství světla vstupujícího do oka, se nazývá duhovka s otvorem zvaným 

zornice (pupila). Za ní je čočka, která se skládá z mnoha soustředných vrstev. Vnitřní strana 

bělma je vystlána tmavou vrstvou protkanou cévami, která vyživuje oční tkanivo. Na tuto 

vrstvu se připojuje nejdůležitější část oka - sítnice. Sítnice představuje plošné rozvětvení 

očního nervu a vysílá zachycené světelné vněmy do mozku. Nejcitlivějším místem sítnice 

je tzv. žlutá skvrna, naopak necitlivým místem je slepá skvrna, která s nachází v místě vstupu 

zrakového nervu do oka. Zornice je clonou světelnosti oka. Její průměr se pohybuje od 2 do 

8 mm. Při silnějším osvětlení se zornice stahuje, při slabém je naopak nejvíce otevřená. 

Průzračné prostředí oka, jako rohovka, komorová voda, čočka a sklivec působí jako optický 

systém, který vytváří na sítnici obrácený obraz prostoru. Optický nerv přenáší světelné vjemy 

z každého oka do mozku, který je zpracuje a člověk tudíž vidí. Obrazy které vidíme 

binokulárně, tj. oběma očima, spojuje chiasma, kde se křižují oba oční nervy. 

[7] 

3.1.1 Fyziologie vid ění 

���� Kontrast 

Hovoříme o kontrastu pozitivním, když L1 < L2 (světlý znak na tmavém poli), a kontrastu 

negativním, když L1 > L2 (tmavý znak na světlém poli). Nejmenší rozlišitelný kontrast je asi 

0,018. Potřebného kontrastu dosáhneme různým osvětlením obou porovnávaných ploch, nebo 
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jejich různou odrazností. Kontrast dvou porovnávaných jasů L1 a L2 se podle mezinárodní 

dohody definuje rovnicí: 

1

12

L

LL
K

−
= . 

���� Vnímání jasů 

Přeměna světelné energie na energii nervových vzruchů probíhá ve vnějších segmentech 

fotoreceptorů za účasti zrakových pigmentů. V sítnici jsou čtyři druhy fotopigmentů, z nichž 

tři jsou vázány na čípky a jeden na tyčinky. Čípků je v oku 6,5 milionů, tyčinek 125 milionů. 

Žlutá skvrna obsahuje jen čípky, které umožňují barevné vidění. Čípky jsou na světlo méně 

citlivé než tyčinky, tyčinky však nejsou citlivé na barvu. Čípky mohou být v plné činnosti jen 

při jasech větších než 30 cd⋅m-2 při fotopickém (čípkovém) vidění denního světla. Při jasech 

menších než 3⋅10-3 cd⋅m-2 zůstávají v činnosti jen tyčinky - vidění skotopické (tyčinkové) 

v šeru. Při skotopickém vidění jsme barvoslepí. 

���� Rychlost vnímání 

Je dána reciprokostí hodnoty doby měřené v sekundách, která uplyne mezi zrakovým 

podnětem a vjemem. Rychlost vnímání vzrůstá s intenzitou osvětlení (nelineárně). Při 

vnímání kontrastů se uplatňuje fyziologická setrvačnost odezvy sítnice při časových změnách 

jasu. Ta určuje kritickou frekvenci splývání fp , která je podle Ferri - Porterova zákona 

úměrná logaritmu intenzity kladné fáze podnětu J: 

bjaf p ⋅⋅= log  

kde a, b - jsou konstanty závislé na vlastnostech a stavu organismu. Prahovou frekvencí, 

kterou oko rozliší, je 20 - 50 záblesků za sekundu [Hz]. Pod touto hodnotou je vyvoláván 

nepříjemný pocit blikání. Tato prahová hodnota je závislá na světelné intenzitě blikajícího 

zdroje, stupni adaptace oka a stavu dráždivosti centrálního nervstva. 

���� Akomodace 

Schopnost oka vidět ostře předměty nacházející se v různé vzdálenosti před okem 

v závislosti na změnách mohutnosti optického systému oka. U lidí je akomodace oka 

způsobena zvětšováním zakřivení přední plochy čočky při současné změně její tloušťky. Pro 

ostré vidění předmětů je nutné aby byl jejich obraz na sítnici oka. Oko je schopno vidět ostře 

různě vzdálené předměty. Přizpůsobení oka různým vzdálenostem se nazývá akomodace. 

Změnu tvaru a tím taky i parametrů oční čočky zabezpečují ciliární svaly. Při pozorování 
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blízkých předmětů se poloměr křivosti přední plochy čočky zmenší při současném zvětšení 

její tloušťky, čím se zkrátí ohnisková vzdálenost optické soustavy oka. V případě sledování 

vzdálených předmětů čočka ostává relativně v klidu a ciliární svaly vykonávají minimální 

práci. Zakřivení čočky se mění minimálně v závislosti na dioptrické vadě. Při pozorování 

vzdálených předmětů jsou ciliární svaly minimálně namáhány, zatím co při vidění na blízko 

jsou svaly napnuté a oko se unavuje. Pří akomodaci dochází k uvolnění čočky, a tím ke změně 

poloměru zakřivení. Akomodace je ovlivněna řadou faktorů jako jsou nálada, vůle, věk, 

únava, osvětlení a kontrast. 

[25] 

���� Adaptace oka 

Je mimovolná činnost očí, kterou se zrak přizpůsobuje jasům v zorném poli. Hlavním 

mechanismem adaptace oka je fotochemický děj. Fotopigmentem tyčinek je rhodopsin - 

zrakový purpur. Oční adaptace spočívá v rozkladu rhodopsinu světlem a jeho syntéze vlivem 

tmy. Rhodopsin bledne nejpomaleji vlivem červeného světla. Rozeznáváme adaptaci na tmu 

a na světlo. Adaptační doba na světlo trvá několik sekund, na tmu může trvat až 50 minut. 

Je tím delší, čím větší je rozdíl jasů. 

���� Zraková ostrost 

Je schopnost zřetelného rozlišení předmětů ve velmi malé vzdálenosti. Je nepřímo úměrná 

zornému úhlu, ve kterém se pozorovaný předmět jeví. Definuje se reciprokou hodnotou 

zorného úhlu α měřeného v minutách. Zraková ostrost vzrůstá s přibývajícím jasem, největší 

je za denního osvětlení. Za šera je asi desetinásobně menší. Je závislá na spektrálním složení 

světla a na adaptačních schopnostech zraku. Oslněním je podstatně snižována. Při normální 

zrakové ostrosti rozliší oko pozorovatele dva body s úhlovou vzdáleností 1’. 

���� Zorné pole 

Zorné pole (viz obr. č. 6) představuje prostor, který můžeme zachytit beze změny směru 

pohledu. Prostor, který obraz na sítnici vytvoří, je poměrně velmi velký. Je třeba si uvědomit, 

že ze zorného pole zachyceného okem vidíme ostře jen malou část a že okrajovými částmi 

vytvořeného obrazu se jen všeobecně orientujeme. Velikost zorného pole se měří perimetrem. 

[28] 



 14 

 

Obr. č. 6: Zorné pole člověka 

���� Některé oční vady 

Pokud oko vůbec nevidí některou ze základních barev, hovoříme o dichromázii. Celé 

spektrum má jen dva barevné tóny. Dichromázie může být buď prvního, druhého nebo třetího 

druhu v závislosti na tom, kterou barvu pozorovatel nevidí. Dalšími vadami může být 

například vetchozrakost a astigmatismus. 

Krátkozrakost (myopie) se vyznačuje tím, že je prodloužená jeho předozadní osa a nebo 

je velká lomivost optické soustavy. Jedná se o vadu, kdy paprsky dopadající do oka tvoří 

obraz před sítnicí. Na sítnici tak vzniká neostrý obraz a jedinec s touto vadou vidí neostře 

do dálky a pohodlně do blízka. Krátkozraké oko (viz obr. č. 7). 

Dalekozrakost (hyperopie) se vyznačuje tím, že má krátkou předozadní osu a nebo 

nedostatečnou lomivost optické soustavy. Jedná se o vadu, kdy paprsky dopadající do oka 

tvoří obraz za sítnicí. Na sítnici tak vzniká neostrý obraz a jedinec s dalekozrakostí vidí 

neostře zejména do blízka, ale také do dálky. 

 

Obr. č. 7: Krátkozraké oko 

[30] 
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3.2 Zdravotní ú činky neionizujícího sv ětelného zá ření 

Tak jako jiné formy energie, má i neionizující záření schopnost reagovat s biologickými 

systémy. Účinek závisí na řadě fyzikálních parametrů, zejména na vlnové délce záření, která 

určuje místo a struktury organizmu, kde může být záření absorbováno, a na intenzitě záření, 

které rozhoduje o míře účinku záření. Účinek přitom může být v závislosti na velikosti 

expozice pro organizmus jak žádoucí, tak i škodlivý. UV je např. nezbytné pro tvorbu 

vitaminu D, ale ve vyšších dávkách způsobuje zánět rohovky a kůže, při dlouhodobém 

působení urychluje stárnutí kůže a může vyvolat zhoubné nádory. Záření ve viditelné části 

spektra je zcela nezbytné pro život, avšak vysoká intenzita světla může poškodit sítnici oka. 

Viditelné záření je obsaženo ve spektru neionizujícího záření v rozsahu od 3,9⋅1014 Hz 

do 7,9⋅1014 Hz. 

Delší přímý pohled nechráněným okem do slunečního kotouče může způsobit typické 

tepelné poškození sítnice. Pozdní, netepelné následky dlouhodobé profesionální expozice 

intenzivnímu širokopásmovému viditelnému záření jsou uváděny v literatuře např. 

v souvislosti se zaměstnáním u nás málo obvyklým, jako je strážce majáku. 

[7] 

Z hlediska poškození zraku běžně používané, málo příkonové LED (signalizace 

na přístrojích, blikající koncová světla jízdních kol) nebezpečná nejsou. Avšak nevhodně 

používané vysoce výkonné LED např. ve světlometech automobilů, pouličním osvětlení 

či výstražném světelném zařízení, mohou způsobit poškození sítnice. Příčinou poškození 

může být proniknutí úzce směrového záření z výkonné LED na sítnici oka přes oční čočku. 

Nebezpečí souvisí se směrovostí LED, kdy je u vysoce výkonné LED vyzářeno 100 lm 

do úzkého prostorového úhlu oproti např. 1 700 lm, které vyzáří 100 W žárovka, ale do celého 

prostoru. Dopadem záření na sítnici dojde ke dvěma druhům poškození, a to fototepelnému 

a fotochemickému. K fototepelnému poškození dojde po ohřátí sítnice o 10 °C, 

k fotochemickému poškození dojde po dopadu intenzivního modrého záření na fotoreceptor, 

který odumře. Podobný jev může nastat po osvětlení oka bílou LED, která je většinou tvořena 

z intenzivní modré a luminoforu. Možnost poškození oka je však menší, protože luminofor 

svítí v oblasti maximální citlivosti oka a po osvětlení se oko rychle adaptuje změnou průměru 

otvoru duhovky zmenšením plochy až 16x, a tím se značně sníží množství světla na sítnici. 

Na modrou barvu je oko minimálně citlivé, a proto duhovka reaguje minimálně. 

[27] 



 16 

3.2.1 Osln ění 

Vyskytují- li se v zorném poli oka příliš velké jasy nebo rozdíly jasů (vyšší než nebo 

1:10), které výrazně překračují meze adaptibility zraku v oblasti kontrastní citlivosti, dochází 

k oslnění, při kterém je ztížen až znemožněn přístup důležité zrakové informace do oka, a to 

zabraňuje činnosti zrakového systému ve všech typech kanálů na všech jeho úrovních. 

Podle příčiny se rozlišuje jednak oslnění přímé, způsobené nadměrným jasem svítící části 

svítidel nebo hlavních světelně činných povrchů prostoru (např. stropu a stěn při nepřímém 

osvětlení), jednak oslnění odrazem, způsobené odrazy svítících ploch na lesklých částech 

pozorovaných předmětů a jejich bezprostředního okolí. Oslnění zpravidla nastane při jasu 

7,5⋅103 cd⋅m-2 a vyšším. Při náhlé změně adaptačního jasu (např. při náhlém přechodu 

z tmavšího do světlejšího prostředí), které se zrakový systém nestačí dostatečně rychle 

přizpůsobit, dochází k oslnění přechodovému. Zvláštním případem je oslnění závojové, které 

vzniká, je-li před pozorovaným pozadím prostředí s vyšším jasem, například při pozorování 

přes osvětlenou záclonu, při mlze před světlomety, zrcadlení ve skle a podobně. Z hlediska 

světelné techniky je nejdůležitější oslnění kontrastem (relativní oslnění), způsobené tím, 

že se v zorném poli vyskytnou jasy (např. vlivem primárních či sekundárních zdrojů) příliš 

vysoké v porovnání s jasem, na který je zrak adaptován. V tab. č. 1 je rozdělení oslnění 

kontrastem podle psychofyziologických následků. 

Tab. č. 1: Členění oslnění 

Oslnění kontrastem 

Pozorovatelné 
Oslnění psychologické 

Rušivé 

Omezující 
Oslnění fyziologické 

Oslepující 
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4 Legislativa zabývající se viditelným zá řením a zvláštními 

výstražnými sv ětly 

4.1 Viditelné zá ření 

���� Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

hygienické limity neionizujícího záření, metody a způsob jejich zjišťování a hodnocení 

a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví při práci. Dále také určuje podmínky ochrany 

zdraví při práci a při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovní poměr. 

Expozice zaměstnanců neionizujícímu záření s frekvencí od hodnoty 3⋅1011 Hz 

do hodnoty 1,7⋅1015 Hz (infračervené, viditelné a ultrafialové záření) z jiných než přírodních 

zdrojů se omezuje tak, aby hustota zářivého toku a hustota zářivé energie dopadající na tělo 

nebo na jeho část nepřekročily pro zaměstnance a ostatní osoby nejvyšší přípustné hodnoty 

upravené v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení. V přílohách jsou uvedeny důležité veličiny 

pro výpočet expozice zářivému toku. 

���� Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

Pomocí tohoto nařízení vlády, které určuje podmínky ochrany zdraví při práci se zrakovou 

zátěží, by jsme mohli hodnotit zrakové podmínky exponovaných zaměstnanců (policistů ) při 

výkonu služby, kdy jsou vystaveni záření „majáku“. Vymezení zrakové zátěže se týká práce 

vykonávané za zvláštních světelných podmínek při určené barvě světla nebo při 

neodstranitelném kolísán jasu v prostoru zrakového úkolu nebo jeho okolí. Diskutabilní 

by bylo určení doby, po kterou je zaměstnanec exponovaný viditelnému záření, jelikož 

expozice není pravidelná. 
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���� ČSN EN 62471 Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných 

zdrojů 

V mezinárodní elektrotechnické komisi IEC byla vypracována norma IEC 60825 – 1:2001 

Bezpečnost laserových výrobků, Část 1 Klasifikace zařízení, požadavky a návod na použití, 

která říká, že kdekoliv se objeví slovo laser, je jej možné nahradit slovem LED. V červenci 

roku 2008 byla tato část týkající se LED vyjmuta a zatím nebyla zařazena do jiné části této 

normy. 

V mezinárodní komisi pro osvětlení CIE byla vypracována norma IEC 62471:2006 

Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů. Tato mezinárodní 

norma poskytuje vodítko k hodnocení světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů, včetně 

svítidel, z hlediska bezpečnosti související s jejich vlivem na živou tkáň. Konkrétně určuje 

meze ozáření, referenční techniky měření a klasifikační schéma pro stanovení a kontrolu 

rizika, plynoucích pro živou tkáň ze všech elektrickou energií napájených nekoherentních 

širokopásmových zdrojů optického záření, včetně zdrojů elektroluminiscenčními diodami, 

ne však z laserových zdrojů, a to v rozsahu vlnových délek od 200 nm do 3 000 nm. 

4.2 Legislativa zabývající se zvláštními výstražným i sv ětly 

���� Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

Z hlediska zvláštních výstražných světel je důležitá část zákona, ve které je uvedeno, 

že výrobce nebo akreditovaný zástupce (dále jen "výrobce"), který hodlá uvádět na trh 

hromadně vyrobená silniční vozidla, systémy vozidla, konstrukční části vozidla nebo 

samostatné technické celky vozidla, musí mít pro vozidlo platné osvědčení o schválení 

technické způsobilosti typu vozidla a pro konstrukční části vozidla, systémy vozidla 

a samostatné technické celky vozidla platné osvědčení o homologaci. Více v kapitole 

Homologace. 

���� Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

Toto nařízení reprezentuje mimo jiné i požadavky instalace zvláštního výstražného 

světelného zařízení modré barvy. Je nejdůležitější základní legislativní požadavek na zvláštní 

výstražné světelné zařízení. 

Činnost zvláštního výstražného světelného zařízení vyzařující světlo modré nebo oranžové 

barvy a činnost doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařující přerušovaný tok světla 
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modré nebo oranžové barvy jsou nezávislé na ostatních světelných zařízeních vnějšího 

osvětlení vozidla a jsou snadno a spolehlivě kontrolovatelná z místa řidiče sdělovačem žluté 

barvy, mimo světel oranžové barvy upevněných na karoserii vozidla pomocí magnetu nebo 

vakuové přísavky bez samostatného vypínače. 

Barvou zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy se vyjadřuje zvláštní 

povaha vozidel a jejich postavení vůči všem účastníkům provozu na pozemních 

komunikacích. 

Zvláštní výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud je to možné, na nejvyšším místě 

karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední 

rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny. 

Zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy jedno bylo 

přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 

20 m od tohoto světelného zdroje. 

Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle 

doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících 

přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných 

symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící 

plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 

1 500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré 

barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové 

znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). 

Zvláštní výstražná světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým 

předpisem EHK č. 65 a musí být podle něho homologována. Doplňkové výstražné svítilny 

musí být schváleny. Vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým zařízením 

doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy, stanoví zvláštní právní 

předpis. 

Vozidla vybavená zvláštním výstražným zvukovým zařízením doplněným zvláštním 

výstražným světelným zařízením modré barvy mohou být dále vybavena obrysovým 

značením s vratným odrazem homologovaným podle předpisu EHK č. 104 v zájmu 

viditelnosti těchto vozidel s ohledem na zvláštní charakter jejich užívání v provozu 

na pozemních komunikacích. 
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���� Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu) 

Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem 

modré barvy mohou být vybavena vozidla: 

• Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu 

• Vězeňské služby 

• Vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu 

• Obecní policie, která určí obec 

• Hasičských záchranných sborů 

• Důlní záchranné služby 

• Poruchové služby plynárenských zařízení 

• Zdravotnické záchranné služby a dopravy nemocných, raněných a rodiček 

• Ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních 

úkolů civilní ochrany 

• Celní správy označená podle zvláštního právního předpisu. 

4.2.1 Významy barev vizuálních signál ů 

���� ČSN EN 981 +A1 Bezpečnost strojních zařízení – Systém akustických 

a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů 

Tato Evropská norma neplatí pro oblasti, které jsou pokrývány specifickými normami 

či pravidly poplašných signálů používaných ve veřejné dopravě. Avšak při navrhování 

nových signálů by měla být brána v úvahu, aby se zabránilo nejednostem. 

U světla se používá pěti barev, přičemž každé barvě je přiřazen jiný význam. Určité 

zvláštní světelné zdroje s extrémně krátkým světelným zábleskem s vysokou intenzitou 

sehrávají důležitou úlohu při varování. Zkrácení doby působení světla zmenšuje i jeho jas. 

V tabulce č. 2 jsou zobrazeny signály pro všeobecné účely podle stupně naléhavosti. 
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Tab. č. 2: Signály pro všeobecné účely podle stupně naléhavosti 

Kategorie sdělení Účel Vizuální signál 

NEBEZPEČÍ 

Naléhavá opatření na záchranu 
nebo ochranu 

Stav nouze 

Stůj 

Zákaz 

Porucha 
Červený 

POZOR 

V případě potřeby jednat 

Vyžadována pozornost 

Změna stavu 

Zásah Žlutý 

PŘÍKAZ 

Nutnost předepsaných jednání 

Jednání 

Ochrana 

Mimořádná pozornost 

Bezpečnostní pravidla nebo 
přednostní opatření 

Modrý 

OZNÁMENÍ/INFORMACE 

Veřejné instrukce 

 Obvykle žádný světelný signál. 
V případě nutnosti dvojitý žlutý 

záblesk bez opakování 

VŠECHNO JE V POŘÁDKU 

Nebezpečí již minulo 

Vrátit se k normálnímu stavu 

Pokračovat Zelený 

Pozn.: Současné působení zvuku a světla není všeobecně nutné, může však zlepšit vnímání 

� ČSN EN 60 073 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk – stroj, 

značení a identifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovladačů 

Norma stanovuje obecná pravidla pro přidělování určitých významů jednotlivým 

vizuálním, akustickým a taktilním2 indikacím za účelem zvýšení bezpečnosti osob, 

materiálních hodnot, nebo životního prostředí. Doporučené vizuální kódy jsou 

zprostředkovány barvou, tvarem polohou a změnou charakteristiky v čase (kmitání). U barvy 

rozhodují její vlastnosti, jako odstín, sytost, jas a kontrast. Norma dále upravuje požadavky 

na kódování barvami, obecné zásady volby barvy aj. Důležitou kapitolou je frekvence blikání 

vizuálních charakteristických prvků. Rozlišují se dvě frekvence. F1 je pomalé blikání 

o frekvenci 0,4 až 0,8 Hz, f2 má frekvenci 1,4 až 2,8 Hz. Poměr svit – přestávka by měl být 

1:1. 

                                                 

2 Taktilní: dotykový, hmatový 
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4.3 Normy zabývající se metodikou m ěření sv ětelně technických 

veli čin 

V současné době je několik desítek platných norem zabývajících se světlem a měřením 

světla a barev. Zde uvádím nejdůležitější normy, které lze využít při měření světelně 

technických veličin u ZVS. 

���� ČSN 01 1718 Měření barev  

Norma platí pro měření barev, tj. jejich chromatičnosti a kolority, a pro jejich číselné 

vyjadřování v některé z kolorimetrických soustav. Obsahuje základní ustanovení o měření 

barvy prvotních i druhotných světelných zdrojů a způsoby číselného vyjádření, požadavky 

na měřicí přístroje i na podmínky měření. Norma platí pro všechna odvětví zabývající 

se měřením barvy světla nebo předmětů. 

���� ČSN 36 0010 Měření světla. Kmenová norma 

Norma platí pro vizuální (subjektivní) i fyzikální (objektivní) měření světelně technických 

veličin. Stanoví základní směrnice pro provádění měření. Uvádí přehled měřicích metod, 

obecné požadavky na světelné normály a fotometrické i elektrické měřicí přístroje. 

Ustanovení této normy je nutno respektovat při technických i laboratorních měřeních světla. 

Pro další specifické požadavky jednotlivých druhů měření platí dále ustanovení příslušných 

norem. Norma stanoví základní pravidla pro měření, definuje světelné etalony, fotometrické 

přístroje a stanoví měřicí metody. Je normalizováno též vybavení fotometrických laboratoří. 

���� ČSN EN 13032-1 Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů 

světelných zdrojů a svítidel – Část 1: Měření a formát souboru údajů 

Norma stanovuje obecné zásady měření základních fotometrických údajů u svítidel 

a světelných zdrojů. Zavádí souřadnicové systémy pro měření světelně technických veličin 

světelných zdrojů a svítidel. Stanovuje požadavky na měřicí laboratoř a na provozní 

podmínky světelných zdrojů při jejich měření. Popisuje měřící přístroje pro fotometrická 

měření, uvádí požadované charakteristiky přístrojů, jejich maximální odchylky, způsob jejich 

vyjádření a stanovení. Informativní příloha A popisuje parazitní světlo. V normativní příloze 

B je uveden podrobný popis vlastností fotometrů. V normativní příloze C je uvedena zkouška 

zrcadel na odchylky činitele odrazu a rovinnosti pro zrcadlové goniofotometry. 
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5 Homologace 

Vlastnosti motorových vozidel, jejich součástí a příslušenství, které mohou ovlivnit 

bezpečnost silničního provozu jsou v České republice regulovány zákonem č. 56/2001 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. Uvedené výrobky lze uvést na trh v České republice pouze 

poté, co jsou schváleny Ministerstvem dopravy. Ke schválení je nutno předložit osvědčení 

o homologaci vydané pověřenými laboratořemi buď v České republice, nebo v zahraničí. 

Pro homologaci zvláštních výstražných svítilen platí předpis EHK č. 65 (E/ECE/324; 

E/ECE/TRANS/505/REV.2/Add.64/Rev1). Dále musí svítilny splňovat Předpisy EHK č. 26 

a některé také EHK č. 10. Dřívější název předpisu EHK č. 65 zněl: Dohoda o přijetí 

jednotných podmínek pro homologaci a o vzájemném uznávání homologace výstroje 

a součástí motorových vozidel, sjednaná v Ženevě dne 20. března 1985. Předpis se skládá 

ze 14 částí a osmi příloh. Proběhlo v něm již 6 doplňkových změn, nejpozdější ke dni 

7.8.2008, týkající se definice zvláštní výstražné svítilny. Zvláštní výstražná svítilna 

znamená svítilnu, vyzařující přerušované modré, červené nebo oranžové světlo 

s dodatkem, že žádné ustanovení tohoto předpisu nebrání vnitrostátním orgánům, aby 

zakázaly pro užívání na vozidlech definovaných v odstavci 2.1 tohoto Předpisu užívání 

zvláštních výstražných svítilen, vyzařujících přerušované červené světlo. 

Z hlediska fotometrických, kolorimetrických a všeobecných specifikací musí VZS 

splňovat tyto požadavky: 

� Fotometrické specifikace 

Veškeré fotometrické vlastnosti musí být měřeny ze vzdálenosti nejméně 25 m. Úhlový 

průměr fotoelektrického snímače při pozorování ze strany ZVS musí být maximálně 

10 obloukových minut. 

Pro ZVS s jednou úrovní svítivosti (třída 1) platí „noční“ úroveň. U ZVS se dvěma 

úrovněmi svítivosti (třída 2) musí být měřeno pro každou z obou úrovní. 

U kterékoliv svítilny vybavené nevýměnným zdrojem (zdroji) světla musí svítivost 

měřená po jedné minutě a po 30ti minutách provozu odpovídat min. a max. požadavkům. 

Pokud světlo, vyzařované ZVS je tvořeno skupinami několika záblesků, musí být časový 

odstup ∆t mezi bezprostředně následujícími záblesky velice krátký. Pokud je časový odstup 

špička – špička ∆t menší nebo rovno 0,04 s, jsou takové impulsy posuzovány jako jeden 



 24 

záblesk. Je li tento odstup delší, považuje se za platný pouze záblesk s největší špičkovou 

svítivostí. Frekvence a doby jsou zobrazeny v tab. č. 3. 

Tab. č. 3: Mezní hodnoty frekvence, doby zhasnutí a činnosti 

 Barva modrá nebo oranžová 

Rotující systém nebo blikající zdroje světla (kategorie T a X) 

Max. 4 Frekvence záblesků F (Hz) 

Min. 2 

Doba činnosti tH (s) Max. 0,4/f 

Doba zhasnutí tD (s) Min. 0,1 

Svítivost vyzařovaného světla svítilen kategorie T a X viz tab. č. 4. 

Tab. č. 4: Efektivní svítivosti svítilen kategorie T a X 

Barva Kategorie T 

modrá oranžová červená 

ve dne 120 230 120 0° 

v noci 50 100 50 

ve dne 60 - 60 ± 4° 

v noci 25 - 25 

ve dne - 170 - 

Minimální hodnota efektivní 
svítivosti Je ve stanovených 
vertikálních úhlech a 
v horizontálním úhlu 
360°okolo vztažné osy (cd) 

± 8° 

v noci - 70 - 

ve dne 1 700 uvnitř 

± 2° v noci 700 

ve dne 1 500 uvnitř 

± 8° v noci 600 

ve dne 1 000 

Maximální hodnota efektivní 
svítivosti Je (cd) 

Vně výše 
uvedených oblastí 

v noci 300 

Kategorie X modrá oranžová červená 

ve dne 200 400 200 Minimální hodnota efektivní 
svítivosti Je ve vztažné ose 
(cd) 

H = 0° 

V = 0° v noci 100 200 100 

ve dne 3 000 1 500 3 000 uvnitř 

H = ± 10° 

V = ± 4° v noci 1 500 600 1 500 

ve dne 1 500 1 500 1 500 uvnitř 

H = ± 20° 

V = ± 8° v noci 600 600 600 

ve dne 1 000 1 000 1 000 

Maximální hodnota efektivní 
svítivosti Je (cd) 

Vně výše 
uvedených oblastí 

v noci 300 300 300 
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� Tříbarevné souřadnice světla vystupující z filtr ů, tvořících kryty zvláštních 

výstražných světel 

Jeden z velmi důležitých údajů popisující meze, ve kterých smí být vyzařováno světlo 

ze ZVS. Nás budou zajímat především meze modré a červené barvy. 

• Modrá: 

 mez k zelené:  y = 0,065 + 0,805 x 

 mez k bílé: y = 0,400 – x 

 mez k fialové:  y = 1,667 x – 0,222 

• Červená: 

 mez k purpurové: y ≥ 0,980 - x 

 mez ke žluté: y ≤ 0,335“ 

���� Definice 

„Svítilna rotující nebo blikající“ znamená ZVS, vyzařující přerušovaně světlo do všech 

stran kolem své vertikální osy (kategorie T). 

„Směrová blikající svítilna“ znamená ZVS, vyzařující přerušovaně světlo do omezeného 

úhlového prostoru (kategorie X). 

„Doba činnosti“tH je doba, po kterou je svítivost záblesků větší než 1/10 maximální 

hodnoty (špičkové hodnoty) Jm. 

„Doba zhasnutí“ tD znamená období, kdy je svítivost blikajícího světla menší, než 1/100 

maximální hodnoty Jm, avšak ne vyšší než 10 cd. V případě skupin záblesků se doba zhasnutí 

vyhodnocuje od posledního záblesku skupiny do prvého záblesku skupiny příští. 

„Efektivní svítivost“ Je v daném směru je jak pro rotující, tak pro stacionárně probleskující 

typy dána: 


















⋅
+

=

TF

C

J
J m

e

1

, 

kde Jm je špičková svítivost (cd), C značí časovou konstantu (0,2 s), T je doba periody, 

F znamená tvarový faktor a J okamžitou svítivost (cd). 
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„Vztažný střed ZVS“ znamená u rotační nebo stacionárně blikající svítilny (kategorie T) 

střed zdroje světla a u směrově blikající svítilny (kategorie X) průsečík vztažné osy 

s vnějškem plochy výstupu světla. 

„Vztažná osa ZVS“ znamená u rotační nebo stacionárně blikající svítilny (kategorie T) 

vertikální osu procházející vztažným středem svítilny a u směrově blikající svítilny (kategorie 

X) horizontální osu rovnoběžnou se střední podélnou rovinou vozidla. Výrobce ZVS musí 

vyznačit polohu ZVS ve vztahu ke vztažné ose. 

Kombinace písmen a číslic vyobrazených na uspořádání homologační značky rozlišují 

barvu vyzařovaného světla (B – modrá, R – červená, A – žlutá), výše zmiňovanou kategorii 

T nebo X a úroveň svítivosti (třída 1 – jedna úroveň svítivosti, třída 2 – dvě úrovně svítivosti). 

[23] 

5.1 Kdo homologuje v České republice 

Laboratoře, které jsou pověřeny Ministerstvem dopravy k provádění homologačních 

zkoušek, dle předpisů Evropské hospodářské komise OSN, smí homologované výrobky 

označovat homologační značkou E8 (v kroužku). To označuje stálou shodu vlastností výrobku 

s příslušnými homologačními EHK předpisy. O stálosti shody se Ministerstvo dopravy 

přesvědčuje pravidelným prováděním zkoušek. 

���� Elektrotechnický zkušební ústav s.p. 

certifikační orgán pro certifikaci výrobků 

Pod Lisem 129, 

Praha 8 – Troja 

171 02 

EZÚ je pověřen k provádění homologačních zkoušek dle předpisu EHK č. 65 od roku 

1995. 
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6 Vybrané zásady jednotného používání zvláštního 

výstražného sv ětelného za řízení 

V této kapitole jsem vybral pouze některé důležité aspekty týkající se zvláštního 

výstražného zařízení, které vychází ze závazného pokynu policejního prezidenta ze dne 4. 

července 2002. Pokyn stanovuje jednotné zásady pro používání ZVZ a rozhlasového zařízení. 

Zvláštním výstražným zařízením (dále jen ZVZ) v pokynu policejního prezidenta ze dne 

4. července 2002 se rozumí zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení. Zvláštním 

výstražným znamením se rozumí znamení dávané ZVS modré barvy, případně doplněným 

zvláštním zvukovým výstražným znamením. Obojí je možno používat v kombinaci 

s rozhlasovým zařízením. Zvláštní výstražné světelné zařízení je snímatelné nebo pevně 

spojené s vozidlem Policie České republiky. 

Zvláštní výstražné znamení lze použít jen při plnění úkolů souvisejících s výkonem 

zvláštních povinností, přičemž služební vozidlo užívá práva v přednosti jízdy. Pod pojmem 

plnění zvláštních povinností se má namysli pronásledování pachatelů trestné činnosti, jízda 

na místa dopravních nehod, požárů, pohrom a dalších mimořádných událostí. Může se jednat 

také o zajištění přepravy chráněných osob, nebezpečných věcí, cenností aj. 

Řidič služebního vozidla užije zvláštní výstražné znamení dávané ZVS modré barvy 

doplněným zvláštním zvukovým výstražným znamením při složitějších dopravních situacích, 

např. při průjezdu křižovatkou, předjíždění vozidel, v nepřehledném úseku pozemní 

komunikace a v dalších situacích, kdy by jízdou se zvláštním výstražným znamením 

dávaných pouze ZVS modré barvy mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

O použití ZVZ rozhoduje policista odpovědný za plnění úkolu, o čemž informuje příslušné 

operační středisko policie. O použití zvláštního výstražného zařízení učiní policista záznam 

v knize provozu služebního vozidla po skočení plnění úkolu. 

Při plnění úkolů policie lze používat jen ZVZ schváleného typu. ZVZ lze použít jen 

po dobu nezbytně nutnou. Při používání ZVZ řidič služebního vozidla vždy rozsvítí potkávací 

světla. 
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7 Elektrické sv ětelné zdroje 

Ke vzniku světla v současných elektrických světelných zdrojích dochází na těchto čtyřech 

základních principech: 

• Inkadescencí neboli tepelným buzením vznikajícím při zahřátí pevné látky na vysokou 

teplotu (představitelem jsou obyčejné či halogenové žárovky) 

• Vybuzením atomů a elektrickému výboji (nízkotlaké a vysokotlaké výbojové zdroje, 

tj. zářivky, rtuťové, sodíkové, halogenidové a nové typy výbojek) 

• Luminiscencí pevných látek (např. zářivkové trubice) 

• Emisí fotonů při průchodu proudu polovodičovým přechodem (světelné diody). 

7.1 Druhy sv ětlených zdroj ů používaných ve zvláštních 

výstražných sv ětelných za řízeních 

���� Žárovky 

Žárovky patří k nejobvyklejším a nejstarším zdrojům světla. Žárovka se skládá z vlákna, 

které je z tvrdého těžkotavitelného wolframu. Nosný systém vlákna se skládá z držáků 

a skleněné nožky vytvořené ze skleněné tyčinky, přívodních drátků, skleněné trubičky většího 

průměru. Talířek na spodní části skleněné trubičky je přitaven ke krčku baňky. Po vyčerpání 

baňky a zatavení čerpací trubičky, která je vedena uprostřed skleněné trubičky, se k baňce 

přitmelí patice a konce přívodních drátků se připájí k plechovému plášti a ke stopce žárovky. 

Žárovky jsou buď vakuové, nebo plněné směsí vzácných plynů pro snížení odpařování 

wolframu. Standardní vakuové žárovky na 230 V se vyrábějí pro výkon od 15 W do 1000 W. 

Jsou jednoduché a dosahují plného výkonu ihned po zapnutí. Zhruba 6% elektrického příkonu 

se přemění ve světelný výkon. Životnost žárovky je kolem 1 000 hodin. 

[6] 

���� Halogenové žárovky 

Liší se od klasické žárovky tím, že v plynné náplni halogenové žárovky je příměs 

halogenů (jód, bróm, chlór a jejich sloučeniny). Při určité teplotě dochází uvnitř baňky této 

žárovky k chemické reakci mezi odpařeným wolframem a halogenem (halogenový 

regenerační cyklus). Baňka této žárovky má obvykle menší rozměr kvůli halogenovému 

regeneračnímu cyklu. Baňka musí být vyrobena z tepelně odolnějších materiálů, díky 
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dosahování vyšších teplot a tlaků uvnitř baňky, čímž se prodlužuje život tohoto zdroje 

a zvyšuje se jeho měrný výkon. Na obr. č. 8 je halogenová žárovka H1. V tab. č. 5 je srovnání 

příkonu klasické a halogenové žárovky při poskytnutí stejného světelného výkonu. 

Tab. č. 5: Srovnání příkonu klasické a halogenové žárovky 

Příkon klasické žárovky [W] Příkon halogenové žárovky (čiré) [W]  

25 18 

35/40 28 

60 42 

75 52 

100 70 

[36] 

 

Obr. č. 8: Žárovka H1 12V 55W 

���� Xenonové výbojky 

Patří pod výbojové vysokotlaké zdroje světla. Světlo jimi produkované vzniká 

ze zapáleného elektrického výboje v malé baňce naplněné plynem. Využívají přeměnu 

elektrické energie na kinetickou energii elektronů, které se pohybují ve výbojovém prostoru. 

Při srážkách elektronů s atomy plynů a kovových par se jejich energie mění na záření 

vnímané lidským okem. Na obr. č. 9 je xenonová výbojka. 



 30 

 

Obr. č. 9: Xenonová výbojka s paticí D2S 

Xenonová impulsní výbojka je konstrukčně řešená závity z opticky čistého křemene, nebo 

může být v lineárním provedení. Zapalovaní tenkým drátem navinutým na šroubovici může 

být sériové i paralelní. Světelné spektrum je podobné spektru denního světla. Nutné pro 

funkci výbojek jsou předřadníky, které zajišťují zapálení výboje a omezují proud tekoucí 

výbojem v pracovním stavu. 

���� Světelné diody (LED) 

Tomuto druhu světelného zdroje budu věnovat více pozornosti díky čím dál větší 

možnosti využití jeho parametrů a neustálému zdokonalování v poslední době. Pro 

elektroluminiscenčí diody se používá zkratka LED z anglického názvu „Light – Emitting 

Diode“ což znamená „Světlo vyzařující dioda“. Elektroluminiscenční dioda je polovodičový 

zdroj záření, který je odlišný od doposud nejvíce používaných teplotních zdrojů záření. 

Současné parametry diod jsou již srovnatelné s jinými zdroji záření, viz tab. č. 6, kde 

je uvedena závislost účinnosti světelného zdroje v závislosti na čase. Další vývoj LED 

je směrován do hledání nových struktur polovodičů, které umožní zvyšování svítivosti. 

Odhaduje se, že každých deset let se dvacetinásobně zvýší vyzářený výkon v lumenech. 

Tab. č. 6: Závislost účinnosti vybraných světelných zdrojů v lm/W na čase 

Rok 1970 1980 1990 2000 2005 

Žárovka 25 30 35 35 35 

Zářivka 75 100 100 100 100 

Vysokotlaká 
oblouková lampa 

100 125 125 125 125 

LED 3 8 20 50 100 
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Pro vysvětlení a popis polovodičů vhodných pro výrobu LED se používá pásová teorie 

pevných látek, jenž vychází z představy, že při pohybu elektronů uvnitř krystalů dochází 

k jevům, které omezují hybnost elektronů na oblasti hodnot tvořících pásy dovolených 

energií. Polovodič má úzký zakázaný pás a jeho vodivost s teplotou stoupá. Příměsové atomy, 

které mohou uvolňovat elektrony z valenčního pásu, se nazývají donory. Příměsové atomy, 

které mohou z valenčního pásu přijímat elektrony, a tím po sobě zanechají v pásu díry, 

se nazývají akceptory. Podle toho je polovodič buď typu N (převažují atomy donorů), nebo P 

(převaha akceptorů). U LED PN přechod po průchodu proudu v propustném směru zajišťuje 

injekci nosičů náboje, a tím po vybuzení do vodivostního pásu zářivou rekombinaci a vznik 

záření. Principem elektroluminiscence jsou tedy rekombinační přechody elektronů z vyšší 

energií na hladinu s nižší energií, kdy po rekombinaci s dírou je vyzářen foton. Pro buzení 

elektroluminiscence se používají metody intrinzické, lavinové, tunelové, injekční. 

 

Obr. č. 10: LED od firmy Cree typ XLamp XP - E 

Na výrobu LED (viz obr. č. 10) je použitelný materiál s vhodnou šířkou zakázaného 

pásma. Je nutné nejprve vyrobit aktivní polovodičový materiál s PN přechodem, opatřit jej 

kontakty, rozdělit na jednotlivé čipy a ty zapouzdřit a poté změřit. Vlastní polovodič se 

pěstuje růstem z kapalné fáze a potom se leguje pro vytvoření P a N oblasti. 

U rovinného provedení je PN přechod kryt ochranným povlakem. Kulové provedení 

má polovodičový materiál tvarovaný do polokoule. Provedení s boční emisí má polovodičový 

prvek umístěný do ohniska parabolického zrcadla se zlatým nebo stříbrným povlakem vnitřní 

stěny, které soustředí záření do osy paraboly. 

Červené LED jsou vyráběny z materiálů AlGaAs, AlGalnP, GaAsP a GaP. Modré LED 

jsou založeny na polovodiči s širokým zakázaným pásmem, jako jsou SiC, GaN a InGaN. 
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Vytvořením struktury InGaN – GaN dochází k emisi modré barvy v oblasti 0,45 až 0,47 µm 

a svítivost kolem 2,5 cd. 

Životnost LED je 50 000 až 100 000 hodin nepřetržitého provozu (asi 10 let), oproti 

žárovce to je 100x déle.V praxi se používá pojem ekonomická životnost, při které poklesne 

světelný tok na 70% původní hodnoty. Tato doba je podle typu diody a jejího zatížení 2 

až 10x kratší. Životnost LED ovlivňují faktory jako teplota čipu, proud procházející diodou aj. 

Příkon LED ve srovnání se 60 W žárovkou je zhruba 1000x menší. Výkonné LED 

dosahují příkonu 0,5 W až 5 W při proudu 350 mA a vyšším. 

Vyzařovací úhel LED charakterizuje rozložení vyzářeného výkonu od její optické osy. 

Ovlivnit jej je možné velikostí čipu, polohou čipu vůči kolimační parabole, ve které 

je umístěn, a polohou čipu vůči vrcholu polokoule zálivky. Pro pozorování zejména 

i ze strany je vhodný úhel co nejširší. Naopak zmenšováním vyzařovacího úhlu lze při 

stejném vyzáření světelného toku z čipu dosáhnout vyšší svítivosti v ose LED. 

Teplotní závislost světelného toku závisí na barvě diody. S rostoucí teplotou PN přechodu 

světelný tok klesá, čím je vlnová délka záření kratší, tím dochází k menšímu poklesu. Např. 

při 100° C světlený tok poklesne u modré LED až o 2%. 

[27] 

7.1.1 Parametry sv ětelných zdroj ů 

���� Kvantitativní parametry 

Mezi tyto parametry patří vyzařovaný světelný tok Φ a elektrický příkon P. Pro vzájemné 

porovnání světelných zdrojů hraje roli měrný výkon ηv. Světelný tok v přepočtu Lumen/Watt  

vypovídá celkem srozumitelně o tom, jak efektivní je daný zdroj světla v porovnání s jiným, 

viz obr. č. 11. 

���� Kvalitativní parametry 

Kvalita světelných zdrojů se posuzuje podle jejich délky života označované T, podle 

indexu barevného podání a podle stálosti světelně technických parametrů. 

[9]  
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Obr. č. 11: Porovnání měrného výkonu některých světelných zdrojů 

7.2 Základní principy usm ěrnění sv ětelného toku 

K usměrnění světelného toku se používá nejčastěji těchto systémů (viz obr. č.12). 

• Reflektory – využívají k usměrnění světelného toku zrcadlový odraz 

• Refraktory – světelný tok je zde usměrněn díky propustným vlastnostem optických 

materiálů na kterém se láme světlo tak, aby byla dosažena požadovaná křivka svítivosti 

• Rozptylovače – využívají k usměrnění světelného toku difúzního odrazu 

• Kombinované systémy – kombinace výše zmiňovaných systémů. 
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Obr. č. 12: Základní principy usměrnění světelného toku 

[10] 

Ve světelných soupravách se hojně používají Fresnelovy čočky, které efektivně zajistí lom 

paprsku do požadovaného prostoru, díky své konstrukci, zobrazené na obr. č. 13. Tato čočka 

by se svou konstrukcí dala přirovnat k refraktoru. 

 

Obr. č. 13: Č. 1 Fresnelova čočka, č. 2 klasická čočka 
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8 Měřící přístroje a metody m ěření 

V této kapitole jsou uvedeny přístroje, se kterými jsem buďto prováděl měření, anebo 

přístroje, se kterými se běžně zjišťují fotometrické veličiny při měření VZS pověřenými 

zkušebnami. Předpis EHK č. 65 si ovšem stanovuje své fotometrické specifikace pro měření 

VZS, podle kterých se při homologaci musí zkušebna řídit. Pro orientační měření jsem 

dodržoval alespoň normové požadavky, jelikož se nedaly z technických důvodů splnit 

požadavky předpisu EHK č. 65. U měření zahraničního typu ZVZ dne 30.3.2010 jsem 

používal měřící přístroje Fakulty elektrotechniky informatiky. 

8.1 Specifikace m ěření  

Díky tomu, že každá souprava je odlišná co se týče použitého světelného zdroje 

a konstrukce, je srovnání těchto souprav mezi sebou obtížné. Lze kvantitativně porovnat 

jejich fotometrické specifikace či další technické parametry, jako je příkon soupravy aj. 

Srovnávané fotometrické specifikace vycházejí z požadavků předpisu EHK č. 65. 

U homologovaných typů se jedná především o svítivost, barevné souřadnice a frekvenci 

záblesků. Nad rámec směrnice jsem provedl měření jasu u všech typů VZS za stejných 

podmínek. Samo o sobě však měření jasu VZS není legislativně vyžadováno, tudíž jde 

o informativní fotometrickou specifikaci. Veškerá měření by měly být prováděny v temných 

prostorách bez možnosti ovlivnění parazitním světlem, ovšem ne vždy jsem měl tuto možnost 

a tak je zajímavé porovnat výsledky při měření na venkovním prostranství za dne 

a v zatemněné místnosti. Měření jsme prováděl vždy na jedné optické jednotce (rozumí se 

jeden maják v rampě) z důvodu symetričnosti soustavy (jsou možné určité odchylky 

fotometrických vlastností mezi stejnými sériově vyráběnými typy, které dovoluje EHK č. 65). 

8.1.1 Měření barev 

Číselné údaje vystihující barvu je možno získat metodami, které se dělí do tří skupin. 

Měření spektrofotometrická (kde je nutný následný výpočet), měření srovnávacími 

kolorimetry a měření fotometrujícími kolorimetry. Podstata stanovení souřadnic měřené barvy 

fotometrujícími kolorimetry spočívá v tom, že se fotometricky zjistí přímo velikost 

trichromatických složek. Při uvádění výsledků měření fotometrujícími kolorimetry je nutné 

kromě vlastních výsledků uvádět typ přístroje se stručnou charakteristikou měření, způsob 

realizace užitých filtrů (u filtrových přístrojů), geometrické uspořádání při měření a další 
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okolnosti mající vliv na přesnost naměřených hodnot. Při měření prvotních zdrojů (barva 

světelného zdroje) je nutné si upravit podmínky podle toho, zda měřím barvu celého zdroje 

či jen jeho části. Všechny tyto podmínky klade ČSN 01 1718 Měření barev. Barvu světla 

teplotních světelných zdrojů lze vystihovat také pomocí teploty chromatičnosti. 

[17] 

Pro měření trichromatických složek jsem si zvolil chromameter CS – 100A (viz obr. č. 14) 

od společnosti Minolta. Přístroj nebyl v průběhu měření na VZS ještě zakoupen Fakultou 

bezpečnostního inženýrství, proto jsem jej využil pouze při měření zahraničního VZS.  

CS –100A, profesionální měřicí přístroj pro měření integrálních barevných charakteristik 

světla, měří podobně jako jasoměr vlastnosti světla ve vymezeném prostorovém úhlu - 

apertuře - objektivu. Kromě jasu v jednotkách cd⋅m-2 dokáže změřit barevné souřadnice x, y. 

Kromě absolutních měření je možné měřit i rozdílové hodnoty, tj. vztažené k hodnotě uložené 

v paměti. Přístroj komunikuje s PC pomocí sériového rozhraní a dokáže přímo tisknout 

změřená data na speciální tiskárně. Standardní měřicí úhel je 1°, což odpovídá prostorovému 

úhlu asi 0,00024 sr. Nejistota měření barevných souřadnic (x, y): ± 0.004. 

Barevné souřadnice při posledním měřením ze dne 30.3.2010 jsem měřil vláknovým 

spektrometrem AvaSpect 2048 – USB1. 

 

Obr. č. 14: Chromameter CS - 100A 
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8.1.2 Měření jasu 

Jasoměry používané v laboratořích musí splňovat požadavky ČSN EN 13032 – 1 Světlo 

a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů svítidel. 

Jasoměry se skládají ze snímače s fotočlánkem, optického systému pro vymezení 

prostorového úhlu a z měřicího a vyhodnocovacího systému. Fotočlánek s vysokou citlivostí 

a spektrálním přizpůsobením dle křivky V (l) je opatřen speciálním nástavcem, resp. optickou 

soustavou clonících a fokusačních prvků, které vymezují prostorový úhel měření jasu zorného 

pole jasoměru. 

Pro měření jasu jsem si zvolil jasoměr LS 100 od společnosti Minolta. Jeho vzhled 

je shodný s přístrojem CS – 100A. Jasoměr má dva režimy snímání (FAST - pro spojitě svítící 

zdroje a SLOW pro nespojitě svítící zdroje). Zvolil jsem si režim SLOW, při kterém 

má přístroj maximální měřící rozsah 49 990 cd⋅m-2. V tomto režimu při stisknutí měřícího 

tlačítka se provede nové měření každých 1,4 až 1,6 s. Měření jsem prováděl při zapnutém 

tlačítku PEAK, což znamená, že se mi do přístroje zaznamenávaly vždy nejvyšší (špičkové) 

hodnoty za určitý čas, po který jsem držel měřící tlačítko. Při měření jsem také využíval volbu 

ABS, která zajistí absolutní hodnotu, která není vztažena k žádnému referenčnímu zdroji 

světla. Měřený zdroj jasu se musí vyskytovat v zorném poli přístroje, který je vyznačen 

kroužkem. Měření objektu, při kterém se nevyplní měřící oblast je nepřesné. Minimální 

měřící vzdálenost bez použití zvláštních čoček je 1 014 mm. Vstupní úhel přístroje je 1°. 

Přesnost měřícího přístroje je ± 2% z naměřené hodnoty 2 digit. 

8.1.3 Měření svítivosti (osv ětlenosti) 

K měření svítivosti jsem použil univerzální měřící přístroj Almemo 2590 -4S od výrobce 

Ahlborn, ke kterému jsem použil fotočlánek FL A613-VL (snímač intenzity osvětlení 

s rozsahem 26 000 lx – výrobce udává přesnost 5 % z naměřené hodnoty) viz obr. č. 15. 

Fotočlánek převádí dopadající světelné záření na elektrický signál, který je poté vyhodnoceno 

ve vlastním přístroji a převeden na požadovanou veličinu. Univerzální přístroj Almemo 2590 

– 4S má dataloger pro zápis měřených veličin do paměti s maximální rychlostí 10 měření/s. 

V případě měření luxmetrem ve vzdálenosti 1 metr od světelného zdroje získám svítivost 

v daném směru měření. Měření jsem prováděl vždy kolmo na fotometrický střed světelného 

zdroje ve vzdálenosti 0,5 m (následně jsem musel provést přepočet osvětlenosti na okamžitou 

svítivost podle čtvercového zákona I = E ⋅ r2). Tato vzdálenost by měla být vždy 
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pětinásobkem rozměru světelně činné délky svítidla. Nejistota přístroje je ± 0,03 % z měřené 

hodnoty ± 3 digit. 

 

Obr. č. 15: Snímač intenzity osvětlení typ: FL A613-VL 

���� Měření křivek svítivosti 

Křivky svítivosti lze měřit na fotometrické lavici, a to zjišťováním svítivosti postupně 

v různých směrech. Nejčastěji se však křivky svítivosti zdrojů a svítidel měří pomocí 

goniofotometru. Jsou to zařízení, která umožňují měřit svítivost v různých rovinách a pod 

různými úhly. Goniofotometry mohou být trojího konstrukčního uspořádání. Buďto je otočný 

zdroj a pevný fotometr, nebo je zdroj pevný a fotometr je otočný a třetí systém je sestaven 

z pevného zdroje i fotometru a otočného zrcadlového systému. Svítivosti se udávají nejčastěji 

pomocí fotometrického systému C-γ (viz obr. č. 16), kde jsou také uvedeny příklady křivek 

svítivosti. U svítidel s rotačně symetrickou plochou svítivosti postačí křivka v jedné 

fotometrické rovině. Při měření svítivosti, které vychází ze zákona čtverce vzdálenosti, musí 

být fotometrická vzdálenost nejméně pětinásobkem maximálního rozměru svítící části 

svítidla. Požadavky na nejistoty u goniofotometru jsou popsány v normě, která je v předchozí 

kapitole Měření jasu. Křivky svítivosti nám odhalí prostor, který je pokryt světelným tokem 

svítidla a naopak odhalí místa, do kterého svítidlo vyzařuje málo či vůbec. 

[10,6] 
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Obr. č. 16: Křivka svítivosti ve fotometrickém systému C – γ a příklady křivek svítivosti 
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8.1.4 Měření frekvence záblesk ů 

Frekvenci záblesků jsem zjišťoval vizuálním pozorováním a zaznamenáním počtu 

záblesků za určitý čas, nebo zaznamenáním průběhu svítivosti luxmetrem, kde je patrný 

časový průběh špiček záblesků VZS. K měření délky záblesků jsem použil univerzální měřící 

přístroj Almemo 2590-4S (viz obr. č. 17). Nejistota je dána cykly měřícího přístroje. 

Maximální počet odečtených hodnot udávaný výrobcem je 10 informací za sekundu. Avšak 

této rychlosti nedosahuje. Z tohoto důvodu se při vysoké frekvenci záblesků VZS 

neshodovaly délky záblesků odečtené z měřícího přístroje se skutečností a měření se dá 

považovat za orientační. Průběh je navíc rušen odrazy vycházející ze světelné soupravy. 

 

Obr. č. 17: Univerzální měřící přístroj Almemo 2590 -4S 

8.2 Nejistoty m ěření 

Nejistoty měření mohou vzniknout při porovnávání fotometrických vlastností shodných 

ZVZ, jejich tolerancí od schváleného typu při sériové výrobě, dále je nejistota dána třídou 

přesnosti měřícího přístroje, lidskou chybou (umístění přístroje při měření, špatně odečtená 

hodnota, nevhodně zvolený měřící rozsah), razantní změnou podmínek prostředí (teplota, tlak, 

vlhkost, nežádoucí látky v prostředí aj.), elektrickým rušením či špatnou kalibrací. Velkou roli 

bude hrát změna napájecího napětí soustavy a doba trvání záblesku (doba činnosti tH), která 

má vliv na odezvu měřící a vyhodnocovací soustavy přístroje. Ovlivňovat výsledek měření 

bude také odraznost pozadí v místnosti či v prostoru, ve kterém je měření prováděno. 

U měřících přístrojů budu uvažovat vliv soustavné chyby (nejistotu typu B). 
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9 Přehled používaných zna ček zvláštních výstražných 

světelných za řízení 

V tab. č. 7 jsem vytvořil přehled některých používaných značek výstražných světelných 

zařízení na policejních vozech. Na obr. č. 18 je světelná souprava Vector Halogens. 

Tab. č.  7: Značky výstražných světelných zařízení používaných ve světě 

Výrobce ZVZ Země původu Web 

AEB Belgie http://www.aebled.be/ 

CODE 3 USA http://www.code3pse.com/ 

Federal Signal USA http://www.federalsignal.com/ 

Hänsch Německo http://www.fg-haensch.de/home.php 

Hella Německo http://www.hella.com/hella-com-en/index.html 

Led Outfitters USA http://www.ledoutfitters.com/index.php 

Mercura Francie http://www.gyroled.com/ 

Premier Hazard Anglie http://www.premierhazard.co.uk/index.htm 

Sirena Itálie http://www.sirena.it/en/index.asp 

Standby Švédsko http://www.standby.eu/ 

Wolo USA http://www.wolo-mfg.com/light-bar.htm 

Zdeněk Holomý Elctronics Česká republika http://www.holomy.cz/ 

 

Obr. č. 18: Světelná souprava Vector Halogens od výrobce Federal Signal 
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9.1 Přehled vybraných typ ů zvláštních výstražných sv ětelných 

zařízení Policie české republiky 

Většina vozidel Policie ČR používá tzv. světelné nebo zábleskové soupravy od firmy 

Zdeněk Holomý Electronics (dále jen firma). Pod pojmem maják si můžeme představit pouze 

segment, který tvoří celou světelnou či zábleskovou soupravu a nebo samostatné VZS mající 

jeden zdroj světla. Sortiment zařízení, která nabízí firma na trhu s výše uvedenými druhy 

světelných zdrojů, je široký. Vybral jsem proto od každého světelného zdroje zástupce 

světlené či zábleskové soupravy, která tento zdroj používá. První světelná rampa nese 

označení VNK 530. Druhá světelná souprava je typu VSK 012F. Další záblesková souprava 

nese označení VSL 012FL a posedlí souprava s LED je VSL 012LV. U jednotlivých typů 

je rovněž velký počet konfigurací tvořených vlastním světelným zdrojem, akustickým 

zařízením a doplňkovými nápisy jako jsou např. POLICEI/STOP aj. Vybrané světelné 

zařízení jsem proto vždy doplnil o obrázek s odpovídající konfigurací při měření. Uvedené 

soupravy jsou kompatibilní, co se týče ovládacího zařízení (např. AZJ 530 A CO: 

Mikroprocesorem řízená elektronika spolupracuje se všemi typy integrovaných nebo 

modulárních světelných souprav firmy Zdeněk Holomý - TESLA Valašské Meziříčí). 
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10 Měření a hodnocení zvláštních výstražných sv ětelných 

zařízení v reálných podmínkách 

U ZVS jsem měřil v reálných podmínkách výše zmiňovanými přístroji hodnotu jasu, 

osvětlenosti (svítivost) a frekvenci záblesků. Měřením světelných parametrů LED displejů 

by bylo mimo rozsah této práce, a proto jsem se jimi nezabýval. 

���� Místa měření 

První měření probíhalo dne 16.4.2009 na uzavřené části dálnice D1 ve stínu pod mostní 

konstrukcí. Druhé měření probíhalo na stejném místě dne 14.5.2009. Třetí měření 

se uskutečnilo v zatemněných prostorách policejních garáží na ulici 30. dubna č. 24 

v Moravské Ostravě dne 20.7.2009. Poslední měření jsem provedl dne 30.3.2010 v prostorách 

budovy HARD Fakulty elektrotechniky a informatiky ve světelné laboratoři. 

10.1 Výstražná rota ční sv ětelná souprava VNK 530 

 

Obr. č. 19: Světelná rampa VNK 530 



 44 

���� Popis světelné soupravy 

Tato světelná souprava patří ke starším typům souprav a v dnešní době se již nevyrábí. 

Na obr. č. 19 je zobrazena tato světelná souprava na voze Škoda Octavia GLXi. Souprava 

má na každé straně symetrické prvky, které se skládají s žárovky H1 55 W pro napětí 12 V. 

Maximální příkon světelné soupravy je 160 W ± 20%. Žárovka je obklopena rotujícím 

zrcadlem, které jí při pohybu střídavě zakrývá a v opačné fázi koncentruje světelné paprsky 

do úzkého kuželu. Souprava je dále vybavena levým a pravým nepohyblivým dálkovým 

směrovým světlem s žárovkou P 21 W pro napětí 12 V, viz konfigurace na obr. č. 20. V zadní 

části je sestaven nápis STOP z LED. Délka soupravy je 1 054 mm, výška je 163 mm, hloubka 

270 mm. Dle homologace by souprava nesla označení TB1, jelikož se jedná o rotující svítilnu 

modré barvy třídy 1. 

 

Obr. č. 20: Konfigurace světelné soupravy VNK 530 

Nejsou dostupné informace o provedení měření svítivosti a barevných souřadnice 

podle předpisu EHK č. 65. Výrobce udává maximální dosahovanou svítivost okolo 60 cd. 

���� Měření svítivosti 

Naměřené hodnoty jsou v tab. č. 8. Nejvyšší naměřená hodnota svítivosti je 6 774 ± 339 

cd. Největší šířka světelně činné plochy zdroje světla je asi 100 mm. 
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Tab. č. 8: Hodnoty svítivosti soupravy VNK 530 ve venkovním prostředí 

Datum měření: 14.5.2009; začátek: 9:15; tlak: 99; 4 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu: 16,2° C 

Přístroj: Almemo 2590 – 4S ( doba měření: 20s.; Snímač intenzity osvětlení: typ FL A613-VL) 

Měřeno z pozice (úhel, rovina): levý bok vozidla, rovina C=0°,kolmo na světelný zdroj, vzdálenost: 0,5 m 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

15:13.10 2 547 15:19.90 2 556 15:26.70 3 527 
15:13.50 6 540 15:20.30 2 559 15:27.10 2 534 
15:13.90 2 565 15:20.70 5 403 15:27.50 2 577 
15:14.30 2 551 15:21.10 2 557 15:27.90 2 910 
15:14.70 6 245 15:21.50 2 565 15:28.30 2 531 
15:15.10 2 562 15:21.90 5 767 15:28.70 2 580 
15:15.50 2 553 15:22.30 2 549 15:29.10 3 171 
15:15.90 6 726 15:22.70 2 562 15:29.50 2 526 
15:16.30 2 563 15:23.10 4 552 15:29.90 2 583 
15:16.70 2 556 15:23.50 2 549 15:30.30 2 792 
15:17.10 6 495 15:23.90 2 569 15:30.70 2 529 
15:17.50 2 563 15:24.30 4 553 15:31.10 2 604 
15:17.90 2 552 15:24.70 2 540 15:31.50 2 642 
15:18.30 6 688 15:25.10 2 567 15:31.90 2 526 
15:18.70 2 563 15:25.50 3 769 15:32.30 2 608 
15:19.10 2 558 15:25.90 2 540 15:32.70 2 607 
15:19.50 6 774 ±±±± 339 15:26.30 2 576   

V grafu č. 1 je zobrazen průběh svítivosti v intervalu dvaceti sekund. Z grafu je patrné, že 

se svítivost v druhé polovině doby měřené snižuje. Toto je způsobeno rozdílnou snímací 

frekvencí luxmetru Almemo 2590 – 4S, která se neshodovala se záblesky vytvářenými rotací 

světelné soupravy. Průběh záblesků by měl být stále stejný. 

 

Graf č. 1: Průběh svítivosti soupravy VNK 530 při měření na venkovním prostranství 
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���� Frekvence záblesků 

Frekvence záblesků jsem odečetl z grafu č. 1 a tab. č. 8, kde je znázorněn průběh svítivosti 

soupravy VNK 530. Doba jednoho záblesku T je menší než 800 ms, ale nelze jí určit přesně 

z důvodu velké časové prodlevy snímací frekvence luxmetru. Vizuálním pozorováním jsem 

zjistil, že frekvence záblesků je přibližně 0,9 Hz. Otáčení světelného systému se v době 

měření zadrhávalo, což mohlo být způsobeno prokluzováním třecí převodovky. 

���� Měření jasu 

V tab. č. 9 jsou uvedeny hodnoty jasu. Nejvyšší jas měřený ze vzdálenosti 1 014 mm 

je 18 120 ± 364 cd/m2. 

Tab. č. 9: Hodnoty jasu soupravy VNK 530 ve venkovním prostředí 

Datum měření: 14.5.2009; začátek: 8:30; tlak: 99; 4 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu: 15,4° C 

Přístroj:  jasoměr LS – 100 ( režimy přístroje: SLOW, PEAK, ABS, bez korekčního faktoru) 

Měřeno z pozice (úhel, rovina): levý bok, rovina C=0°, kolmo na světelný zdroj 

Vzdálenost 1 014 mm 2 000 mm 

Č. měření Jas [cd/m2] 

1 17 490 ± 352 16 400 ± 330 

2 17 600 ± 354 16 740 ±±±± 337 

3 17 190 ± 346 16 480 ± 332 

4 17 680 ± 356 16 120 ± 324 

5 17 410 ± 350   16 310 ± 328 

6 17 330 ± 349 15 130 ± 305 

7 18 010 ± 362 15 240 ± 307 

8 18 090 ± 364 16 110 ± 324 

9 18 120 ±±±± 364 16 330 ± 329 

10 17 490 ± 352 16 080 ± 324 

Poznámka Průměrný jas pozadí [cd/m2]: 138,9 ± 5 
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10.2 Výstražná záblesková sv ětelná souprava VSK 012F 

 

Obr. č. 21: Boční pohled na rampu VSK 012F s Fresnelovou čočkou 

���� Popis světelné soupravy 

Souprava se skládá ze dvou xenonových výbojek umístěných ve válcové Fresnelově čočce 

(viz obr. č. 21). Příkon výbojky je 30 W. Maximální příkon soupravy je 89 W ± 20 %. Systém 

pracuje s napětím 300 V až 500V. Souprava je dále vybavena levým a pravým nepohyblivým 

dálkovým směrovým světlem s žárovkou. V zadní části je sestaven nápis STOP z LED. 

Rozměrově je tato rampa shodná s typem VNK 530. Konfigurace světelné soupravy je na obr. 

č. 22. Rušení u této soupravy je malé a pokud se vyskytne, je pulzní a neznemožní 

srozumitelnost rádiové komunikace. Dle homologace by souprava nesla označení TB1. 

 

Obr. č. 22: Konfigurace světelné soupravy VSK 012F 
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Nejsou dostupné informace o provedení měření svítivosti a kolorimetrických 

souřadnice podle předpisu č. EHK 65. Výrobce udává maximální dosahovanou svítivost 

okolo 120 cd a energii záblesků okolo 10 J až 14 J. 

���� Měřené svítivosti 

Měření svítivosti nebylo z technických důvodů provedeno (zaplněná paměť měřícího 

přístroje). 

���� Měření jasu 

V tab. č. 10 jsou uvedeny hodnoty jasu při měření dne 16.4.2009. Nejvyšší jas měřený 

ze vzdálenosti 1 014 mm je 11 680 ± 236 cd/m2. 

Tab. č. 10: Měření jasu soupravy VSK 012F ve venkovním prostředí 

Datum měření: 16.4.2009; začátek: 11:20; tlak: 99; 4 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu:14,4° C 

Přístroj:  jasoměr LS – 100 ( režimy přístroje: SLOW, PEAK, ABS, bez korekčního faktoru) 

Měřeno z pozice (úhel, rovina): bok levý, rovina C=0°, kolmo na světelný zdroj světla 

Vzdálenost 1 014 mm 2 000 mm 

Č. měření Jas [cd/m2] 

1 10 570 ± 213 9 400 ± 190 

2 10 730 ± 217 8 740 ± 177 

3 10 190 ± 206 8 480 ± 172 

4 11 680 ±±±± 236 8 120 ± 164 

5 10 410 ± 210 9 310 ± 188 

6 10 330 ± 209 10 130 ± 205 

7 11 010 ± 222 9 240 ± 187 

8 10 090 ± 204 9 110 ± 184 

9 9 120 ± 184 10 330 ±±±± 209 

10 10 490 ± 212 10 080 ± 204 

Poznámka Průměrný jas pozadí [cd/m2]: 138,9 ± 5 

���� Frekvence záblesků 

Frekvenci záblesků jsem přibližně stanovil vizuálním pozorováním z video záznamu 

na 2,5 Hz. 

 



 49 

10.3 Výstražná záblesková souprava VSL 012FL 

 

Obr. č. 23: Světelná souprava VSL 012FL 

���� Popis světelné soupravy 

Tato světelná souprava je tvořena lineárními xenonovými výbojkami umístěnými 

v parabolickém zrcadle viz konfigurace na obr. č. 24. Pro vykrytí 360° musí obsahovat 

souprava čtyři výbojky. Příkon dvojíce výbojek se pohybuje v rozmezí 25 W až 40 W (dle 

požadavků na fotometrické specifikace). Systém pracuje s napětím 300 V až 500V. V zadní 

části je sestaven nápis POLICIE/STOP, STOP z LED. Délka soupravy je 1 092 mm, výška 

100 mm, hloubka 288 mm. Na obr. č. 23 je světelná souprava při měření na uzavřeném úseku 

nynější dálnice D1. Souprava je označena jako TB1, proto se jedná o modrou stacionárně 

blikající svítilnu třídy 1. 

 

Obr. č. 24: Konfigurace světelné soupravy VSL 012FL 
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���� Měření svítivosti  

Maximální svítivost je 2 835 ± 142 cd. V tab. č. 11 jsou uvedeny hodnoty jedné čtvrtiny 

měření. Celý průběh svítivosti je v příloze č. 2. Největší šířka světelně činné plochy zdroje 

světla je zhruba 100 mm. 

Tab. č. 11: Hodnoty svítivosti soupravy VSL 012FL v zatemněné místnosti 

Datum měření: 20.7.2009; začátek: 8:30; tlak: 99; 8 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu:19,0° C 

Přístroj: Almemo 2590 - 4S ( doba měření: 1 min.; Snímač intenzity osvětlení: typ FL A613-VL) 

Měřeno z pozice (úhel, rovina): levý bok vozidla, rovina C=0°,kolmo na světelný zdroj, vzdálenost: 0,5 m 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

54:00,2 6 54:07,0 0 54:13,8 2 676 
54:00,6 0 54:07,4 8 54:14,2 0 
54:01,0 0 54:07,8 8 54:14,6 1 
54:01,4 1 477 54:08,2 0 54:15,0 15 
54:01,8 135 54:08,6 1 306 54:15,4 0 
54:02,2 0 54:09,0 2 067 54:15,8 127 
54:02,6 8,5 54:09,4 0 54:16,2 2 350 
54:03,0 0,5 54:09,8 5 54:16,6 0 
54:03,4 0 54:10,2 15 54:17,0 0 
54:03,8 1 695 54:10,6 0 54:17,4 12 
54:04,2 502 54:11,0 713 54:17,8 0 
54:04,6 0 54:11,4 2 524 54:18,2 17 
54:05,0 10 54:11,8 0 54:18,6 1 692 
54:05,4 4 54:12,2 2,5 54:19,0 0 
54:05,8 0 54:12,6 17 54:19,4 0 
54:06,2 1 623 54:13,0 0 54:20,2 0 
54:06,6 1 039 54:13,4 376 54:20,6 0 

V grafu č. 2 je zobrazen průběh svítivosti po dobu jedné minuty. 

 

Graf č. 2: Průběh svítivosti soupravy VSL 012FL při měření v zatemněné místnosti 
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V tab. č. 12 jsou hodnoty z měření svítivosti ve venkovním prostředí po dobu dvaceti 

sekund. V příloze č. 3 je uveden celý průběh měření. Maximální hodnota svítivosti 

je 4 184 ± 209 cd. 

Tab. č. 12: Hodnoty svítivosti soupravy VSL 012FL ve venkovním prostředí 

Datum měření: 14.5.2009; začátek: 11:20; tlak: 99; 8 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu:16,0° C 

Přístroj: Almemo 2590 - 4S ( doba měření: 1 min.; Snímač intenzity osvětlení: typ FL A613-VL) 

Měřeno z pozice (úhel, rovina): levý bok vozidla, rovina C=0°,kolmo na světelný zdroj, vzdálenost: 0,5 m 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

54:00,2 6 54:07,0 0 54:13,8 2 676 
54:00,6 0 54:07,4 8 54:14,2 0 
54:01,0 0 54:07,8 8 54:14,6 0,5 
54:01,4 1 477 54:08,2 0 54:15,0 15 
54:01,8 135 54:08,6 1 306 54:15,4 0 
54:02,2 0 54:09,0 2 067 54:15,8 127 
54:02,6 8,5 54:09,4 0 54:16,2 2 350 
54:03,0 0,5 54:09,8 5 54:16,6 0 
54:03,4 0 54:10,2 15 54:17,0 0 
54:03,8 1 695 54:10,6 0 54:17,4 12 
54:04,2 502 54:11,0 713 54:17,8 0 
54:04,6 0 54:11,4 2 524 54:18,2 17 
54:05,0 10 54:11,8 0 54:18,6 1 692 
54:05,4 4 54:12,2 2 54:19,0 0 
54:05,8 0 54:12,6 17 54:19,4 0 
54:06,2 1 623 54:13,0 0 54:20,2 0 
54:06,6 1 039 54:13,4 376 54:20,6 0 

V grafu č. 3 je zobrazen průběh svítivosti při venkovním měření po dobu jedné minuty. 

 

Graf č. 3: Průběh svítivosti soupravy VSL 012FL při měření na venkovním prostranství 
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���� Frekvence záblesků 

Dobu záblesků jsem odečetl z grafu č. 2 a tab. č. 12, kde je znázorněn průběh svítivosti 

soupravy VSL 012FL. Doba jednoho záblesku T je podle grafu menší než 1 200 ms a větší 

než 400 ms. Souprava vysílá dva záblesky za sebou s odstupem špička – špička menší než 

0,04 s. Měřící přístroj tento rozdíl nerozezná. Dvojzáblesk se tudíž počítá jako jeden záblesk. 

Frekvenci jsem odečetl vizuálně a je přibližně 2 Hz. 

���� Měření jasu 

V tabulce č. 13 jsou uvedeny naměřené hodnoty jasu soupravy VSL 012FL 

ve venkovním prostředí. Nejvyšší naměřená hodnota ze vzdálenosti 1 014 mm 

je 12 460 ± 251 cd/m2. 

Tab. č. 13: Hodnoty jasu soupravy VSL 012FL ve venkovním prostředí 

Datum měření: 14.5.2009; začátek: 10:22; tlak: 99; 6 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu:17,1° C 

Přístroj:  jasoměr LS – 100 ( režimy přístroje: SLOW, PEAK, ABS, bez korekčního faktoru) 

Měřeno z pozice (úhel, rovina): levý bok vozidla, VZS svítící za vozidlo, rovina C=0°,kolmo na světelný 
zdroj 

Vzdálenost 1 014 mm 2 000 mm 

Č. měření Jas [cd/m2] 

1 9 945 ± 201 10 370 ± 209 

2 12 460 ±±±± 251 9 925 ± 201 

3 9 349 ± 189 9 121 ± 184 

4 12 270 ± 247 10 140 ± 205 

5 11 510 ± 232 9 897 ± 200 

6 10 430 ± 211 10 740 ± 217 

7 11 370 ± 229 10 880 ± 220 

8 11 970 ± 241 10 410 ± 210 

9 11 260 ± 227 11 340 ±±±± 229 

10 11 410 ± 230 10 350 ± 209 

Poznámka Průměrný jas pozadí [cd/m2]: 1 596  ± 34 
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V tab. č. 14 jsou uvedeny hodnoty jasu při měření v zatemněných prostorách 

policejních garáží. Nejvyšší naměřená hodnota ze vzdálenosti 1 014 mm 

je 14 480 ± 292 cd/m2. 

Tab. č. 14: Hodnoty jasu soupravy VSL 012FL v zatemněné místnosti 

Datum měření: 20.7.2009; začátek: 8:30; tlak: 99; 8 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu:19,0° C 

Přístroj:  jasoměr LS – 100 ( režimy přístroje: SLOW, PEAK, ABS, bez korekčního faktoru) 

Měřeno z pozice (úhel, rovina): levý bok vozidla, VZS svítící za vozidlo, rovina C=0°,kolmo na světelný 
zdroj 

Vzdálenost 1 014 mm 2 000 mm 

Č. měření Jas [cd/m2] 

1 8 679 ± 176 9 116 ± 184 

2 9 758 ± 197 10 310 ± 208 

3 11 950 ± 241 10 690 ± 216 

4 14 480 ±±±± 292 10 140 ± 205 

5 12 370 ± 249 10 750 ± 217 

6 12 860 ± 259 7 517 ± 152 

7 12 060 ± 243 10 710 ± 216 

8 14 480 ±±±± 292 10 370 ± 209 

9 10 730 ± 217 11 090 ±±±± 224 

10 9 695 ± 196 10 730 ± 217 

Poznámka Průměrný jas pozadí [cd/m2]: 1 596  ± 34 

���� Světelně technické parametry udávané výrobcem 

Tato světelná souprava je homologována podle EHK č. 65. V tab. č. 15 jsou uvedeny 

fotometrické specifikace udávané výrobcem. Frekvence záblesků je 2,08 Hz. 

Barevné souřadnice udávané výrobcem: x = 0,134, y = 0,1576. 

Tab. č. 15: Fotometrické specifikace udávané výrobcem 

Požadavek EHK č. 65 
Osa měření 

Efektivní svítivost 

Ie [cd] Min. [cd] 

V 0°; H 0° 93 50 

V -4°; H 0° 52 25 
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10.4 Výstražná záblesková souprava VSL 012LV 

 

Obr. č. 25: Boční pohled na světelnou soupravu VSL 012LV 

���� Popis světelné soupravy 

Systém je tvořen 24 LED na jednu polovinu světelné soupravy s výkony maximálně 

3W/LED. Konfigurace je zobrazena na obr. č. 26. Příkon je okolo 30 W na jednu soupravu. 

Používané LED jsou značky Cree. Délka soupravy je 1 092 mm, výška 100 mm, hloubka 288 

mm. Na obr. č. 25 je pohled na VZS, kde je patrné označení typu s označení o udělené 

homologaci a atestem s dalšími technickými údaji. Z označení TB1 je patrné že se jedná 

o modrou stacionárně blikající svítilnu třídy 1. 

 

Obr. č. 26: Konfigurace světelné soupravy s LED VSL 012LV 

���� Měření svítivosti 

V tab. č. 16 jsou uvedeny hodnoty svítivosti soupravy VSL 012LV při měření 

v policejních garážích. Maximální naměřená svítivost je 261 ± 13 cd. Celá tabulka 

s neměřenými hodnotami svítivosti je v příloze č. 4. Největší šířka světelně činné plochy 

zdroje světla je přibližně 100 mm. 
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Tab. č. 16: Hodnoty svítivosti soupravy VSL 012LV v zatemněné místnosti 

Datum měření: 20.7.2009; začátek: 10:05; tlak: 99; 8 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu:19,0° C 

Přístroj: Almemo 2590 -4S (doba měření: 1 min.; Snímač intenzity osvětlení: typ FL A613-VL) 

Měřeno z pozice (úhel, rovina): levý bok vozidla, rovina C=0°,kolmo na světelný zdroj, vzdálenost: 0,5 m 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

55:16,0 0 55:22,8 0 55:29,6 55 
55:16,4 0 55:23,2 0 55:30,0 256 
55:16,8 0 55:23,6 223 55:30,4 176 
55:17,2 32 55:24,0 256 55:30,8 205 
55:17,6 256 55:24,4 155 55:31,2 0 
55:18,0 201 55:24,8 35 55:31,6 0 
55:18,4 225 55:25,2 0 55:32,0 0 
55:18,8 0 55:25,6 0 55:32,4 0 
55:19,2 0 55:26,0 0 55:32,8 163 
55:19,6 0 55:26,4 3 55:33,2 256 
55:20,0 0 55:26,8 254 55:33,6 124 
55:20,4 137 55:27,2 243 55:34,0 114 
55:20,8 256 55:27,6 226 55:34,4 0 
55:21,2 127 55:28,0 2 55:34,8 0 
55:21,6 135 55:28,4 0 55:35,2 0 
55:22,0 0 55:28,8 0 55:36,0 234 
55:22,4 0 55:29,2 0 55:36,4 255 

V grafu č. 4 je zobrazen průběh svítivosti soupravy VSL 012LV při měření v policejních 

garážích v intervalu jedné minuty. Z průběhu lze vypozorovat, že následují vždy dva záblesky 

po sobě. 

 

Graf č. 4: Průběh svítivosti soupravy VSL 012LV při měření v zatemněné místnosti 



 56 

���� Frekvence záblesků 

Dobu záblesků jsem odečetl z grafu č. 4, kde je znázorněn průběh svítivosti soupravy VSL 

012 LV. Za prvním zábleskem následuje další kratší záblesk. Měřící přístroj ne zcela přesně 

rozpozná tuto frekvenci. Doba dvojzáblesku T je menší než 2 000 ms a větší než 1 200 ms. 

Vizuálním pozorováním jsem odhadnul frekvenci záblesků na 2,85 Hz. 

���� Měření jasu 

V tab. č. 17 jsou uvedeny hodnoty jasu soupravy VSL 012LV při měření v policejních 

garážích. Ze vzdálenosti 1 014 mm měřená hodnota jasu překračovala měřící rozsah přístroje. 

Tab. č. 17: Hodnoty jasu soupravy VSL 012LV v zatemněné místnosti 

Datum měření: 20.7.2009; začátek: 9:23; tlak: 99; 8 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu:19,2° C 

Přístroj:  jasoměr LS – 100 ( režimy přístroje: SLOW, PEAK, ABS, bez korekčního faktoru) 

Měřeno z pozice (úhel, rovina): levý bok vozidla, VZS svítící před vozidlo, rovina C=0°,kolmo na světelný 
zdroj 

Vzdálenost 1 014 mm 2 000 mm 

Č. měření Jas [cd/m2] 

1 E0 28 060 ± 563 

2 E0 24 820 ± 498 

3 E0 26 850 ± 539 

4 E0 29 680 ± 596 

5 E0 30 520 ± 612 

6 E0 33 210 ±±±± 666 

7 E0 23 220 ± 466 

8 E0 22 790 ± 458 

9 E0 32 120 ± 644 

10 E0 31 540 ± 633 

Poznámka jas pozadí: 0 (cd/m2) 

E0 – mimo měřící rozsah přístroje (49 990 cd/ m2) 
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���� Světelně technické parametry udávané výrobcem 

Barva vyzařovaného světla je modrá, nebylo by proto zapotřebí modrého krytu. 

Tato světelná souprava je homologována podle EHK č. 65. V tab. č. 18 jsou uvedeny 

fotometrické specifikace udávané výrobcem. 

Barevné souřadnice udávané výrobcem: x = 0,1251, y = 0,0813. 

Tab. č. 18: Fotometrické specifikace udávané výrobcem 

Požadavek EHK č. 65  
Osa měření 

Efektivní svítivost 

Ie [cd] Min. efektivní svítivost [cd] 

V 0°; H 0° 108,2 50 

V -4°; H 0° 101,4 25 

10.5 Zahrani ční typ zvláštního výstražného sv ětelného za řízení 

CODE 3 - Defender 

Měřil jsem fotometrické parametry shodné u ZVZ domácího výrobce. Díky lepším 

prostorovým a technickým podmínkám při měření na Fakultě elektrotechniky a informatiky 

jsme změřil i jiné fotometrické specifikace (viz níže). Světelné soupravy připravil a zajistil 

pan Rostislav Oravec z firmy Oravec TransCom Czech s.r.o. 

 
Obr. č. 27: Souprava Defender při měření dne 20.7.2009 
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���� Popis světelné soupravy 

Značka zahraničního ZVZ je CODE 3, typ Defender (viz obr. č. 27). Souprava je tvořena 

panely s LED a má několik režimu záblesků a svícení. Veškerá fotometrické měření jsem 

prováděl při režimu svícení jedné poloviny ZVZ, kdy souprava vyzařovala modré světlo. 

Délka soupravy je 1 194 mm, výška 69 mm, hloubka 310 mm. Konfigurace soupravy 

Defender je na obr. č. 28. 

 
Obr. č. 28: Konfigurace světelné soupravy CODE 3 - Defender 

���� Měření svítivosti 

V tab. č. 19 jsou zobrazeny naměřené hodnoty svítivosti soupravy Defender při měření 

v policejních garážích. Maximální hodnota svítivosti je 1 297 ± 65 cd. Celý průběh svítivosti 

je zaznamenám v příloze č. 5. Největší šířka světelně činné plochy zdroje světla je přibližně 

100 mm (jeden svítící segment soupravy). 

Tab. č. 19: Naměřené hodnoty svítivosti soupravy Defender v zatemněné místnosti 

Datum měření: 20.7.2009; začátek: 10:05; tlak: 99; 8 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu:19,0° C 

Přístroj: Almemo 2590 -4S (doba měření: 1 min.; Snímač intenzity osvětlení: typ FL A613-VL) 

Měřeno z pozice (úhel, rovina): levý bok vozidla, rovina C=0°,kolmo na světelný zdroj, vzdálenost: 0,5 m 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

22:52,6 1 284 22:59,4 1 282 23:06,2 1 281 
22:53,0 1 285 22:59,8 1 282 23:06,6 1 281 
22:53,4 1 286 23:00,2 1 283 23:07,0 1 282 
22:53,8 1 287 23:00,6 1 284 23:07,4 1 282 
22:54,2 1 285 23:01,0 1 285 23:07,8 1 281 
22:54,6 1 284 23:01,4 1 285 23:08,2 1 283 
22:55,0 1 280 23:01,8 1 286 23:08,6 1 283 
22:55,4 1 282 23:02,2 1 287 23:09,0 1 283 
22:55,8 1 281 23:02,6 1 287 23:09,4 1 285 
22:56,2 1 281 23:03,0 1 288 23:09,8 1 287 
22:56,6 1 280 23:03,4 1 287 23:10,2 1 288 
22:57,0 1 278 23:03,8 1 286 23:10,6 1 291 
22:57,4 1 280 23:04,2 1 285 23:11,0 1 293 
22:57,8 1 281 23:04,6 1 284 23:11,4 1 295 
22:58,2 1 282 23:05,0 1 280 23:11,8 1 296 
22:58,6 1 282 23:05,4 1 283 23:12,2 1 296 
22:59,0 1 282 23:05,8 1 282 23:12,6 1 296 

V grafu č. 5 je průběh svítivosti světelné soupravy v závislosti na čase po dobu 1 minuty. 

Je patrné že souprava po dobu měření svítila, proto není vyhodnocena frekvence záblesků. 
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Graf č. 5: Průběh svítivosti soupravy Defender při měření v zatemněné místnosti 

���� Měření jasu 

V tabulce č. 20 jsou uvedeny naměřené hodnoty jasu soupravy Defender v prostorách 

policejních garáží. Je patrné že byl překročen rozsah měřícího přístroje. 

Tab. č. 20: Hodnoty z měření jasu soupravy Defender v zatemněné místnosti 

Datum měření: 20.7.2009; začátek: 9:23; tlak: 99; 8 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu:19,2° C 

Přístroj:  jasoměr LS – 100 ( režimy přístroje: SLOW, PEAK, ABS, bez korekčního faktoru) 

Měřeno z pozice (úhel, rovina): přední část světelné soupravy (shodné segmenty), kolmo na světelný zdroj 

Vzdálenost 1 014 mm 2 000 mm 

Č. měření Jas [cd/m2] 

1 E0 E0 

2 E0 E0 

3 E0 E0 

4 E0 E0 

5 E0 E0 

6 E0 E0 

7 E0 E0 

8 E0 E0 

9 E0 E0 

10 E0 E0 

Poznámka jas pozadí: 0 (cd/m2) 

E0 – mimo měřící rozsah přístroje (49 990 cd/ m2) 
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���� Měření vlnové délky vyzařovaného světla 

V grafu č. 6 je zobrazeno spektrum vlnových délek vyzařovaného světla soupravy 

Defender. Je patrné že se jedná o modré světlo, kde nejvyšší hodnota je 14 039,03 Counts při 

vlnové délce 469,26 nm. Counts je poměrná jednotka. Měření bylo provedeno vláknovým 

spektrometrem AvaSpect 2048 – USB1 ve světelné laboratoři dne 30.3.2010. 

 

Graf č. 6: Vlnová délka vyzařovaného světla soupravy Defender 

Na obr. č. 29 je zobrazeno čidlo vláknového spektrometru AvaSpect 2048 – USB1. 

 

Obr. č. 29: Čidlo  spektrometru  s optickým vláknem a kosinovým nástavcem 
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���� Měření barevných souřadnic 

Barevné souřadnice byly měřeny vláknovým spektrometrem AvaSpect 2048 – USB1. 

Souřadnice jsou patrné z obr. č. 30, kde jsou uvedené i ostatní kolorimetrické vlastnosti 

vyzařovaného světla v programu AvaSoft 7.4. Integrační čas měření byl 30 ms při 

průměrování 3 naměřených hodnot. 

Hodnoty barevných souřadnic: 

x = 0,128, 

y = 0,081. 

 

Obr. č. 30: Kolorimetrické údaje soupravy Defender 

���� Měření vybraných elektrických parametrů 

V  režimu svícení byl elektrický výkon soupravy 157 W. Odebíraný proud při napětí 

230 V byl 1,12 A. Jalový výkon byl 258,4 VA a účiník 0,6. Mezi měřícími přístroji 

elektrických parametrů a samotnou světelnou rampu byly umístěny 3 stejnosměrné zdroje. 
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11 Vyhodnocení a diskuse m ěření 

���� Měření na uzavřené části dálnice 

V tab. č. 21 jsem uvedl maximální naměřené parametry světelných souprav, které jsem 

měřil na venkovním prostranství dálnice D1. Hodnoty jsou pro lepší přehlednost vyneseny 

do grafu č. 7 pro světelné parametry souprav, které byly naměřeny ve venkovním prostředí. 

Hodnoty svítivosti a jasu jsou zaokrouhleny na celé číslo z hlediska přehlednosti výsledků. Při 

venkovním měření se neustále měnily světelné podmínky, a tudíž naměřené hodnoty nemusí 

odpovídat skutečnosti. Jas stejně velké ploch měřený z jakékoliv vzdálenosti by měl být stále 

shodný. Rozdíl jasu měřeného ze vzdálenosti 1 014 mm a z 2 000 mm je způsoben zaměřením 

větší části plochy svítidla, kde nemusela být zabrána pouze světelně činná plocha svítidla. 

Tab. č. 21: Srovnání naměřených parametrů výstražných světelných zařízení na venkovním prostranství 
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Graf č. 7: Světelně parametry souprav na venkovním prostranství 

Maximální 
okamžitá svítivost  

Naměřená 
frekvence 
záblesků 

Maximální hodnota jasu 
naměřená ze vzdálenosti 

1 014 mm 

Maximální hodnota jasu 
naměřená ze vzdálenosti 

2 000 mm 
Typ 

soupravy 

[cd] [Hz] [cd/m2] [cd/m2] 

VNK 530 6 774 ±±±± 389 0,9 18 120 ±±±± 364 16 740 ±±±± 337 

VSK 012F - 2,5 11 680 ±±±± 236 10 330 ±±±± 209 

VSL 012FL 4 184 ±±±± 209 2 12 460 ±±±± 251 11 340 ±±±± 229 
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���� Měření v policejních garážích 

V tab. č. 22 jsem uvedl maximální světelné parametry výstražných souprav, které jsem 

měřil v zatemněných prostorech policejních garáží. V grafu č. 8 jsou světelné parametry 

souprav, které byly naměřeny v zatemněné místnosti. Zahraniční souprava Defender byla 

měřena v režimu svícení, což je jistě vhodnější z hlediska kvality změřených výsledků 

okamžité svítivosti a jasu, ale nelze ji objektivně srovnávat se soupravami firmy Holomý díky 

podmínkám při měření. Souprava VSL 012FL má při měření ve venkovním prostranství vyšší 

maximální okamžitou svítivost oproti měření v policejních garážích, což je způsobeno vlivem 

parazitního světla. 

Tab. č. 22: Srovnání naměřených parametrů výstražných světelných zařízení v zatemněné místnosti 

Maximální 
okamžitá svítivost  

Naměřená 

frekvence 

záblesků 

Maximální hodnota jasu 
naměřená ze vzdálenosti 

1 014 mm  

Maximální hodnota jasu 
naměřená ze vzdálenosti 

2 000 mm  
Typ 

soupravy 

[cd] [Hz] [cd/m2] [cd/m2] 

VSL 012FL 2 834 ±±±± 142 2 14 480 ±±±± 292 11 090 ±±±± 224 

VSL 012LV 261 ±±±± 13 2,85 E0 33 210 ±±±± 666 

Defender 1 297 ±±±± 65 *svícení E0 E0 

Pozn.: E0 = mimo měřící rozsah přístroje (> 49 990 cd/ m2) 
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Graf č. 8: Světlené parametry souprav v zatemněné místnosti 
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Na obr. č. 31 jsou znázorněny barevné souřadnice vyzařovaného modrého světla 

soupravami. Barevné souřadnice souprav řady VSL jsem použil z informací poskytnutých 

od výrobce. U soupravy Defender jsem tyto hodnoty naměřil vláknovým spektrometrem. 

Vyzařované světlo výše jmenovaných ZVZ se nachází v tolerančním poli stanoveném 

předpisem EHK č. 65, tudíž splňují jeho požadavky. Toto pole je pro modrou barvu světla 

vyznačeno tlustou černou čarou definovanou přímkami: 

 mez k zelené:  y = 0,065 + 0,805 x, 

 mez k bílé: y = 0,400 – x, 

 mez k fialové:  y = 1,667 x – 0,222. 

 

Obr. č. 31: Polohy vyzařovaných barev v detailu kolorimetrického trojúhelníka 

Souprava VSL 012FL je znázorněna červeně, VSL 012LV zeleně a Defender žlutě. 
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Závěr 

Barva vyzařovaného světla policejními „majáky“ je svazována pouze národní legislativou. 

Například na Slovensku mohou používat vozidla s právem předosti v jízdě zvláštní výstražné 

světlo červené nebo modré barvy světla a nebo jejich kombinaci. Evropský předpis EHK č. 65 

dovoluje už i používání červené barvy světla. 

Účel červené barvy světla je všeobecně považován za zákaz, stav nouze, stůj či poruchu 

a vzbuzuje sdělení jakéhokoliv nebezpečí a z hlediska významu barev vizuálních signálů 

je nadřazen účelu modré barvy světla. 

Modrá barva světla slouží k upoutání mimořádné pozornosti, dává najevo předností 

opatření, ochranu či jednání a je sdělením příkazu. V České republice jsou dle mého mínění 

lidé zvyklí na používání této barvy světla vyzařující zvláštními výstražnými zařízeními. 

Volba barvy světla výstražného světelného zařízení je velice citlivá záležitost. Při použití 

pouze červené barvy světla policejních zvláštních výstražných zařízení by si pozorovatel mohl 

zaměnit toto zařízení za koncová brzdová světla automobilů. Avšak vhodnou kombinací 

záblesků zařízení, vyzařující modrou a červenou barvu světla, by se mohlo docílit efektivního 

zviditelnění v mlze, nebo při slunečném počasí. Také by se dalo používat červenou barvu 

světla či modrou barvu světla v závislosti na okolnostech použití zvláštního výstražného 

zařízení, například při důležitosti vyrozumění. 

Měřit světelné parametry zvláštních výstražných světelných zařízení v reálných 

podmínkách bylo obtížné. Měřil jsem okamžitou svítivost a jas profesionálními přenosnými 

měřícími přístroji. Pro měření efektivní svítivosti, jejíž hodnoty jsou stanoveny v EHK č. 65, 

by bylo zapotřebí přesných laboratorních měřících přístrojů, které dokáží vyhodnotit dobu 

záblesku a dobu zhasnutí světelných souprav. 

Požadovaných parametrů efektivní svítivosti se dosáhne buďto prodloužením doby 

záblesku na maximální možnou předepsanou hodnotu, a nebo zvýšením okamžité svítivosti 

při relativně krátké době trvání záblesku. 

Nejvyššího jasu dosáhla při měření ve venkovním prostranství souprava VNK 530. 

Ze vzdálenosti 1 014 mm byl jas 18 120 ± 364 cd/m2. Tato souprava dosáhla i nejvyšší 

okamžité svítivosti, a to 6 774 ± 339 cd. Měření ve venkovním prostranství byla značně 

ovlivněna podmínkami prostředí, především denním světelným zářením a jinými světelnými 

zdroji a odrazy, které jsou pro reálné podmínky typické. 
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Veškerá měření fotometrických parametrů svítidel se musí provádět ve světelné laboratoři, 

tak jako tomu bylo při měření na Fakultě elektrotechniky a informatiky. Při měření 

v policejních garážích mohly vzniknout nepřesnosti díky odrazivosti stěn. Při měření 

v policejních garážích dosáhla nejvyšší okamžité svítivosti souprava VSL 012FL, a to 

2 835 ± 142 cd. Jas této soupravy měřený z 1 014 mm byl 14 480 ± 292 cd/m2. U souprav 

tvořených LED byl jas měřený ze vzdálenosti 1 014 mm mimo měřící rozsah přístroje 

(> 49 990 cd/m2). U soupravy Defender byly změřeny barevné souřadnice vyzařovaného 

světla, které vyhovují požadavkům stanoveným souřadnicemi dle předpisu EHK č. 65. 

Výhodou světelných souprav používajících LED technologie je vyzařovaná barva světla, která 

není závislá na průchodu filtrem, jímž by se docílilo zabarvení vyzařovaného světla. 

Pro ochranu zraku při měření či opravách bych po konzultaci s domácím výrobcem 

zvláštních výstražných zařízení doporučil u výbojkových souprav a zvláště u výkonných 

souprav používajících LED technologie tlumící barevné filtry nebo zástěny. Dosažitelné 

svítivosti jsou již takové, že je potřeba sledovat limit maximálních hodnot daných předpisem 

EHK č. 65, jelikož může dojít k jejich překročení při použití hlavního „majáku“ v kombinaci 

s doplňkovými světly, kdy zejména v noci dochází k oslňování řidičů. 

Bylo by zajímavé provést další měření jiných světelně technických parametrů výstražných 

světelných zařízení používaných Policií České republiky ve světelné laboratoři při použití 

spektrofotometru. 

Práce by měla pomoci odborné veřejnosti a složkám IZS orientovat se v problematice 

zvláštních výstražných světelných zařízení používaných Policií České republiky. 
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Příloha č. 1: Stavba lidského oka 
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Příloha č. 2: Svítivost soupravy VSL 012FL v zatemněné místnosti 

Datum měření: 20.7.2009; začátek: 8:30; tlak: 99; 8 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu:19,0° C 
Přístroj: Almemo 2590 ( doba měření: 1 min.; Snímač intenzity osvětlení: typ FL A613-VL) 
Měřeno z pozice (úhel, rovina): levý bok vozidla, VZS svítící za vozidlo, rovina C=0°, vzdálenost: 0,5 m 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

54:00,2 6 54:20,2 0 54:40,2 0 
54:00,6 0 54:20,6 0 54:40,6 10 
54:01,0 0 54:21,0 849 54:41,0 1 
54:01,4 1 477 54:21,4 0 54:41,4 0 
54:01,8 1 35 54:21,8 0 54:41,8 1 899 
54:02,2 0 54:22,2 2 54:42,2 1748 
54:02,6 8 54:22,6 0 54:42,6 0 
54:03,0 1 54:23,0 0 54:43,0 10 
54:03,4 0 54:23,4 375 54:43,4 5 
54:03,8 1 695 54:23,8 0 54:43,8 0 
54:04,2 502 54:24,2 0 54:44,2 1 644 
54:04,6 0 54:24,6 0 54:44,6 1 133 
54:05,0 10 54:25,0 0 54:45,0 0 
54:05,4 4 54:25,4 0 54:45,4 8 
54:05,8 0 54:25,8 114 54:45,8 10 
54:06,2 1 623 54:26,2 0 54:46,2 0 
54:06,6 1 039 54:26,6 0 54:46,6 1 341 
54:07,0 0 54:27,0 0 54:47,0 2 188 
54:07,4 8 54:27,4 8 54:47,4 0 
54:07,8 8 54:27,8 0 54:47,8 6 
54:08,2 0 54:28,2 2 54:48,2 15 
54:08,6 1 306 54:28,6 0 54:48,6 0 
54:09,0 2 067 54:29,0 0 54:49,0 777 
54:09,4 0 54:29,4 0 54:49,4 2 793 
54:09,8 5 54:29,8 87 54:49,8 0 
54:10,2 15 54:30,2 0 54:50,2 2 
54:10,6 0 54:30,6 0 54:50,6 17 
54:11,0 713 54:31,0 0 54:51,0 0 
54:11,4 2 524 54:31,4 0 54:51,4 373 
54:11,8 0 54:31,8 0 54:51,8 2 835 
54:12,2 2 54:32,2 337 54:52,2 0 
54:12,6 17 54:32,6 0 54:52,6 0,5 
54:13,0 0 54:33,0 0 54:53,0 16 
54:13,4 376 54:33,4 2 54:53,4 0 
54:13,8 2 676 54:33,8 0 54:53,8 138 
54:14,2 0 54:34,2 0 54:54,2 2 191 
54:14,6 1 54:34,6 642 54:54,6 0 
54:15,0 15 54:35,0 0 54:55,0 0 
54:15,4 0 54:35,4 0 54:55,4 12 
54:15,8 127 54:35,8 5 54:55,8 0 
54:16,2 2 350 54:36,2 0 54:56,2 19 
54:16,6 0 54:36,6 0 54:56,6 1 908 
54:17,0 0 54:37,0 1285 54:57,0 0 
54:17,4 12 54:37,4 30 54:57,4 0 
54:17,8 0 54:37,8 0 54:57,8 8 
54:18,2 17 54:38,2 8 54:58,2 0 
54:18,6 1 692 54:38,6 0 54:58,6 0 
54:19,0 0 54:39,0 0 54:59,0 919 
54:19,4 0 54:39,4 1 693 54:59,4 0 



 

Příloha č. 3: Svítivost soupravy VSL 012FL ve venkovním prostranství 

Datum měření: 14.5.2009; začátek: 8:30; tlak: 99; 8 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu:19,0° C 
Přístroj: Almemo 2590 ( doba měření: 1 min.; Snímač intenzity osvětlení: typ FL A613-VL) 
Měřeno z pozice (úhel, rovina): levý bok vozidla, VZS svítící za vozidlo, rovina C=0°, vzdálenost: 0,5 m 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

20:27.00 2 085 20:47.00 2 188 21:06.60 2 089 
20:27.40 2 088 20:47.40 2 609 21:07.00 2 087 
20:27.80 2 091 20:47.80 4 184 21:07.40 2 085 
20:28.20 2 091 20:48.20 2 186 21:07.80 2 296 
20:28.60 2 091 20:48.60 2 186 21:08.20 2 078 
20:29.00 3 407 20:49.00 2 187 21:08.60 2 072 
20:29.40 2 538 20:49.40 2 186 21:09.00 2 072 
20:29.80 2 092 20:49.80 2 187 21:09.40 2 071 
20:30.20 2 093 20:50.20 2 279 21:09.80 2 072 
20:30.60 2 092 20:50.60 2 190 21:10.20 3 267 
20:31.00 2 092 20:51.00 2 191 21:10.60 3 246 
20:31.40 2 262 20:51.40 2 191 21:11.00 2 076 
20:31.80 3 844 20:51.80 2 483 21:11.40 2 076 
20:32.20 2 103 20:52.20 2 188 21:11.80 2 079 
20:32.60 2 111 20:52.60 2 184 21:12.20 2 079 
20:33.00 2 114 20:53.00 2 178 21:12.60 2 190 
20:33.40 2 112 20:53.40 2 172 21:13.00 3 622 
20:33.80 2 113 20:53.80 2 170 21:13.40 2 102 
20:34.20 2 132 20:54.20 3 425 21:13.80 2 108 
20:34.60 2 127 20:54.60 3 233 21:14.20 2 109 
20:35.00 2 131 20:55.00 2 146 21:14.60 2 104 
20:35.40 2 134 20:55.40 2 144 21:15.00 2 109 
20:35.80 2 724 20:55.80 2 144 21:15.40 2 112 
20:36.20 2 149 20:56.20 2 138 21:15.80 2 109 
20:36.60 2 126 20:56.60 2 161 21:16.20 2 107 
20:37.00 2 128 20:57.00 3 173 21:16.60 2 106 
20:37.40 2 131 20:57.40 2 118 21:17.00 2 927 
20:37.80 2 136 20:57.80 2 140 21:17.40 2 154 
20:38.20 2 989 20:58.20 2 144 21:17.80 2 102 
20:38.60 3 941 20:58.60 2 142 21:18.20 2 102 
20:39.00 2 171 20:59.00 2 133 21:18.60 2 093 
20:39.40 2 177 20:59.40 2 125 21:19.00 2 099 
20:39.80 2 184 20:59.80 2 120 21:19.40 2 803 
20:40.20 2 185 21:00.20 2 123 21:19.80 4 039 
20:40.60 2 200 21:00.60 2 132 21:20.20 2 101 
20:41.00 3 064 21:01.00 3 250 21:20.60 2 102 
20:41.40 2 193 21:01.40 2 312 21:21.00 2 104 
20:41.80 2 195 21:01.80 2 109 21:21.40 2 105 
20:42.20 2 196 21:02.20 2 120 21:21.80 2 106 
20:42.60 2 208 21:02.60 2 120 21:22.20 2 375 
20:43.00 2 198 21:03.00 2 114 21:22.60 2 106 
20:43.40 2 198 21:03.40 2 477 21:23.00 2 102 
20:43.80 2 198 21:03.80 4 098 21:23.40 2 096 
20:44.20 2 197 21:04.20 2 104 21:23.80 2 215 
20:44.60 2 196 21:04.60 2 102 21:24.20 2 088 
20:45.00 3 300 21:05.00 2 100 21:24.60 2 086 
20:45.40 2 351 21:05.40 2 096 21:25.00 2 088 
20:45.80 2 192 21:05.80 2 093 21:25.40 2 088 
20:46.20 2 192 21:06.20 2 244   



 

Příloha č. 4: Svítivost soupravy VSL 012LV v zatemněné místnosti 

Datum měření: 20.7.2009; začátek: 10:05; tlak: 99; 8 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu:19,0° C 
Přístroj: Almemo 2590 ( doba měření: 1 min.; Snímač intenzity osvětlení: typ FL A613-VL) 
Měřeno z pozice (úhel, rovina): levý bok vozidla, VZS svítící za vozidlo, rovina C=0°, vzdálenost: 0,5 m 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

55:16,0 0 55:36,0 234 55:56,0 0 
55:16,4 0 55:36,4 255 55:56,4 0 
55:16,8 0 55:36,8 175 55:56,8 0 
55:17,2 32 55:37,2 25 55:57,2 0 
55:17,6 256 55:37,6 0 55:57,6 223 
55:18,0 201 55:38,0 0 55:58,0 255 
55:18,4 225 55:38,4 0 55:58,4 153 
55:18,8 0 55:38,8 8 55:58,8 38 
55:19,2 0 55:39,2 255 55:59,2 0 
55:19,6 0 55:39,6 235 55:59,6 0 
55:20,0 0 55:40,0 232 56:00,0 0 
55:20,4 137 55:40,4 0 56:00,4 3 
55:20,8 256 55:40,8 0 56:00,8 256 
55:21,2 127 55:41,2 0 56:01,2 242 
55:21,6 135 55:41,6 0 56:01,6 230 
55:22,0 0 55:42,0 65 56:02,0 1 
55:22,4 0 55:42,4 256 56:02,4 0 
55:22,8 0 55:42,8 163 56:02,8 0 
55:23,2 0 55:43,2 199 56:03,2 0 
55:23,6 223 55:43,6 0 56:03,6 66 
55:24,0 256 55:44,0 0 56:04,0 260 
55:24,4 155 55:44,4 0 56:04,4 168 
55:24,8 35 55:44,8 0 56:04,8 203 
55:25,2 0 55:45,2 183 56:05,2 0 
55:25,6 0 55:45,6 256 56:05,6 0 
55:26,0 0 55:46,0 127 56:06,0 0 
55:26,4 3 55:46,4 79 56:06,4 0 
55:26,8 254 55:46,8 0 56:06,8 181 
55:27,2 243 55:47,2 0 56:07,2 261 
55:27,6 226 55:47,6 0 56:07,6 128 
55:28,0 2 55:48,0 0 56:08,0 94 
55:28,4 0 55:48,4 248 56:08,4 0 
55:28,8 0 55:48,8 251 56:08,8 0 
55:29,2 0 55:49,2 201 56:09,2 0 
55:29,6 55 55:49,6 8 56:09,6 0 
55:30,0 256 55:50,0 0 56:10,0 251 
55:30,4 176 55:50,4 0 56:10,4 257 
55:30,8 205 55:50,8 0 56:10,8 207 
55:31,2 0 55:51,2 25 56:11,2 11 
55:31,6 0 55:51,6 256 56:11,6 0 
55:32,0 0 55:52,0 206 56:12,0 0 
55:32,4 0 55:52,4 228 56:12,4 0 
55:32,8 163 55:52,8 0 56:12,8 29 
55:33,2 256 55:53,2 0 56:13,2 261 
55:33,6 124 55:53,6 0 56:13,6 205 
55:34,0 114 55:54,0 0 56:14,0 232 
55:34,4 0 55:54,4 130 56:14,4 0 
55:34,8 0 55:54,8 256 56:14,8 0 
55:35,2 0 55:55,2 131 56:15,2 0 



 

Příloha č. 5: Svítivost soupravy Defender v zatemněné místnosti 

Datum měření: 20.7.2009; začátek: 10:05; tlak: 99; 8 ⋅⋅⋅⋅ 103 Pa; teplota vzduchu ve stínu:19,0° C 
Přístroj: Almemo 2590 ( doba měření: 1 min.; Snímač intenzity osvětlení: typ FL A613-VL) 
Měřeno z pozice (úhel, rovina): levý bok vozidla, VZS svítící za vozidlo, rovina C=0°, vzdálenost: 0,5 m 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

Čas 
[min: s, ms] 

Svítivost 
[cd] 

22:52,6 1 284 23:12,6 1 294 23:32,6 1 283 
22:53,0 1 285 23:13,0 1 294 23:33,0 1 282 
22:53,4 1 286 23:13,4 1 293 23:33,4 1 282 
22:53,8 1 287 23:13,8 1 291 23:33,8 1 283 
22:54,2 1 285 23:14,2 1 289 23:34,2 1 282 
22:54,6 1 284 23:14,6 1 289 23:34,6 1 283 
22:55,0 1 280 23:15,0 1 288 23:35,0 1 283 
22:55,4 1 282 23:15,4 1 287 23:35,4 1 283 
22:55,8 1 281 23:15,8 1 287 23:35,8 1 282 
22:56,2 1 281 23:16,2 1 287 23:36,2 1 282 
22:56,6 1 280 23:16,6 1 286 23:36,6 1 284 
22:57,0 1 278 23:17,0 1 287 23:37,0 1 284 
22:57,4 1 280 23:17,4 1 287 23:37,4 1 285 
22:57,8 1 281 23:17,8 1 287 23:37,8 1 287 
22:58,2 1 282 23:18,2 1 286 23:38,2 1 289 
22:58,6 1 282 23:18,6 1 288 23:38,6 1 289 
22:59,0 1 282 23:19,0 1 291 23:39,0 1 290 
22:59,4 1 282 23:19,4 1 293 23:39,4 1 290 
22:59,8 1 282 23:19,8 1 294 23:39,8 1 289 
23:00,2 1 283 23:20,2 1 295 23:40,2 1 289 
23:00,6 1 284 23:20,6 1 296 23:40,6 1 289 
23:01,0 1 285 23:21,0 1 297 23:41,0 1 287 
23:01,4 1 285 23:21,4 1 295 23:41,4 1 283 
23:01,8 1 286 23:21,8 1 293 23:41,8 1 286 
23:02,2 1 287 23:22,2 1 292 23:42,2 1 284 
23:02,6 1 287 23:22,6 1 290 23:42,6 1 282 
23:03,0 1 288 23:23,0 1 289 23:43,0 1 282 
23:03,4 1 287 23:23,4 1 288 23:43,4 1 280 
23:03,8 1 286 23:23,8 1 287 23:43,8 1 281 
23:04,2 1 285 23:24,2 1 285 23:44,2 1 280 
23:04,6 1 284 23:24,6 1 285 23:44,6 1 280 
23:05,0 1 280 23:25,0 1 285 23:45,0 1 280 
23:05,4 1 283 23:25,4 1 285 23:45,4 1 280 
23:05,8 1 282 23:25,8 1 284 23:45,8 1 283 
23:06,2 1 281 23:26,2 1 285 23:46,2 1 285 
23:06,6 1 281 23:26,6 1 284 23:46,6 1 287 
23:07,0 1 282 23:27,0 1 285 23:47,0 1 287 
23:07,4 1 282 23:27,4 1 285 23:47,4 1 288 
23:07,8 1 281 23:27,8 1 287 23:47,8 1 290 
23:08,2 1 283 23:28,2 1 284 23:48,2 1 293 
23:08,6 1 283 23:28,6 1 289 23:48,6 1 294 
23:09,0 1 283 23:29,0 1 290 23:49,0 1 294 
23:09,4 1 285 23:29,4 1 292 23:49,4 1 294 
23:09,8 1 287 23:29,8 1 292 23:49,8 1 293 
23:10,2 1 288 23:30,2 1 292 23:50,2 1 291 
23:10,6 1 291 23:30,6 1 291 23:50,6 1 283 
23:11,0 1 293 23:31,0 1 290 23:51,0 1 282 
23:11,4 1 295 23:31,4 1 288   
23:11,8 1 295 23:31,8 1 287   



 

 


