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Abstrakt: 
 

Tato diplomová  práce obsahuje vývoj a typy interiérového lokálního osvětlování 
např. osvětlení pracoviště, klávesového hudebního nástroje.  Jsou zde porovnány jak klasické 
žárovkové, tak zářivkové, či LED svítidla. 

 
Další část diplomové práce se zabývá vlastním návrhem a realizací stolního LED 

svítidla s odděleným napájecím zdrojem. Spolu s realizovanými LED svítidly je provedeno 
měření parametrů i na svítidlech s kompaktní zářivkou a standardní žárovkou. 

 
V závěru práce je provedeno srovnání ekonomických, technických, ergonomických a 

estetických parametrů měřeného vzorku svítidel. 

 
Klíčová slova: 

LED svítidlo, zrakový úkol, místo zrakového úkolu, bezprostřední okolí úkolu, 
udržovaná osvětlenost, úhel clonění, stínítko zobrazovacího zařízení, osvětlení, jas, index 
podání barev. 

 
 

Abstract: 
 

This thesis includes the development and types of interior lighting such as local for 
example workplace lighting, keyboard musical instruments etc. Are compared to traditional 
incandescent and fluorescent, or LED lights. 

 
Another part of the thesis addresses the design and implementation table LED lights 

with a separate power source. Along with the implementation of LED lighting is necessary to 
measure the parameters of the lamps with compact fluorescent light bulb and a standard. 

 
The conclusion compares the economic, technical, ergonomic and aesthetic 

parameters of the sample lights. 

 
 
Keywords: 

LED svítidlo, visual task, task area, immediate surrounding area, maintained 
illuminance, shielding angle, display screen equipment, Lighting, brightness, color rendering 
index. 
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Seznam základních použitých symbolů, zkratek a značek: 
 

Symbol Název Jednotka 
   

ČSN Česká státní norma  
U Napětí [V] 
I 
Lb 

Proud [A] 
Jas pozadí [cd·m-2] 

L Jas [cd·m-2] 
URG Činitel oslnění  

T Teplota chromatičnosti [K] 
Ra. Index podání barev [0-100] 
AC Střídavé napětí  
DC Stejnosměrné napětí  
P Činný výkon [W] 
f Frekvence [Hz] 
Φ Světelný tok [lm] 
I Svítivost [cd] 
E Intenzita osvětlení [lx] 
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1. ÚVOD 

 
Tato diplomová práce se zabývá nahrazováním klasických žárovkových, nebo 

zářivkových svítidel svítidly s LED technologií. Práce obsahuje jejich vzájemné porovnání 
z hledisek, jako je : ekonomika provozu, investiční náklady…Dále možnosti použití svítidel pro 
různé  účely z hlediska normy. 

 
Hlavní částí této práce je vlastní návrh a konstrukce stolního LED svítidla 

s odděleným napájecím zdrojem. Na těchto svítidlech a na svítidlech používající klasickou 
žárovku a kompaktní zářivku je provedena řada měření. Tato měření spolu s údaji od výrobce 
slouží pro porovnání měřeného vzorku z ekonomického, ergonomického, estetického  
a technického hlediska. 
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2. VÝVOJ ZPŮSOBŮ INTERIEROVÉHO LOKÁLNÍHO OSVĚTLENÍ 

 
Již za středověk,u v dobách písmáků a kronikářů se k pořádné práci kromě papíru  

a husího brka používala i svíčka, že by to byla středověká stolní lampička? Jen o málo později 
svíčku nahradil olejový kahan, že by to byl již pokrok v osvětlovací technice? Zcela určitě. A co 
teprve tehdy, když kahan nahradila (samozřejmě u movitějších písmáků) lampa petrolejová. To 
je neuvěřitelný pokrok. Vždyť petrolejky (byť na elektřinu) přežily dodnes. [1] 

 
V podstatě variantou olejové lampy jsou petrolejové, lihové nebo benzinové lampy, 

které se začaly používat v 19. století, brzy se rozšířily a využívaly po celém světě. Rovněž od 
začátku 19. století se začínají používat svítidla plynová. Nejdříve slouží k osvětlení veřejnému, 
ve velkých městech, poprvé se tak stalo v Londýně v roce 1813. Plynové osvětlení se z určitým 
zpožděním začalo zavádět i v interiérech, na konci 19. století ale bylo vystřídáno elektřinou  
a elektrická svítidla jsou dnes na našem území svítidly takřka výhradními. Slouží k osvětlení 
vnitřku budov i jako veřejné osvětlení. [2] 

2.1. Světelné zdroje 

 
Světelný zdroj je hlavní funkční součástí svítidla a zásadně ovlivňuje celou jeho 

konstrukci, to znamená velikost, tvar i volbu materiálů. Zdokonalování, vývoj i vznik nových 
světelných zdrojů jsou vždy spojeny s potřebou nových svítidel, která se snaží co nejlépe využít 
možnosti zdroje. [2] 

2.2. Svítidla a lidská psychika 

 
Člověk sice musí dobře vidět, ale musí se také v místnosti cítit co nejlépe. Osvětlení 

působí na lidské emoce a každý člověk zdánlivě stejné osvětlení může vnímat jinak. Architekti 
upozorňují na to, že světlo dokáže zničit, nebo naopak vylepšit celý prostor. [2] 

2.3. Volba svítidel v bytě 

 
Centrální osvětlení slouží k nasvícení celé místnosti. V České republice je zdaleka 

nejoblíbenější a nejpoužívanější tradiční lustr zavěšený uprostřed místnosti. Stínidla na lustr si 
každý vybírá podle svého vkusu, je dobré ale přihlédnout také k jejich funkčnosti, to znamená  
k tomu, jakým způsobem rozptylují světlo po místnosti. 

  

Další důležitou součást osvětlení celého bytu dotváří dosvětlovací svítidla, 
kterými jsou nejrůznější lampy ke čtení, osvětlení obrazů či světla u zrcadel nebo 
kuchyňské linky. [2] 

2.4. Svítidla a interiér místnosti 

 
Při řešení osvětlení v interiéru je dobré rozlišovat jednotlivé prostory a funkční celky, 

které si vyžadují rozdílné osvětlení. 
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Při rozvaze je dobré vycházet i z toho, jaké povrchové úpravy prostor nabízí a jaké 
předměty jsou v místnosti k dispozici. Barva, struktura a povrchová úprava materiálů  
v místnosti se projevuje na odrazu světla. Povrchy leštěné a hladké materiály odrážejí větší 
množství světla než porézní materiály. Odraz a pohlcování světla, a tím i vnímání celého 
interiéru, výrazně ovlivňuje i barevnost - tmavší barevné tóny pohlcují více světla než tóny 
světlejší. [2] 

2.5. Světlo a život 

 
Dynamika současného života vede k potřebě funkčního, variabilního interiéru bytu, 

který zároveň poskytuje zázemí, intimitu, dává možnost relaxovat a načerpat energii na další 
dny. Hektické době se přirozeně přizpůsobuje nejen životní tempo, ale i byt či dům. Důležitým 
prvkem je přitom právě světlo, které přímo souvisí s podstatou života. 

  
Zeměpisná šířka naší republiky a náš životní styl jasně poukazují na to, že téměř 

polovinu života trávíme při umělém osvětlení. A proto nepodceňujme tento zdroj a udělejme 
vše pro to, abychom byli stále v dobrém světle. 

 

3. NORMY A PŘEDPISY PRO DIMENZOVÁNÍ OSVĚTLENÍ 

 
ČSN EN 12464-1, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní 

pracovní prostory. 
 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12464-1:2002. Evropská norma 
EN 12464-1:2002 má status české technické normy. 

3.1. Úvod do normy 

 
Aby lidé mohli vykonávat zrakové úkoly účinně a přesně musí jim být poskytnuto 

vhodné osvětlení. Osvětlení může být poskytnuto denním osvětlením, umělým osvětlením nebo 
jejich kombinací. 

 
Úroveň viditelnosti a pohody požadovaný pro širokou řadu pracovních prostorů závisí 

na druhu a trvání činnosti. 
  
Tato norma specifikuje požadavky na osvětlovací soustavy pro většinu pracovních  

a přilehlých prostorů z hlediska intenzity a jakosti osvětlení. K tomu jsou doplněna doporučení 
pro správnou osvětlovací praxi. [3] 
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3.2. Definice 

 
Pro účely  této normy platí termíny a definice uvedené v EN 12665:2002 a dále tyto 

definice: 
 

Zrakový úkol (visual task) 
Vizuální prvky vykonávané práce.  
POZNÁMKA: Hlavními vizuálními prvky jsou velikost struktury, její jas, kontrast  

s pozadím a její trvání. 
 

Místo zrakového úkolu (task area) 
Dílčí místo na pracovišti, na němž se nachází zrakový úkol;  pro prostory, u nichž 

velikost a/nebo poloha místa zrakového úkolu nejsou známy, je nutno za místo zrakového úkolu 
považovat prostor, v němž se úkol může objevit. 

 

Bezprostřední okolí úkolu (immediate surrounding area) 
Pás o šířce aspoň 0,5 m okolo místa zrakového úkolu uvnitř zorného pole. 

 
Udržovaná osvětlenost (maintained illuminance) (Em) 

Hodnota průměrné intenzity osvětlení na daném povrchu, pod kterou nesmí 
osvětlenost poklesnout.  

POZNÁMKA: Je to průměrná osvětlenost v době, kdy musí být provedena údržba. 

 
Úhel clonění (shielding angle) 

Úhel mezi vodorovnou rovinou a směrem pohledu na svítidlo, při němž právě začíná 
být přímo viditelná svíticí část světelného zdroje ve svítidle. 

 
Stínítko zobrazovacího zařízení (display screen equipment (DSE)) 

Alfanumerické nebo grafické obrazové stínítko, bez ohledu na použitý postup 
zobrazení [90/270/EEC]. [3] 
 

Rovnoměrnost osvětlení (illuminance uniformity) 
Poměr minimální a průměrné osvětlenosti na jednom povrchu (viz též IEC 60050-

845/CIE 17.4: 845-09-58 rovnoměrnost osvětlení). 
 

4. KRITÉRIA PRO NAVRHOVÁNÍ OSVĚTLENÍ 

4.1. Světelné prostředí 

 
Základem dobré osvětlovací praxe je splnit, kromě požadované osvětlenosti, další 

kvalitativní a kvantitativní požadavky.  
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Požadavky na osvětlení jsou určeny uspokojením tří základních lidských potřeb:  
 

 zrakové pohody, když se pracovníci velmi dobře cítí; což nepřímo přispívá k vysoké 
úrovni produktivity 

 zrakového výkonu, když jsou pracovníci schopni vykonávat zrakové úkoly i při 
špatných podmínkách a během dlouhé doby 

 bezpečnosti 
 
Hlavní parametry určující světelné prostředí: 
 

- rozložení jasu 
- osvětlenost 
- oslnění 
- směrovost světla 
- podání barev a barevný tón světla 
- míhání světla 
- denní světlo [3] 
 

 

4.2. Rozložení jasu 

 
Rozložení jasu v zorném poli určuje úroveň adaptace zraku, která ovlivňuje viditelnost  úkolu.  
Velmi dobře vyvážený adaptační jas je potřebný ke zvětšení:  
 
- zrakové ostrosti (ostrosti vidění)  
- kontrastní citlivosti (rozlišení malých poměrných rozdílů jasu)  
- účinnosti zrakových funkcí (jako akomodace, konvergence, zmenšování zornice, očních 

pohybů atd.). 
 
Rozložení jasu v zorném poli ovlivňuje také zrakovou pohodu. Z tohoto důvodu je nutno 
vyloučit: 
  
- příliš velké jasy, jež mohou zvětšit oslnění,  
- příliš velké kontrasty jasů, jež mohou způsobit únavu v důsledku nepřetržité readaptace,  
- příliš malé jasy a kontrasty jasů, jež vedou k monotónnímu nestimulujícímu pracovnímu 

prostředí. 
 
Účelný rozsah činitelů odrazu hlavních povrchů místnosti:  
 
- strop 0,6 až 0,9 
- stěny 0,3 až 0,8  
- pracovní roviny 02, až 0,6  
- podlaha 0,1 až 0,5 [3] 
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4.3. Osvětlenost 

 
Osvětlenost a její rozložení v místě zrakového úkolu a v jeho bezprostředním okolí má 

velký vliv na to jak rychle, bezpečně a pohodlně osoba vnímá a vykonává zrakový úkol. 
 
Všechny hodnoty osvětleností uvedené v normě jsou udržované osvětlenosti  

a zajišťují potřebnou zrakovou pohodu a zrakový výkon. [3] 

4.3.1. Doporučené osvětlenosti v místě zrakového úkolu 

 
Hodnoty jsou udržované osvětlenosti v místech zrakového úkolu na srovnávací rovině, 

jež může být vodorovná svislá nebo nakloněná. Průměrná osvětlenost v každém místě 
zrakového úkolu se nesmí zmenšit pod uvedenou hodnotu, bez ohledu na stáří a stav osvětlovací 
soustavy. Tyto hodnoty platí pro normální zrak a při zahrnutí těchto činitelů:  

 
- psychofysiologických hledisek jako zrakové pohody a celkové pohody, 
- požadavků na zrakové úkoly, 
- zrakové ergonomie, 
- praktických zkušeností,  
- bezpečnosti,  
- hospodárnosti.  
 

Hodnota osvětlenosti může být upřesněna nejméně o jeden stupeň řady osvětleností 
(viz níže), liší-li se zrakové podmínky od normálních předpokladů. 

  
Činitel přibližně 1,5 reprezentuje nejmenší významný rozdíl subjektivního účinku 

osvětlenosti. V normálních podmínkách osvětlení se požaduje přibližně 20 lx pro hraniční 
(mezní) rozeznatelnost rysů lidského obličeje, a tato hodnota byla přijata jako nejnižší pro řadu 
osvětleností. Doporučená řada osvětleností (v luxech) je: 
20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500 – 2 000 – 3 000 – 5 000  
 
Požadovaná udržovaná osvětlenost musí být zvětšena, když: 
 
- zraková činnost je kritická, 
- se chyby nákladně opravují, 
- přesnost a vysoká produktivita jsou velmi důležité, 
- zrakové schopnosti pracovníků jsou pod normálem, 
- zrakové úkoly jsou neobvykle malé a málo kontrastní, 
- úkol je vykonáván po neobvykle dlouhou dobu, 
 
Požadované udržované osvětlenosti je možné zmenšit, když: 
 
- kritické detaily úkolu jsou neobvykle velké nebo mají velký kontrast, 
- úkol je vykonáván po neobvykle krátkou dobu. 
V prostorech s trvalým pobytem osob nesmí být udržovaná osvětlenost menší než 200 lx [3] 
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4.3.2. Osvětlenosti bezprostředního okolí úkolu 

 
Osvětlenost bezprostředního okolí úkolu musí souviset s osvětlením úkolu a musí 

poskytovat  vyvážené rozložení jasů v zorném poli. 
 
Velké prostorové změny osvětleností v okolí úkolu mohou způsobit namáhání zraku 

a zrakovou nepohodu. 
  
Osvětlenost bezprostředního okolí může být menší než osvětlení úkolu, avšak nesmí 

být nižší než hodnoty uvedené v tab. 4.3.2.1.  [3] 
 

Tab.č.1. Rovnoměrnost osvětlení a poměr osvětleností bezprostředního okolí a úkolu: 

Osvětlenost úkolu  

(lx)  

Osvětlenost bezprostředního okolí 
úkolu  

(lx) 

≥ 750 

500 

300 

≤ 200 

500 

300 

200 

Eúkolu 

rovnoměrnost osvětlení: ≥ 0,7 rovnoměrnost osvětlení: ≥ 0,5 

 

 

4.3.3. Rovnoměrnost osvětlení 

 
Osvětlení místa zrakového úkolu musí být co nejrovnoměrnější. Rovnoměrnost 

osvětlení místa úkolu a bezprostředního okolí úkolu nesmí být menší než hodnoty uvedené 
v tab.4.3.2.1. [3] 

4.4. Oslnění 

 
Oslnění je počitek způsobený povrchy v zorném poli s velkým jasem a může být 

pociťováno buď jako rušivé nebo omezující oslnění. Oslnění způsobené odrazy v zrcadlových 
površích je běžně chápáno jeko závojové oslnění nebo oslnění odrazem. Omezení oslnění je 
důležité pro vyvarování se chybám, únavě a úrazům. 

  
Ve vnitřních pracovních prostorech může být oslnění způsobeno přímo svítidly a okny 

s velkým jasem. Jsou-li dodrženy limity (meze?) omezení rušivého oslnění, není omezující 
oslnění hlavním problémem. 

 
POZNÁMKA: Zvláštní pozornost je nutno věnovat omezení oslnění v případě, že 

směr pohledu je nad horizontem. [3] 
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4.4.1. Rušivé oslnění 

 
Činitel oslnění přímo od svítidel osvětlovací soustavy vnitřního prostoru musí být 

stanoven Jednotným systémem hodnocení oslnění tabulkovou metodou CIE (UGR) podle 
vzorce: 














= ∑ 2

2

b
10

25,0
log8

p

L

L
UGR

ω
  

kde:  

- Lb je jas pozadí v cd·m-2 vypočtený jako π·Eind a Eind  je svislá nepřímá osvětlenost očí 
pozorovatele 

- L jas svíticí části každého svítidla ve směru očí pozorovatele v cd·m-2  

- ω prostorový úhel (ve steradiánech) svíticí části každého svítidla vzhledem k očím 

pozorovatele  

- p činitel polohy podle Gutha pro každé svítidlo podle jeho odchýlení od směru pohledu 

 

Všechny uvažované předpoklady při stanovaní UGR musí být uvedeny ve výkresové 
dokumentaci.  

POZNÁMKY:  
1 Změny UGR uvnitř místnosti je možné určit použitím vzorce (nebo obecných 

(souhrnných) tabulek) pro různé polohy pozorovatele. Vymezení těchto podmínek se zvažuje.  
2 Je-li maximum UGR větší než mezní hodnoty, může být požadována informace  

o vhodném umístění pracovní stanice v místnosti.  
3 Rušivé oslnění okny je stále ještě předmětem výzkumu. V současné době není 

k dispozici vyhovující metoda hodnocení oslnění. [3] 

4.4.2. Clonění proti oslnění 

 
Zdroje světla s velkým jasem mohou oslňovat a zhoršovat viditelnost předmětů. Tomu 

se musí zabránit například vhodným cloněním světelných zdrojů nebo zastíněním oken 
žaluziemi. Minimální úhly clonění v tab. 4.4.2.1. musí být pro uvedené jasy zdrojů zajištěny. 

 
POZNÁMKA: Hodnoty uvedené v tab. 4.4.2.1. nepoužívat v případě nepřímých 

svítidel nebo pro svítidla montovaná pod úrovní očí. [3] 
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Tab.č.2. Minimální úhly clonění svítidel pro specifikované jasy zdrojů: 
 

Jas světelného zdroje  

(kcd·m-2) 

Minimální úhel clonění  

(°) 

20 až < 50  15 

50 až < 500 20 

≥ 500 30 

 
 

4.4.3. Závojové oslnění (odrazy) a oslnění odrazem 

 
Odrazy světla v místě zrakového úkolu mohou měnit viditelnost úkolu, zpravidla ji 

zhoršovat. Závojové oslnění a oslnění odrazem může být zamezeno (prevented) nebo zmenšeno 
těmito způsoby:  

 
- uspořádáním svítidel a pracovních míst,  
- povrchovou úpravou (matné povrchy),  
- omezením jasu svítidel,  
- zvětšením svíticí plochy svítidla,  
- světlým stropem a světlými stěnami. [3] 
 

4.5. Směrované osvětlení 

 
Směrované osvětlení může být použito pro zvýraznění předmětů, vyjevení textury  

a vzhledu osob v prostoru. To je možné popsat termínem „modelace“. Směrované osvětlení 
zrakového úkolu může také ovlivnit jeho viditelnost. [3] 

4.5.1. Modelace 

 
Modelace je vyváženost mezi difusním a směrovaným světlem. Je to platné kriterium 

jakosti osvětlení prakticky ve všech typech vnitřních prostorů. Celkový dojem vnitřního 
prostoru je možné zlepšit, jsou-li jeho stavební tvary, osoby a předměty v něm osvětleny tak, že 
jejich tvar a textura se jeví jasně a příjemně. To nastává tehdy, když světlo má převážně jeden 
směr; stíny, jež jsou základem dobré modelace, se tvoří bez problémů.  

 
Osvětlení nesmí být příliš směrované nebo vytvářet ostré stíny ani nesmí být příliš 

difúzní neboli modelace se nesmí zcela ztratit, což by vedlo k velmi monotónnímu světelnému 
prostředí. [3] 
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4.5.2. Směrované osvětlení zrakových úkolů 

 
Osvětlení z určitého směru může vyjevit detaily zrakového úkolu, zlepšit jejich 

viditelnost a usnadnit vykonávání zrakového úkolu. Závojové oslnění (odrazy) a oslnění 
odrazem musí být zamezeno. [3] 

4.6. Hlediska barev 

 
Jakost barvy světelných zdrojů smluvně bílého (near white) světla se charakterizuje 

dvěma příznaky:  
 

- (zjevný, viděný subjektivní) barevný vzhled (tón) světla samotného světelného zdroje,  
- schopnost podání barev, která ovlivňuje barevný vzhled předmětů osvětlovaných světelným 
zdrojem.  
Tyto dva příznaky musí být uvažovány odděleně. [3] 

4.6.1. Barevný vzhled (tón) světla 

 
Barevný vzhled (tón) světelného zdroje se vztahuje k zdánlivé barvě (chromatičnosti) 

vyzařovaného světla. Ta se kvantifikuje náhradní teplotou chromatičnosti (Tcp). Barevný tón 
může být popsán také podle tab.č.3. 
 

Tab.č.3. Skupiny barevného tónu světla světelných zdrojů: 

Barevný vzhled (tón) světla  Náhradní teplota chromatičnosti Tcp (K) 

teple bílý do 3 300 

bílý 3 300 až 5 300 

denní nad 5 300 

 

Volba barevného tónu je záležitostí psychologie, estetiky a přirozených požadavků. 
Volba bude záviset na úrovni osvětlení, barevné úpravě místnosti a nábytku, klimatickém 
pásmu a druhu prostoru (uživatelské oblasti). V horkých klimatických podmínkách se preferuje 
chladnější barevný tón, zatímco v chladnějším podnebí se upřednostňuje teplejší barevný tón 
světla. [3] 
 

4.6.2. Podání barev 

 
Pro zrakový výkon, pocit celkové a duševní pohody je důležité, aby barvy předmětů  

a lidské pokožky v prostředí byly podány přirozeně, věrně a tak, aby lidé vypadali přitažlivě  
a zdravě. Bezpečnostní barvy musejí být vždy rozlišitelné jako takové (viz také ISO 3864) 
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Pro objektivní charakteristiku vlastností světelných zdrojů z hlediska podání barev byl 
zaveden index podání barev Ra. Maximální hodnota Ra je 100. Tato hodnota se zmenšuje se 
zhoršováním jakosti podání barev. 

 
Světelné zdroje s indexem podání barev menším než 80 nesmějí být použity ve 

vnitřních prostorech, v nichž osoby pracují nebo pobývají dlouhodobě. Výjimky lze připustit 
v některých místech a/nebo činnostech (např. při osvětlení vysokých hal), musí se však udělat 
vhodná opatření k zajištění lepšího podání barev v určených pracovních místech se stálou 
přítomností osob a kde musí být rozlišovány bezpečnostní barvy. [3] 
 

4.7. Míhání a stroboskopické jevy 

 
Míhání působí rušivě a může vyvolat fysiologické projevy jako bolesti hlavy. 

Stroboskopické jevy mohou vést k nebezpečným situacím při změně vnímaného pohybu strojů 
točivých nebo strojů s vratným pohybem. Osvětlovací soustavy musí být navrženy tak, aby 
nevznikaly míhání ani stroboskopické jevy. 

  
POZNÁMKA : Toho lze zpravidla dosáhnout použitím napájení žárovek 

stejnosměrným proudem, nebo napájením žárovek  nebo výbojek proudem o větším kmitočtu 
(kolem 30 kHz). [3] 
 

4.8. Udržovací činitel 

 
Projekt osvětlení musí být vypracován s uvažováním celkového udržovacího činitele 

vypočteného pro zvolené osvětlovací zařízení, prostředí a plán údržby. Doporučená osvětlenost 
pro každý zrakový úkol se uvádí jako udržovaná osvětlenost. Udržovací činitel závisí na 
provozních charakteristikách světelných zdrojů a předřadníků, svítidel, prostředí a na plánu 
údržby. 
 
Návrhář (projektant) musí: 
 
- uvést udržovací činitel a přehled předpokladů přijatých při odvození jeho hodnoty,  
- specifikovat osvětlovací zařízení vhodné pro užití v daném prostředí,  
- připravit kompletní plán údržby , včetně intervalů výměny světelných zdrojů, čištění svítidel 
a místností a způsobů jeho provádění. [3] 
 

4.9. Energetická hlediska 

 
Osvětlovací soustava musí vyhovovat požadavkům na osvětlení daného prostoru bez 

plýtvání energií. Přesto je důležité nedělat kompromisy z hlediska vizuálního a jednoduše 
nezmenšovat spotřebu energie. 

To vyžaduje zvolit vhodnou osvětlovací soustavu, zařízení, řízení a využití 
dostupného denního světla. [3] 
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4.10. Denní světlo 

 
Denní světlo může poskytnout úplné nebo částečné osvětlení pro zrakový úkol. Jeho 

úroveň a spektrální složení se s časem mění, a tím se mění i vnitřní prostor. Denní světlo vytváří 
zvláštní modelaci a rozložení jasů v důsledku téměř vodorovného směru jeho toku od bočních 
oken. Okna mohou poskytovat vizuální kontakt s okolním světem, jemuž většina lidí dává 
přednost. V místnostech s bočními okny se poskytované světlo prudce zmenšuje se vzdáleností 
od oken. K zajištění požadovaného osvětlení na pracovních místech a k vyrovnání rozložení 
jasů v místnosti je nutné sdružené osvětlení. K zajištění vhodného spojení (spolupůsobení) 
umělého a denního osvětlení může být použito manuální nebo automatické spínání a/nebo 
stmívání. K omezení oslnění okny musí být použito stínění tam, kde je to možné. [3] 

4.11. Osvětlení pracovních stanic se zobrazovacími panely (DSE), včetně                
(vakuových) obrazovek (VDU) 

 

4.11.1. Všeobecně 

 
Osvětlení pro pracovní stanice s DSE musí vyhovovat všem úkolům prováděným na 

pracovních stanicích např. čtení na displeji, tištěného textu, rukopisu a práce na klávesnici. Pro 
tyto prostory se kritéria a způsob osvětlení volí podle činnosti, typu úkolu a místnosti z tabulky, 
v některých zemích se uplatňují další požadavky. 

  
DSE a v některých případech i klávesnice vykazují odlesky, jež způsobují omezující  

a rušivé oslnění. Je proto nutné vybrat, rozmístit a uspořádat svítidla tak, aby se odstranily 
odlesky o velkém jasu. Projektant musí stanovit dovolené oblasti pro montáž, zvolit svítidla  
a jejich rozmístění tak, aby nevznikaly rušivé odrazy. [3] 

 

4.11.2. Mezní jasy svítidel s dolním světelným tokem 

 
Tento odstavec udává mezní jasy svítidel, jež se mohou odrážet ve stínítkách DSE při 

normálním směru pohledu. V tab. 4 jsou uvedeny mezní průměrné hodnoty jasů svítidel 
v úhlech 65° a větších od dolu orientované svislice, azimutálně kolem svítidel ve směru 
pracovních míst s vertikálními nebo do 15° odkloněnými displeji. 

  
POZNÁMKA Pro některá speciální pracovní místa, např. s citlivými stínítky nebo 

variabilním sklonem displejů se níže uvedené mezní jasy svítidel musí použít pro menší úhly 
(např. 50°). [3] 
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Tab.č.4. Mezní jasy svítidel jež se mohou odrážet ve stínítkách displejů ( v displejích).  [3] 
 

Třída stínítka podle ISO 9241-7  I II III 

Kvalita stínítka dobrá střední špatná 

Průměrný jas svítidel, jež se odrážejí ve 
stínítku 

≤ 1 000 cd·m-2 
≤ 200 cd·m-2 

 
 

5. PŘEHLED POŽADAVKŮ NA OSVĚTLENÍ 

 
Pro konkrétní zadání diplomové práce, jmenovitě: osvětlení pracoviště a klávesového 

hudebního nástroje, jsem zvolil hodnoty osvětlení uvedené v tabulce č.5. 

 
Tabulka č.5 Přehled požadavků na osvětlení. [3] 
 

Položka 
č. 

Druh prostoru, úkolu nebo 
činnosti 

mE  

(lx) 

UGRL  

– 

Ra  

– 

Poznámky 

1 čítárny 500 19 80  

2 psaní, psaní na stroji, čtení, 
zpracování dat 

500 19 80 práce s displeji viz 4.11 

3 technické kreslení 750 16 80  

4 demonstrační stůl 500 19 80 v přednáškových sálech 750 
lx 
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6. PRINCIP FUNKCE V SOUČASTNOSTI POUŽIVANÝCH SVĚTELNÝCH 
ZDROJŮ 

 
Do této kategorie patří klasické žárovky, i když jejich prodej v celé EU skončí  v září 

2012, jedná se stále o nejrozšířenější světelný zdroj používaný nejen v domácnosti. Dále jsou to 
kompaktní zářivky a v neposlední řadě také, stále se více prosazující LED diody. 

6.1. Žárovka 

 
Žárovka je jednoduché zařízení k přeměně elektrické energie na světlo. Funguje na 

principu zahřívání tenkého vodiče elektrickým proudem, který jím protéká. Při vysoké teplotě 
vlákno žárovky září především v infračervené oblasti, zčásti i ve viditelném světle. U 
přežhavených žárovek (projekční typy, halogeny apod.) najdeme ve spektru i ultrafialové 
záření, avšak baňka žárovky z obyčejného skla je pro ultrafialové záření prakticky nepropustná. 
Z optického hlediska se vlákno žárovky nechová jako absolutně černý zářič, ale jakoby bylo  
o několik set kelvinů teplejší (wolfram je selektivní zářič). 

 
Obyčejná žárovka se dosud často používá v domácnostech a je také základem většiny 

přenosných svítidel. V automobilových světlometech nebo v domácnostech, když má být světlo 

soustředěno do jednoho místa, se často využívají halogenové žárovky. 
 
Mezi hlavní výhody žárovky jako světelného zdroje patří vysoce automatizovaná 

výroba, vynikající podání barev (Ra = 100), možnost přímého napájení z elektrické sítě, absence 
zdraví škodlivých látek. Mezi nevýhody patří především nízká účinnost a měrný výkon (kolem 
10-15 lm/W), krátký život a velká závislost parametrů na napájecím napětí. Klasické žárovky 
mají baňku obvykle z měkkého sodno-vápenatého skla. Vnitřní prostor baňky je vyčerpán a je 
obvykle plněn dusíkem (někdy s příměsí argonu či kryptonu). [4,5,6] 

6.1.1. Konstrukce a použití 

 
Původní Edisonovy žárovky měly uhlíkové vlákno (zuhelnatělý bambus), dnes se 

obvykle využívá wolfram, který lépe odolává vysokým teplotám. Aby vlákno neshořelo, je 
umístěno v baňce z obyčejného skla, ze které je vyčerpán vzduch. U standardních žárovek do 
15 W je obvykle baňka vakuovaná (vzduchoprázdná), u silnějších žárovek je plněná směsí 
dusíku a argonu, ale také řidčeji kryptonem, nebo dokonce xenonem. Tyto náplně umožňují 
vyšší provozní teploty vlákna, omezují jeho stárnutí rozprašováním nebo odpařováním.  
U standardních a velkých žárovek je náplň volena tak, aby se za provozu tlak v baňce přibližně 
srovnal s tlakem atmosférickým. Žárovky stárnou podle doby svícení: Jejich životnost se počítá 
v tisících hodin a je téměř nezávislá na počtu cyklů rozsvícení a zhasnutí. 

  
Jakožto teplotní světelný zdroj dávají stálé spojité světelné spektrum, proto jsou 

vhodné do domácností, kuchyní, dílenských provozů a všude tam, kde je potřeba zachovat 
věrnost barev. Z tohoto pohledu vycházejí lépe než běžné výbojové zdroje, jako zářivky  
a výbojky, které naopak bývají monochromatické a pulsují s frekvencí elektrorozvodné sítě.  
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Konstrukce žárovkám dovoluje jejich používání i při nižších než jmenovitých 
napětích: Příkon je přímo úměrný kvadrátu napětí, takže i produkovaný světelný zářivý výkon 
se s napětím plynule mění. Pro regulaci se i v domácnostech se běžně používají tzv. stmívače. 
Stmívače jsou naopak neopužitelné u zářivek, například kompaktní zářivka se jím zničí. [4,5,6] 

 

 
Obr.č.1 Schéma žárovky. [18] 

 

1. Skleněná baňka 
2. Náplň : nízkotlaký inertní plyn 
3. Wolframové vlákno 
4. Kontaktní vlákno 
5. Kontaktní vlákno 
6. Podpůrná vlákna 
7. Držák (sklo) 
8. Kontaktní vlákno 
9. Závit pro objímku 
10. Izolace 
11. Elektrický kontakt fáze 
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6.1.2. Srovnání s kompaktními zářivkami 

 
Výhody : 
 

• Jas žárovek se dá plynule regulovat. 

• Výroba žárovek je mnohem jednodušší, levnější a energeticky úspornější. Konstrukčně 
jsou jednoduché, neobsahují žádný elektronický předřadník. 

• Žárovky jsou ekologicky nezávadné, neobsahují žádné nebezpečné látky. Zářivky se 
musí složitě ekologicky likvidovat jako nebezpečný odpad, protože obsahují rtuť  
a toxický luminofor. 

• Jsou několikanásobně (pětkrát až 25krát) levnější. 

• Žárovky neemitují žádné nebezpečné záření. Levnější zářivky emitují UV záření, které 
může při dlouhodobé expozici nevratně poškodit zrak, v malém množství vyzařují, díky 
obsahu těžkých kovů, i rentgenové záření. 

• Žárovky vyzařují spojité spektrum světla podobně jako je tomu u slunečního záření. 
[4,5,6] 

 
Nevýhody : 
 

• Žárovky mají kratší životnost, která se pohybuje nejčastěji kolem 1000 hodin provozu, 
nejsou ovšem choulostivé na časté rozsvěcení/zhášení. 

• Nízká energetická účinnost - většina elektrické energie se promění v teplo. Účinnost 
ovšem zpravidla roste s příkonem. 

• Oproti zářivkám velmi omezené možnosti světelného spektra. [4,5,6] 

 

6.1.3. Termíny konce platnosti žárovek 

 
Vzhledem k životnosti žárovek a jejich plánovanému stažení z trhu, lze tuto kapitolu 

s nadsázkou považovat za ohlédnutím do minulosti. Níže jsou uvedeny termíny stažení 
jednotlivých typů žárovek z trhu : 
 

• září 2009 všechny typy matných žárovek; čiré žárovky od 80 W výše, tedy hlavně 
oblíbené "stowattovky“ 

• září 2010 čiré žárovky nad 60 W, tedy hlavně 75 W 

• září 2011 čiré žárovky nad 40 W, tedy nejčastěji používaná žárovka "šedesátka" 

• září 2012 všechny klasické žárovky 

• září 2016 čiré halogenové žárovky [7] 
 

6.2. Kompaktní zářivka 

 
Kompaktní zářivka (často nesprávně označovaná jako úsporná žárovka) je elektrický 

zdroj světla pracující na shodném principu jako lineární zářivka. Kompaktní zářivky ale byly 
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navrženy tak, aby nahradily běžné žárovky. Vyrábějí se v různých tvarech, některé napodobují 
klasickou žárovku, některé mají naopak tvar „volantu“ (anuloidu) většího průměru, nebo 
kopírují tvar svítidla — koule nebo válce z mléčného skla, nebo jsou i vybaveny reflektorem. 
[8,9] 

6.2.1. Konstrukce a použití 

 
Kompaktní zářivky se skládají z vlastní zářivkové trubice a elektronického 

předřadníku umístěného v plastové základně. Trubice, kterých je většinou několik, mají tvar 
"U", případně jsou stočené do spirály. Tak jako u lineárních zářivek je vnitřní stěna trubice 
pokryta luminoforem, trubice je plněna malým množstvím rtuti a inertním plynem. Kompaktní 
zářivka je opatřena paticí s Edisonovým závitem stejně jako žárovka. Dosud nebylo možné 
kompaktní zářivky stmívat, od konce roku 2008 se začaly objevovat první typy stmívatelné 
stmívačem určeným pro klasické žárovky. 

 
Elektronický předřadník je součástí svítidla a nahrazuje tlumivku se startérem  

a kondenzátorem. Zpravidla jediný předřadník napájí všechny zářivky ve svítidle, až čtyři. 
Předřadník nelze použít pro dvoupinové kompaktní zářivky s vestavěným startérem. Naopak 
kompaktní zářivky s žárovkovou paticí (tzv. úsporky) mají celou elektroniku předřadníku 
vestavěnou v patici. 

  
Starší typy se vyznačovaly prodlevou mezi zapnutím a startem v délce až několika 

sekund. U moderních kompaktních zářivek je start téměř okamžitý, ale náběh na plný světelný 
výkon chvíli trvá. Jsou-li vybaveny elektronickými předřadníky, pracují při frekvenci desítek 
kHz, díky tomu se u nich nesetkáváme se stroboskopickým efektem (blikáním za chodu). Pro 
nedočkavce existují světelné zdroje, které jsou kombinací kompaktní zářivky a halogenové 
žárovky. Po zapnutí se rozsvítí zářivka i žárovka. Žárovka svítí plným výkonem dříve. Jakmile 
naběhne i zářivka na plný výkon, žárovka zhasne. Celý proces řídí elektronika předřadníku. 

  
Příbuznými kompaktních zářivek jsou typy, které by se nejvýstižněji daly popsat jako 

jednopaticové zářivky. Také tyto typy se někdy označují jako kompaktní. Mají shodnou 
konstrukci trubice, ale patice má kolíčkové vývody, není opatřena Edisonovým závitem. Pokud 
má zářivka dva vývody, jde o typ s vestavěným startérem. Pro provoz je nutná už jen externí 
tlumivka. Nelze je stmívat. Jednopaticové zářivky se čtyřmi vývody vyžadují externí 
předřadník. Buď konvenční složený ze startéru a tlumivky nebo elektronický, který může být  
i stmívatelný. Pro úsporu místa se často montují elektronické předřadníky schopné napájet dvě 
zářivky současně. [8,9] 
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Obr.č.2 Kompaktní zářivka s elektronickým předřadníkem a paticí E27. [19] 

 

 
Obr.č.3 Jednopaticová zářivka s vestavěným startérem. [19] 

 

 
Obr.č.4 Spirálová kompaktní zářivka. [19] 
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6.2.2. Teplota chromatičnosti 

 
Teplota chromatičnosti bývá u kompaktních zářivek nejčastěji 2700 K, což odpovídá 

klasické žárovce. Tato barva se označuje jako „Interna“ nebo také „teple bílá“ (v typovém 
označení zářivky se tato barva označuje 827). Vyrábějí se i kompaktní zářivky s teplotou 
chromatičnosti 3000 K až 6500 K. Hodnotě 3000 K odpovídá označení 830, slovně většinou 
také „teple bílá“. Pro barvu 4000 K se užívá označení 840 nebo slovy „studená bílá“. 
Nejstudenější světlo s hodnotou 6500 K, s označením 965 se většinou slovně označuje jako 
denní bílá. Rovněž se vyrábějí kompaktní zářivky speciální, obdobně jako běžné zářivky. [8,9] 

 

6.2.3. Srovnání kompaktních žárovek a běžných žárovek 

 
Kompaktní zářivky jsou opatřeny paticí jako běžné žárovky, jejich rozměry ale oproti 

žárovkám bývají často trochu větší. Mívají delší životnost – od 6000 do 16 000 hodin. Výrobci 
uvádějí, že kompaktní zářivky mají přibližně o 80 % menší spotřebu energie oproti klasické 
žárovce při stejném světelném toku. Měrný výkon kompaktních zářivek se pohybuje od 
50 lm/W do 100 lm/W (lumen na watt). 

 
Se spotřebou souvisí ztrátový výkon – ten je u klasických žárovek velmi vysoký – 

kolem 90 % uvolněné energie je teplo a pouhých 10 % světlo. Cenově jsou kompaktní zářivky 
několikrát dražší než velmi levné žárovky, ale v průběhu roku 2009 zaznamenaly některé typy 
zářivek výrazný pokles. [8,9]  

 

6.3. LED 

 
LED (z anglického Light-Emitting Diode - dioda emitující světlo) je elektronická 

polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Narozdíl od klasických diod, LED vyzařuje 
viditelné světlo, infra případně UV v úzkém spektru barev a používá se v široké řadě aplikací. 
[10,11,12] 

 

6.3.1. Funkce 

 
Prochází-li přechodem elektrický proud v propustném směru, přechod vyzařuje 

(emituje) nekoherentní světlo s úzkým spektrem. Může emitovat i jiné druhy záření. Tento jev 
je způsoben elektroluminiscencí. Pásmo spektra záření diody je závislé na chemickém složení 
použitého polovodiče. LED jsou vyráběny s pásmy vyzařování od ultrafialových, přes různé 
barvy viditelného spektra, až po infračervené pásmo. Poměrně dlouho trval vývoj modré LED, 
na nějž čekal jeden z projektů ploché barevné televizní obrazovky. 

 
Z principu funkce LED vyplývá, že nelze přímo emitovat bílé světlo - starší bíle zářící 

diody většinou obsahují trojici čipů vybíraných tak, aby bylo aditivním míšením v rozptylném 
materiálu vrchlíku obalu diody dosaženo vjemu bílého světla. Protože není možné přímo 
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emitovat bílé světlo, pravé bílé LED využívají luminoforu. Některé bílé LED emitují modré 
světlo, část tohoto světla je přímo na čipu luminoforem transformována na žluté světlo a díky 
mísení těchto barev vzniká bílá. Jiné typy bílých LED emitují ultrafialové záření, to je přímo na 
čipu luminoforem transformováno na bílé světlo. 

 
Se zkracující se vlnovou délkou emitovaného světla roste velikost potřebného 

elektrického proudu a z toho vyplývajícího napětí. U křemíkové diody je toto napětí asi 0,6 V,  
u zelené LED z GaP 1,7 V a u modré z SiC již 2,5 V. Základní monokrystaly diod bývají 
překryty kulovými vrchlíky z epoxidové pryskyřice nebo akrylového polyesteru. Materiály, ¨ 
z nichž se LED vyrábějí, totiž mají poměrně vysoký index lomu a velká část vyzařovaného 
světla by se odrážela totálním odrazem zpět na rovinném rozhraní se vzduchem. 

 
Oproti jiným elektrickým zdrojům světla (žárovka, výbojka, doutnavka) mají LED tu 

výhodu, že pracují s poměrně malými hodnotami proudu a napětí. Z toho vyplývá jejich užití  
v displejích (ve tvaru cifer a písmen). Kombinací LED základních barev (červená, zelená, 
modrá) je možno získat i barevné obrazovky. Konstrukčně představují LED součástku, v níž je 
kontaktovaný čip (nebo kombinace čipů) zastříknut materiálem s požadovanými optickými 
vlastnostmi (LED se vyrábějí v bodovém či rozptylném provedení, s různým vyzařovacím 
úhlem). Kontakty mohou být v provedení pro povrchovou montáž (SMD) nebo ve tvaru 
ohebných či poddajných přívodů. Sestavy více LED, pouzdřené společně mohou mít samostatně 
vyveden každý čip, společnou anodu či katodu nebo jiný systém kontaktování dle zamýšleného 
užití (například dvojbarevné diody). [10,11,12] 

 

6.3.2. Zapojení vývodů 

 
Na rozdíl od žárovek, u kterých nezáleží na polaritě napájecího napětí a jsou schopny 

tedy pracovat na střídavé napětí, LED zapojené nesprávným způsobem nepracují. Když je 
napětí na P-N přechodu diody zapojené správně, říkáme že je zapojena v propustném směru 
a v tomto stavu skrz ní prochází proud. Když je zapojené opačně než má být, říkáme že je 
zapojená v závěrném směru a neprochází skrz ní téměř žádný proud a ani nevyzařuje žádné 
světlo. Proud v propustném směru u nízkopříkonových LED se pohybuje od 1-2 mA,  
u standardních LED 10~25 mA až po proudy nad 1 A u speciálních LED používaných 
v osvětlovací technice. Některé LED jsou schopny pracovat se střídavým napětím. V takovém 
případě jsou ale rozsvíceny jen polovinu periody, ve které jsou polarizovány propustně. 
Periodicky se tak rozsvěcují a zhasínají s frekvencí střídavého zdroje. Řešením pro odstranění 
tohoto jevu může být antiparalelí zapojení dvou diod. [10,11,12] 
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Obr.č.5 Polarita LED diody. [20] 

 
 

Protože napěťová charakteristika LED je vzhledem k proudové charakteristice 
prakticky stejná jako u jakékoliv jiné diody (proud vzhledem k napětí roste přibližně 
exponenciálně), malá změna napětí vyvolá obrovskou změnu proudu. Při výrobě jednotlivých 
kusů LED mohou nastat drobné odchylky, které by při paralelním zapojení LED způsobily 
rozdílnou svítivost, nebo dokonce zničení LED s VA charakteristikou posunutou blíže k nule. 
Proto se LED vždy zapojují se sériovým odporem. 

 
Díky tomu, že u diody napětí je logaritmicky vztaženo k proudu, tak se dá v rozsahu, 

ve kterém LED pracuje (svítí) považovat za konstantní. Tedy se dá říct, že je spotřebovaná 
energie prakticky jen funkcí proudu. Pokud chceme zajistit stálý odběr energie s ohledem na 
různé charakteristiky napájení a LED, tak bychom měli použít pro napájení diod proudový 
zdroj. Pokud nevyžadujeme vysokou účinnost zapojení(například u různých indikátorů), 
můžeme se přiblížit proudovému zdroji tím, že připojíme LED v sérii s rezistorem omezujícím 
protékající proud ke zdroji stálého napětí(změny napětí vyvolají menší změny proudu). Tento 
způsob je běžně používán. 

 
Většina LED má taky nízké průrazné napětí, takže mohou být zničeny přiložením 

závěrného napětí i o výši jen několika voltů. Protože někteří výrobci nedodržují standardy 
označení uvedené výše, tak by mělo být v katalogovém listu vždy pokud možno vyhledáno, jak 
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je to u daného konkrétního typu diody. Nebo můžeme polaritu zjistit zkouškou, kdy diodu 
zkusíme připojit ke zdroji nízkého napětí v sérii s ochranným. [10,11,12] 

 

6.3.3. Regulace jasu LED 

 
Obecně platí: čím více proudu, tím více světla. Nejjednodušší (a nejčastější) způsob 

nastavení proudu diodou je pomocí předřadného odporu (který je zapojen v sérii s diodou LED). 
K regulaci jasu LED je možné použít i jednoduchý regulátor s tranzistorem, až po trochu 
složitější pulzně šířkový modulátor - PWM. LEDkou protékají krátkodobé impulzy proudu. 
Tyto impulzy se přivádějí v daleko vyšší frekvenci, než je lidské oko schopné zachytit, takže 
LEDka vypadá jako by svítila trvale. Změnou střídy pak měníme jas. Jedná se o řešení 
používané zejména v zapojeních s mikrokontroléry. [10,11,12] 

 

6.3.4. Další typy LED 

 
Vícebarevné LED  
 

Zařízení obsahují dvě paralelně zapojené, opačně polarizované, diody, každá jiné 
barvy (typicky červená a zelená), umožňující zobrazit dvě barvy, nebo rozsah škály barev, 
změnou poměru dob po kterou jsou jednotlivé diody rozsvíceny. Jiné zase obsahují sadu diod 
rozdílných barev uspořádaných do skupin zapojených se společnou anodou nebo katodou. Zde 
můžeme dosáhnout širší škály různých barev bez toho, že bychom museli měnit polaritu 
napájení (např. často používaná RGB LED - červená, zelená a modrá). 
 

Blikající LED  
 

Ty mají stejný technologický základ, navíc obsahují klopný obvod, který způsobí, že 
LED bliká (typicky s periodou jedna sekunda). Nejběžněji jsou k dostání v červené, žluté nebo 
zelené barvě. Většina jich svítí pouze jednou barvou, ale jsou k dostání i vícebarevné. 
 

LED se zabudovanými rezistory 
 

Můžeme tak ušetřit místo na desce plošných spojů. To může být zvlášť užitečné při 
konstrukci prototypů, nebo při změnách zamýšleného zapojení (když potřebujeme udělat změny 
už na hotové desce). Často se využívají pro indikaci v automobilové technice, kde mají 
vestavěný předřadný odpor pro 12 V. 
 

Infračervené LED 
 

Např. v dálkovém ovládání od televize. Také se používají v IrDA, pro komunikaci 
elektronických zařízení na malé vzdálenosti. Pouhým okem toto záření není vidět, ale protože 
CCD snímače v digitálních kamerách jsou na toto záření citlivé, jsou infračervené LED 
nedílnou součástí některých bezpečnostních kamerových systémů. 
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Ultrafialové LED 
 

Zejména pro speciální účely. Tyto LED jsou instalovány v zařízeních pro kontrolu 
ochranných prvků bankovek, nebo jiných dokumentů. [10,11,12] 

 

6.3.5. Výhody a nevýhody LED 

 
Výhody : 
 

• Produkují více světla na watt energie než žárovky (nejmodernější přes 100 lm/W), to je 
užitečné v zařízeních napájených bateriemi, nebo v úsporných zařízeních (česky řečeno, 
mají vyšší účinnost). 

• Mohou vyzářit světlo v požadované barvě bez použití složitých barevných filtrů. 

• Jejich pouzdro může být navrhnuto k soustředění světla na určité místo. Světelné 
tepelné (žárovky) a fluorescenční (zářivky) většinou potřebují k soustředění světla 
vnější optickou soustavu. 

• V zařízeních, kde potřebujeme funkci „stmívání“ nemění svou barvu při snížení 
napájecího proudu, na rozdíl od žárovek, které při snížení napájení vydávají žlutější 
světlo. 

• Jsou odolné vůči nárazům. 

• Jsou ideální na použití v zařízeních, kde dochází k častému vypínání a zapínání 
zařízení, na rozdíl od žárovek, které mohou při častém zapínání a vypínaní snadno 
shořet. 

• Mají extrémně dlouhou životnost. Jeden z výrobců vypočítal odhadovanou dobu 
životnosti jejich LED mezi 100 000 a 1 000 000 hodin (neplatí pro výkonné LED, tam 
mohou být značně menší hodnoty). U zářivek je obvyklý údaj 8 000 - 12 000 hodin a u 
typických žárovek 1 000 – 2 000 hodin. 

• Nejčastější příčinou jejich selhání je postupný úbytek jasu, na rozdíl od žárovek, ¨ 
u kterých se nejčastěji přeruší vlákno. 

• Velice rychle se rozsvítí. Typický červený LED indikátor se rozsvítí v řádu 
mikrosekund. LED používané v telekomunikačních zařízeních mohou mít tyto doby  
i mnohonásobně kratší. 

• Jsou velice malé a snadno mohou být osazeny do desky plošných spojů. 

• Neobsahuji rtuť (na rozdíl od zářivek). [10,11,12] 
 

Nevýhody : 
 

• Mají vyšší pořizovací náklady (počítáno v ceně za lumen), než tradiční světelné zdroje. 
Další náklady také vychází z toho, že jedna dioda poměrně slabě září (Pozn.: Dnešní 
LED dosahují již velmi vysokého světelného toku), a proto jich potřebujeme větší 
množství . Nicméně pokud si vezmeme celkové náklady (včetně udržovacích), daleko 
překonávají žárovky a halogenové zdroje světla. 
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• Jejich výkonnost hodně závisí na teplotě okolního prostředí. Používání LED na hranici 
proudových specifikací může vést k přehřátí pouzdra LED diody a k následnému 
selhání zařízení. V případech vyšších teplot se musí zajistit dostatečné chlazení. To je 
obzvláště důležité v automobilech a zařízeních pro vojenské nebo lékařské účely, které 
musí fungovat v širokém rozsahu teplot a jsou u nich kladeny vysoké požadavky na 
spolehlivost. 

• Musí být napájeny správným proudem. 

• Obvykle vyzařují světlo jen v úzkém paprsku v jednom směru. 

• Světlo z bílých LED diod může zkreslovat barvy. 

• Nemohou být použity v aplikacích, kde potřebujeme ostře směrový paprsek světla. LED 
nejsou schopny směrovosti pod několik stupňů. Pokud potřebujeme směrovější zařízení, 
je lepší použit Laser (nebo LED lasery). [10,11,12] 

 
 

7. SROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 

7.1. Ekologické aspekty použití  

 
Obr.č.6 Značka ekologická likvidace. [21] 

 
Tab.č.6 Ekologické aspekty použití. 

 
Žárovka Kompaktní zářivka LED 

Ekologicky nezávadné, Likvidují se jako nebezpečný Ekologicky nezávadné, 
neobsahují žádné 

nebezpečné 
odpad, obsahují rtuť a 

toxický 
neobsahují žádné 

nebezpečné 
látky. luminofor. látky. 
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7.2. Spektra 

 

 
Obr.č.7 Spojité spektrum viditelného světla. [22] 

 
Tab.č.7 Spektra. 

 
Žárovka Kompaktní zářivka LED 

Vyzařují spojité spektrum světla, Levnější zářivky emitují UV  Vyzařují světlo v úžkém paprsku 
podobně jako je tomu u  záření. V malém množství  a jednom směru. Světlo z bílých 

slunečního záření. Neemitují vyzařují, díky obsahu těžkých LED diod může zkreslovat  
žádné nebezpečné záření. kovů i rentgenové záření. barvy. 

 

7.3. Životnost 

 

 
Obr.č.8 Čas. [23] 

Tab.č.8 Životnost. 

 
Žárovka Kompaktní zářivka LED 

1000 h 20 000 h 50 000 h 

 
 

Hodnoty u žárovky a kompaktní zářivky jsou přibližné. Hodnoty u LED jsou 
odhadovány, jelikož tyto systémy neexistují natolik dlouho, aby mohl být tento odhad potvrzen.  
Již z prvního pohledu na tabulku je zřejmé o kolik je životnost LED diod delší. Vzhledem 
k neustálému pokroku technologií a novým poznatkům se životnost ještě prodlouží. Již dnes se 
objevují odhady řádově ve stovkách tisíc hodin. Tyto hodnoty nám zaručují „nesmrtelnost“ 
svítidel, proto si již nikdy nebudeme muset dělat starosti s výměnou prasklých žárovek. 
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7.4. Účinnost (měrný výkon) 

 

                       
 

Obr.č.9 Elektroměr, měna. [24] 
Tab.č.9 Účinnost. 

 
Žárovka Kompaktní zářivka LED 

Měrný výkon 8-18 lm/W Měrný výkon 50-100 lm/W Měrný výkon 100 lm/W 
Účinnost roste s příkonem. Přibližně o 80% menší spotřeba Tato technologie se stále  
Ztrátový výkon 90% - teplo energie oproti klasické žárovce, vyvíjí, proto číslo nemusí být  

10% - světlo při stejném světelném toku. konečné. 

 
 

Účinnost klasických žárovek je naprosto nepřípustná z hlediska úspory a dnešním 
nároku na ekologičnost. Při porovnání měrného výkonu v tabulce nahoře je to patrné. Při 
srovnání těchto kritérií vychází nastejno jak LED tak kompaktní zářivka. 

 

7.5. Rozměry 

 

                         
        Obr.č.10. Žárovka se závitem E27. [25]                             Obr.č.11. Závit E27. [26] 

 
 

Žárovka 

 
Rozměry klasické žárovky se pohybují okolo 100mm výšky a 50mm šířky. 

Kupříkladu žárovka E27/60W má následující rozměry : výška 93mm, šířka 55mm. Nejčastěji je 
upevněna v patici E27, která patří k nejrozšířenějším vůbec. 
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                    Obr.č.12 Srovnání. [27]                                   Obr.č.13 Srovnání. [27] 
 
Kompaktní zářivka 
 

Její tvar byl přímo navržen, aby mohla bez jakýchkoliv úprav stínítka nahradit 
klasické žárovky. Používá se zejména rozšířený závit E27. Starší typy těchto kompaktních 
zářivek se vyznačovaly o něco většími rozměry než je klasická žárovka. Postupem času ovšem 
dochází k miniaturizaci a rozdíly ve velikosti mezi žárovkami a kompaktními zářivkami je již 
zanedbatelný. Jiným typem kompaktní zářivky je trubice používající např. závit G23. Tyto 
trubice se vyznačují větší délkou cca 250 mm. Proto je vhodná pro použití do stolních svítidel. 

 
 

         
         Obr.č.14 LED žárovka. [28]                                 Obr.č.15 LED pásek. [29] 
 
 
LED 
 

Jsou velice malé a snadno mohou být osazeny do desky plošných spojů. Na obrázcích 
nahoře vidíme dvě z mnoha možností použití LED technologií. Rozměry LED diody jsou 
natolik malé, že se konstruktéři svítidel mohou naprosto oprostit od zaběhlé konstrukce stínítek, 
do kterých se usazovaly klasické žárovky a později i kompaktní zářivky. Tyto stínítka 
vyžadovaly nemalé místo pro usazení svítidla, čímž také vzrostla hmotnost stínítka a od toho se 
odvíjela i robustnost nosného ramínka 
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7.6. Investiční náklady 

 
Pro srozumitelnost a přehlednost byly vybrány světelné zdroje, které používají závit 

E27. Neporovnávají se tedy ceny celách lampiček, ale pouze světelné zdroje.  
 
Tab.č.10 Investiční náklady. [13,14,15]    

 
Žárovka Kompaktní zářivka LED 

Příkon 75W Příkon 15W Příkon 9W 
Světelný tok 950lm Světelný tok 900lm Světelný tok 600lm 

Cena s DPH 9.70 Kč Cena s DPH 89 Kč Cena s DPH 1037 Kč 

 
 

Základem pro porovnání investičních nákladů byla žárovka s příkonem 75W, její 
adekvátní náhradou je kompaktní zářivka s příkonem 15W. Led žárovka s příkonem 9W je 
náhradou pro 60W žárovku, proto je světelný tok řádově nižší než u předcházejících dvou 
světelných zdojů. 

 
Z výše uvedené tabulky je patrný nárůst ceny směrem k úspornosti světelného zdroje. 

Zatímco, cena kompaktní zářivky je asi desetinásobek ceny klasické žárovky, LED žárovku 
pořídíme za stonásobek ceny klasické žárovky, což ji korunuje za absolutně nejdražší světelný 
zdroj. Znamená to že vstupní náklady na LED osvětlení jsou značně vysoké. Tuto vysokou 
pořizovací cenu však vyvažuje vysoká životnost  a značná úspora při provozu. Navíc je logické 
předpokládat pokles této ceny vlivem zvýšení produkce, z důvodu postupného vytlačení 
klasických žárovek z trhu rozhodnutím EU. 

7.7. Ekonomika provozu 

 
Pro ekonomiku provozu byly vybrány světelné zdroje se stejnými, nebo podobnými 

parametry, jako v kapitole investiční náklady, aby byla okamžitě patrná návratnost těchto 
nákladů. Roční spotřeba energie a náklady na el. energii na 10 let jsou vypočteny pro průměrné 
svícení 3 hodny denně. 
 
Tabulka č.11 Ekonomika provozu. [17] 
 

  Žárovka Kompaktní zářivka LED 
Příkon 75W 15W 8W 
Roční spotřeba el. energie 82,1 kWh 16,4 kWh 9,1 kWh 
Náklady na el. energii na 10 let 4 106 Kč 821 Kč 454 Kč 

 
 

Z tabulky je patrné, že náklady na provoz obyčejné žárovky jsou neúměrně vysoké. 
Jsou pětinásobně vyšší, než u kompaktní zářivky a u LED žárovky dokonce devítinásobné. 
Pokud tyto hodnoty porovnáme s investičními náklady zjistíme, že při průměrném denním 
svícením po dobu 3 hodiny je návratnost při koupi kompaktní zářivky zhruba 3 měsíce. 
Návratnost při zakoupení LED žárovky je méně než 3 roky. 
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8. LED PÁSKY 

 

8.1. Co je LED pásek ? 

 
LED pásek obvykle představuje samolepící ohebný pásek, na kterém jsou připájeny 

LED diody, zastoupené nejčastěji v SMD provedení. LED pásek je díky své konstrukci velice 
dobře ohebný a výborně se tak hodí pro osvětlení i takových míst, kde by jiné zdroje světla 
neuspěly už jen kvůli své velikosti. LED pásky se nejčastěji vyrábějí o šířce 8 nebo 10 mm, a to 
samozřejmě v různých barevných i typových provedeních. Od holých pásků určených pro 
instalaci do suchých prostor až po vodotěsné typy, které mohou být trvale a za plného provozu 
ponořeny ve vodě. [16] 
 

 
Obr.č.16 Popis LED pásku. [30] 

 
LED pásky se průmyslově vyrábějí ve smotcích po pěti metrech, přičemž je možné si 

tyto pásky nastříhat obyčejnýma nůžkami po segmentech, nejčastěji je to 50mm, nebo 100mm. 
Všechny segmenty v pásku jsou vodivě spojeny, proto stačí napájet první z nich a automaticky 
se rozsvítí celý pásek v celé svojí délce. Dalším důležitým parametrem je hustota rozmístění 
LED diod po pásku. Tato hodnota se udává nejčastěji v jednotkách na metr. Konkrétně 30 LED/ 
1m, 60 LED/ 1m, 120 LED/ 1m. 

 

 
Obr.č.17 Hustota rozmístění LED diod na pásku. [30] 
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8.2. Napájení LED pásku 

 
Na každém, nejčastěji 5 cm modulu (segmentu) LED pásku jsou připraveny pájecí 

plošky, na které je možné připájet vodiče. Pochopitelně, jak již bylo uvedeno, všechny moduly 
na LED pásku jsou již z výroby propojeny, takže napájení stačí připojit jen k prvnímu segmentu 
a rozsvítí se celý pásek. Pokud si připojujete vodiče sami, vzniklý pájený spoj je vhodné 
zaizolovat. [16] 

 

 
                         Obr.č.18 Pájecí plošky.[30]                    Obr.č.19 DC měnič 12V,1A. [31] 
 

Obecně jsou pro většinu typů pásků vhodné 12V zdroje, dostatečně dimenzované 
zdroje. Jelikož je intenzita svitu LED umístěných na pásku závislá na protékajícím proudu, je 
vždy nutné použít napájecí zdroje se stabilizovaným výstupem. Zdroj je nutné vybrat podle 
počtu zapojených segmentů LED pásku. 

 

8.3. Instalace LED pásku 

 

Zakoupený samolepící pásek je vybaven kvalitní lepící páskou 3M, která velice dobře 
přilne ke každému hladkému a odmaštěnému povrchu. Jednoduše stačí oddělit krycí pásku  
a pásek nalepit na připravený povrch. V případě kdy máte k dispozici pásek bez samolepící 
vrstvy, můžete ho přilepit například pomocí silikonu nebo chemoprénu. Opět i zde platí že by 
určené plochy měly být odmaštěny a zbaveny všech nečistot. [16]. 

 
Nejčastěji se LED pásky vlepují do hliníkových profilů, které mohou být vybaveny  

i krycím plexisklem. Je to z důvodu jednoduché instalace, tak pasivního chlazení, které tyto 
profily představují.  

 
Dva základní druhy hliníkových profilů jsou:  
 

• Pro povrchovou montáž ( na zdi, stropy, nábytek…..) 

• Pro zapuštěnou montáž (do podhledů, stěn, případně podlah) 
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Profily pro povrchovou montáž mohou mít tvar: 
 

• Ploché profily 

• Kulatý profil   

• Rohový profil 
 
 

 
             Obr.č.20 Samolepící vrstva. [30]    Obr.č. 21 Hliníkový profil s krycím plexisklem. [32] 
 
 
 

9. VLASTNÍ KONSTRUKCE LED SVÍTIDEL 

 

V rámci diplomového projektu byly sestaveny tři svítidla využívající LED technologii. 
Konstrukce dvou těchto svítidel je uzpůsobena, jako stolní lampičky. Třetí svítidlo je řešeno 
jako předsazené a je primárně určeno k osvětlování klávesového hudebního nástroje, zejména 
klavíru a varhan. 

  
U všech typů svítidel je použitá stejná technologie osvětlení a to LED pásky, které 

svítí studenou bílou barvou a bílou teplou barvou. Pásky jsou standardně napájené 12V a jsou 
tvořeny pěticentimetrovými segmenty, každý tento segment obsahuje 3 LED diody v SMD 
provedení. Šířka LED pásku je 10mm a pásky jsou vybaveny samolepící plochou pro 
jednoduché upevnění. 

 
Pohyblivé části svítidel, kdy je třeba nastavovat polohu stínítka, jsou u všech tří typů 

realizovány ohebnými trubkami, neboli „ husími krky“. Konkrétně se jedná o ohebné trubky 
Spiritflex, které byly na zakázku uřezány do požadovaných délek a osazeny koncovkami se 
závitem M 10 x 1 pro jednoduchou montáž. Vnější průměr ohebných trubek je 10 mm, materiál 
je železo a povrchová úprava je potah černým plastem. 
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                  Obr.č.22 Ohebné trubky. [33]                       Obr.č.23 Povrchová úprava. [33] 
 

9.1. Svítidlo  č.1 

 

 
Obr.č.24 Svítidlo č.1. 

 

9.1.1. Popis svítidla 

 

Jedná se o stolní lampu určenou ke čtení, práci na počítači a drobným úkonům jak se 
uvádí v tabulce v páté kapitole.  

 
Svítidlo se skládá z kovové podstavy kruhového tvaru. Tělo lampy je tvořeno kovovou 

trubkou, která ke svému konci navazuje na ohebnou trubku. Tato ohebná trubka je zakončena 
stínítkem z plechu. LED pásky jsou ve stínítku nezvykle umístěny po dvou vedle sebe. Napájecí 
zdroj je externí, to znamená že není součástí svítidla. 
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9.1.2. Konstrukce 

 

Podstava: 
 

Je tvořena z masivního kusu železa kruhového tvaru. Poloměr je 140 mm, šířka 20 
mm. V podstavě je vyvrtán závit M 10 pro uchycení nosného ramínka lampy. 
 
 

 
 

Obr.č..25. Nákres podstavy. 
 

Rameno lampy: 
 

Je zhotoveno z 500 mm dlouhé měděné trubky o vnějším průměru 12 mm. Ve 150 mm 
je tato trubka ohnuta o 45°. Do spodního konce trubky je vyvrtán vnitřní závit M 10, aby mohl 
být později spojen s podstavou pomocí šroubu. Horní konec trubky je opatřen vnitřním závitem 
M 10 x 1. Do tohoto závitu se vešroubuje výše zmiňovaná ohebná trubka v délce 100 mm. Oba 
konce této ohebné trubky jsou opatřeny koncovkami s vnějšími závity M 10 x 1.  
 

Stínítko: 
 

Je umístěno na samém vrcholu lampy, je zhotoveno z pocínovaného ocelového plechu 
o tloušťce 0,4 mm. Plech byl podle návrhu nastříhán nůžkami na plech a ohnut do 
požadovaného tvaru. Spojení plechů bylo realizováno pomocí pájedla cínem. Do útrob stínítka 
byly umístěny ještě rozpěrné plechy, kvůli torzní tuhosti a odvádění tepla. V neposlední řadě 
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bylo stínítko vybaveno regulační páčkou, kterou je možné stínítko podle potřeb naklánět. Toto 
ovládání je vyrobeno z hliníkového plechu o šířce 2 mm. Stínítko má rozměry 120 x 80 x 10-20 
mm (d,š,h). Stínítko je k ohebné trubce upevněno matkou. 

 

 
Obr.č.26 Stínítko. 

 
Povrchová úprava:  
 

• Podstava – nastříkána černou matnou barvou 

• Rameno – potaženo černým plastem 

• Ohebná trubka – potaženo černým plastem 

• Stínítko – nastříkáno černou matnou barvou 
 

9.1.3. Elektrická část 

 
LED pásky: 
 

U tohoto svítidla je použito 8 pěticentimetrových segmentů, které jsou po dvojici 
zapojeny vedle sebe. Kromě krajních pásků jsou oproti sobě rozmístěny s mezerami 10 mm. 
Mezi krajními pásky a okrajem stínítka je vzdálenost 5 mm. Dvojice za sebou zapojených pásků 
má vždy jeden napájecí vodič. Tyto napájecí vodiče se spojují dohromady a s napájecím 
vodičem za přepážkou v prostoru, který je zároveň určen pro přišroubování ohebné trubky  
a napojení regulační páčky. Je zde použito 18 LED diod s označením jako studená bílá a 6 LED 
diod s označením teplá bílá barva. 
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Obr.č.27 Uložení LED pásků. 

 
 

Napájecí zdroj: 
 

Je mimo tělo svítidla. Konkrétně je u této lampy použit SHURE PS20E. Jedná se  
o 12V, 400 mA na výstupu. Výstupní vodič je protažen dutým tělem svítidla až do stínítka. Kde 
je přímo spojen s LED pásky. Spoj je realizován připájením kontaktu přímo na pájecí plošky 
pásku. 

 

9.2. Svítidlo č.2 

 

 
Obr.č.28 Svítidlo č.2. 
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9.2.1. Popis svítidla 

 
Jedná se o stolní lampu určenou ke čtení, práci na počítači a drobným úkonům jak se 

uvádí v tabulce v páté kapitole. 
 
Spodní část svítidla je tvořena svorkou pro uchycení lampy k okraji stolu. Z této 

svorky vystupuje ohebná trubka, která tvoří celé rameno lampy. Druhá strana je ukončena 
stínítkem. Jedná se o podlouhlý hliníkový profil kulatého tvaru, k těmto účelům přímo 
zakoupený. Do profilu je vlepeno 9 segmentů LED pásku. Napájecí zdroj je externí. 
 

9.2.2. Konstrukce 

 
Podstava: 
 

Je tvořena svorkou z tvrzeného plastu, která se k desce stolu přichytí  pomocí odporu 
uvnitř stlačené pružiny. Čelisti pružiny lze rozevřít manuálně a bez použití jakéhokoliv nástroje. 
Výhodou této svorky oproti těžké podstavě je menší hmotnost, možnost umístit na nerovná 
místa a v neposlední řadě výrazně nižší cena. 

 
Rameno lampy: 
 

Se skládá pouze z ohebné trubky o délce 450 mm. Oba konce jsou osazeny 
koncovkami se vnějším závitem M 10 x 1. Závity umožňují jednoduché připojení těla lampy jak 
k podstavě, tak stínítku, pomocí matek. Ohebná trubka v celé délce ramena lampy je výhodná 
z hlediska pohybového rozsahu svítidla. 
 
 

Stínítko: 
 

Je tvořeno kulatou lištou pro LED pásky z eloxovaného hliníku. Konkrétně tento 
produkt nese název PDS-O s čirým krytem. Jelikož nebylo možné profil spojit přímo s ohebnou 
trubkou, bylo nutné vyrobit kovový nástavec, jenž se pomocí šroubků a matek přišrouboval 
přímo k profilu. Do tohoto nástavce se již dala vyvrtat díra o průměru 10 mm a upevnit v ní 
konec ohebné trubky pomocí matky. 
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Obr.č.29 Hliníkový profil. [34] 

 
Povrchová úprava:  
 

• Podstava – nastříkána černou matnou barvou 

• Ohebná trubka – potaženo černým plastem 

• Stínítko – ponechán původní hliníkový vzhled 

 

9.2.3. Elektrická část 

 
LED pásky: 
 

V tomto případě je použito 9 pěticentimetrových segmentů LED pásku, které jsou 
ponechány v původním zapojení. To znamená že pásky jsou již při dodání vodivě spojeny, stačí 
tedy připojit na první z těchto pásků zdroj. Zde je použit pásek s teplou bílou barvou. 

 
Napájecí zdroj: 
 

Je mimo tělo svítidla. Konkrétně je u této lampy použit SHURE PS20E. Jedná se  
o 12V, 400 mA na výstupu. Výstupní vodič je protažen dutým tělem svítidla až do stínítka. Kde 
je přímo spojen s prvním LED páskem. Spoj je realizován připájením kontaktu přímo na pájecí 
plošky pásku.  
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9.3. Svítidlo č.3  

 

 
Obr.č.30 Svítidlo č.3. 

 

9.3.1. Popis svítidla 

 
Jedná se o předsazenou lampu, která primárně slouží pro osvětlování not a kláves 

klávesového hudebního nástroje. 
 
Svítidlo se skládá z kovové podstavy kruhového tvaru. Z této podstavy vystupují 

souběžně dvě ohebné trubky. Kolmo k těmto trubkám je připevněna hliníková lišta nesoucí 
LED pásek. Napájecí zdroj je rovněž externí. 

 

9.3.2. Konstrukce 

 
Podstava: 
 

Je tvořena z masivního kusu železa kruhového tvaru. Poloměr je 140 mm, šířka 20 
mm. V podstavě jsou vyvrtány dva závity M 10 x 1 pro uchycení dvou nosných ramen lampy. 
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Obr.č.31 Schéma podstavy. 

 
Rameno lampy: 
 

se skládá z dvou, rovnoběžně jdoucích, ohebných trubek o délce 350 mm. Oba konce 
trubek jsou osazeny koncovkami se vnějším závitem M 10 x 1. Díky těmto závitům se trubky 
mohou přímo našroubovat do základny. 
 

Stínítko: 
 

je tvořeno plochou lištou pro LED pásky z eloxovaného hliníku. Konkrétně tento 
produkt nese název LED profil N1 – nástěnný. Tento profil je rovněž vybaven plastovým 
krytem. Jelikož nebylo možné profil spojit přímo s ohebnými trubkami, bylo nutné vyrobit 
kovový nástavec, jenž se pomocí šroubků a matek přišrouboval přímo k profilu. Do tohoto 
nástavce se již daly vyvrtat díry o průměru 10 mm a upevnit v ní konce ohebných trubek 
pomocí matek. Profil je vzhledem k ohebným trubkám připevněn kolmo. Rozteč děr v kovovém 
nástavci je jako u podstavy shodný 50 mm. Tato LED lišta je primárně určena jako přisazené 
svítidlo, se svojí délkou 600 mm obstojí jako osvětlení celé místnosti. Rovněž by se dalo použít 
jako vestavné, pro tyto účely se ovšem používá speciální lišta vhodná pro zabudování do stěn, či 
podhledů. 
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Obr.č.32 Hliníkový profil. [34] 

 
Povrchová úprava:  
 

• Podstava – nastříkána černou matnou barvou 

• Ohebná trubka – potaženo černým plastem 2x 

• Stínítko – nastříkáno černou matnou barvou 

 

9.3.3. Elektrická část 

 
LED pásky: 
 

V tomto případě je použito 11 pěticentimetrových segmentů LED pásku, které jsou 
ponechány v původním zapojení. To znamená že pásky jsou již při dodání vodivě spojeny, stačí 
tedy připojit na první z těchto pásků zdroj. Použité LED diody mají barvu studenou bílou. 
 
Napájecí zdroj: 
 

je mimo tělo svítidla. Konkrétně je u této lampy použit 12V, 1000 mA na výstupu. 
Výstupní vodič je protažen dutým tělem svítidla až do stínítka. Kde je přímo spojen  
s prvním LED páskem. Spoj je realizován připájením kontaktu přímo na pájecí plošky pásku. 
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10. MĚŘENÍ NA VYBRANÝCH STOLNÍCH SVÍTIDLECH 

 

10.1. Popis měřených svítidel 

 
Svítidlo č.1  

Vlastní konstrukce, obsahuje 24 LED diod. Diody zaujímají plochu 100 x 80 mm. 
Podrobný popis viz. kapitola 9. 
 
Svítidlo č.2 

Vlastní konstrukce, obsahuje 27 LED diod. LED diody jsou umístěny v řadě za sebou 
a tvoří délku 450 mm, přičemž stínítko má délku 500 mm. Podrobný popis viz. kapitola 9. 
 
Svítidlo č.3 

Vlastní konstrukce, obsahuje 33 LED diod. I v tomto případě jsou LED diody řazeny 
za sebou a vytváří LED pásek v délce 550 mm, přičemž stínítko má délku 600 mm. Podrobný 
popis viz. kapitola 9. 
 
Svítidlo č.4 

Stolní lampa Matrix L01 LED20 3W ČERNÁ. Hliníkové provedení, 20x LED dioda, 
příkon pouze 3 W, výška 65 cm, průměr těla 1,2 cm, černá barva. Zakoupené, obsahuje 20 
klasických LED diod, které jsou uspořádány v řadě v délce 300mm, přičemž celková délka 
stínítka je 385 mm.                                                                                                             

 
Svítidlo č.5 

Stolní lampa ARCHI černá 20 x 81 cm. Zakoupená, celokovová klasická lampa 
s dvojitým ramenem pro lepší odraz má vnitřek stínítka bílou úpravu. Osazené klasickou 
žárovkou 40W. 

 
Svítidlo č.6 

Stolní lampa ARCHI černá 20 x 81 cm Zakoupená, celokovová klasická lampa 
s dvojitým ramenem pro lepší odraz má vnitřek stínítka bílou úpravu. Jedná se o naprosto 
stejnou stolní lampu jako je svítidlo č.5. V tomto případě je osazené kompaktní zářivkou 11W. 

 

                                        
 
                Obr.č.33 Svítidlo č.5 a 6. [35]                                    Obr.č.34 Svítidlo č.4. [36] 
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10.2. Měření na fotometrické lavici 

 
Měření na fotometrické lavici proběhlo v laboratoři LO2. Fotometrická lavice je 

laboratorní přístroj. Skládá se z vodící tyče, po níž se mohou volně pohybovat clony  
a fotoměřič, v našem případě luxmetr. Světelný zdroj je pevně upevněn na začátku vodící tyče 
v zařízené, které umožňuje jeho natáčení do všech směrů. Měření na tomto zařízené spočívá 
v umístění světelného zdroje a  fotoměřiče do optické osy. Luxmetr se od světelného zdroje 
umisťuje do vzdálenosti, který odpovídá pětinásobku nejdelší strany svítidla. Clona se umístí 
mezi těmito dvěma body a to tak, že se snažíme v průzoru stínítka vidět pouze světelný zdroj  
a tímto eliminovat nežádoucí odrazy. Při měření byly svítidla natáčeny o 90° na obě strany vždy 
po 10° stupních. Hodnoty z luxmetru byly vynásobeny podle čtvercového zákona a tímto 
způsobem jsme získali svítivost světelného zdroje. 

 
Tab.č.12. Vzdálenosti mezi svítidly a luxmetrem. 
 

Svítidlo č.1 2m 
Svítidlo č.2 2,5m 
Svítidlo č.3 3m 
Svítidlo č.4 1,5m 
Svítidlo č.5 1m 
Svítidlo č.6 1m 

 
Naměřená hodnota je v luxech. Přepočet podle čtvercového zákona se realizuje pomocí vzorce: 
 

2rEI ⋅=  
 
I…..Svítivost (cd) 
E….Osvětlení (lx) 
r…..Vzdálenost mezi svítidlem a luxmetrem 

 
Pomocí tohoto vzorce byly spočítány jednotlivé hodnoty svítivosti světelných zdrojů. 

Hodnoty jsou uvedeny v tabulce. Vypočítané hodnoty slouží k vykreslení křivek svítivosti. 
Tabulka s vypočítanýma hodnotami i křivky svítivosti se nacházejí v příloze č.1. 

 
Příklad výpočtu pro svítidlo č.1: 

 

cdI

rEI

80220 2

2

=⋅=

⋅=
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Tab.č.13. Vypočtené hodnoty pro svítidlo č.1:  
 
Svítivost [cd] 

ÚHEL(Ve °) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Lampa č.1 80 71,2 67,6 41,2 24 12 11,6 9,2 3,6 1,2 

 
Tab.č.14. Vypočtené hodnoty pro svítidlo č.1:  

 
Svítivost [cd] 

ÚHEL(Ve °) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 
Lampa č.1 80 71,1 67,5 41,3 23,9 12,1 11,5 9,1 3,7 1,1 

 
Po vypočítání všech hodnot byly sestaveny křivky svítivosti pro jednotlivá svítidla. 

Jak už bylo dříve zmíněno měření proběhlo na šesti exemplářích, všechny grafy nalezneme 
v příloze č.1. 

 
 

 
                                          Graf č.1 Křivky svítivosti pro svítidlo č.1 
 

Na grafu č.1 je patrné že se jedná o svítidlo tvořené bodovými zdroji. Úhel vyzařování 
je poměrně malý, tudíž se můžeme vyvarovat nežádoucímu oslnění. Grafy zbylých LED svítidel 
jsou si velice podobné, liší se pouze délkou křivek, což je způsobeno různými délkami LED 
pásků. Charakteristika žárovky je výrazně širší, asi 120°. U kompaktní zářivky je to velice 
podobné, ale s tím rozdílem že při čelním pohledu je svítivost velice malá, proto je výhodnější 
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tento světelný zdroj umisťovat do svítidel, kde mohou být umístěny svojí delší stranou 
rovnoběžně s pracovní deskou viz. příloha č.1. 

10.3. Měření spektrofotometrem 

 

Index podání barev aR  

 
Index podání barev Ra (CRI - color rendering index). Jedná se o hodnocení věrnosti 

barevného vjemu. Index podání barev může nabývat hodnoty 0 – 100. Barevný vjem 
z měřeného světelného zdroje se porovnává s barevným vjemem, který vzniká ve světle slunce. 
Hodnota 0 znamená nemožnost rozezní barev. Naproti tomu hodnota 100 signalizuje přirozené 
podání barev. 

 
Tab.č.15. Index podání barev u měřených světelných zdrojů. 

 

Svítidlo Ra 
 č.1 67,99 
 č.2 66,03 
 č.3 67,87 
 č.4 82,3 
 č.5 99,07 
 č.6 83,11 

 
Z tabulky je patrné že nejlepší podání barev má podle předpokladů světelný zdroj č.5, 

čili svítidlo s žárovkou, následována je stejným svítidlem, avšak osazeným kompaktní zářivkou 
č.6. Svítidla č.1 – č.3 jsou si velice podobné, jelikož používají naprosto stejnou technologii. 
Svítidlo č.4 je rovněž LED, avšak LED diody nejsou v SMD provedení. U tohoto svítidla jsou 
hodnoty Ra vyšší než u vyrobených LED svítidel. Podle normy, která je uvedena v kapitole 5 by 
hodnota Ra měla být 80. Z tohoto hlediska obstály svítidla kupovaná tedy č.4 – č.6. 

 
Teplota chromatičnosti CTT 

 
Světlo určité teploty chromatičnosti má barvu tepelného záření vydávané černým 

tělesem, zahřátým na tuto teplotu. 

 
Tab.č.16. Teplota chromatičnosti u měřených světelných zdrojů. 
 

Svítidlo CTT [K] 
 č.1 3443 
 č.2 3019 
 č.3 3419 
 č.4 9616 
 č.5 2389 
 č.6 2528 
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Teplota chromatičnosti obvyklého denního světla je 5000 K. Naměřená hodnota  
u žárovkového svítidla odpovídá teoretickým odhadům, č.5. Výrazně vyšší hodnotu oproti 
ostatním svítidlům představuje svítidlo č.4 . 

 
Spektrofotometr je moderní měřící přístroj, který ve spojení s počítačem umožňuje 

vyhodnocení velkého množství dat. Toto zařízení umožnilo vykreslení spektrálních 
charakteristik, kde je na ose X vlnová délka a na ose Y zářivost. Tyto charakteristiky jsou 
uvedeny v příloze č.2. 
 

 
Graf č.2 Spektrální charakteristika svítidla č.1 

 
Na grafu č.2 vidíme charakteristiku odpovídající svítidlu č.1. Je to svítidlo používající 

24 LED diod. Lehce rozeznáme, že se jedná o LED svítidlo díky strmému náběhu, na obrázku 
modře zobrazené, zářivosti, která je v tomto grafu zastoupena velikým dílem. V příloze č.2 se 
nacházejí zbývající charakteristiky, na kterých si můžeme prohlédnout jak se vzájemně liší. 
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10.4. Měření osvětlení E  

 
Měření bylo provedeno v pracovní poloze svítidel. Měření svítidel v jejich pracovní 

poloze znamená, že stolní svítidla byla připevněna k pracovní desce stolu a pomocí luxmetru 
měřeny hodnoty na pracovní desce. Toto platí pro svítidla č. 1,2,4,5,6. Svítidlo č.3 je určeno 
k osvětlování hudebního klávesového nástroje , zde bylo provedeno měření jak v úrovni kláves, 
tak v úrovni notového materiálu. 

 
Tab.č.17. Osvětlení u měřených světelných zdrojů. 

 

Svítidlo E  [lux] 
 č.1 503 
 č.2 734 
 č.3 556-891 
 č.4 223 
 č.5 380 
 č.6 406 

 
Pro vyhodnocení bylo použito srovnání s normovanými hodnotami uvedenými 

v kapitole č.5. Konkrétně je to psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat..Tato hodnota by 
měla být 500 lx. Z tabulky je patrné, že všechna svítidla zkonstruovaná v rámci tohoto 
diplomového projektu tuto hodnotu splňují č.1 – č.3. Jako nedostatečná se ukázala jak kupovaná 
stolní LED lampa č.4, tak svítidlo osazené 40W žárovkou resp. kompaktní zářivkou 11W, č.5  
a č.6. 
 
Použité měřící přístroje: 
 

• Spektrofotometr SPECBOS 1211 

• Luxmetr minilux 
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11. SROVNÁNÍ PARAMETRŮ MĚŘENÉHO VZORKU SVÍTIDEL 

 

11.1. Technické parametry 

 
Pro srovnání technických parametrů bude vzorek svítidel rozdělen do dvou skupin a to 

svítidla používající technologii LED diod, oproti svítidlům s žárovkou resp. kompaktní 
zářivkou. Důvod tohoto rozdělení je takový, že kompaktní zářivky jsou rozměrově adekvátní 
náhradou žárovek, jak je výše v této práci zmíněno.  
 
LED svítidla: 
+ Úspora materiálu konstrukce (není třeba velká bytelnost, kostra nese menší zátěž). 
+ Stínítka různých tvarů, velikostí. 
+ Možnost nových instalací (umístění svítidel do míst, kde to klasickými svítidly nejde). 
+ Vysoká účinnost. 
+ Nevyzařuje UV ani IČ záření, nedochází k zahřívání osvětlované plochy, ani stínítka. 

-  Nutnost použití napájecího zdroje. 

 
Svítidlo s žárovkou a kompaktní zářivkou: 
+ Jednoduché nahrazení světelné zdroje ve svítidle 
+ Absence napájecího zdroje  

-  Masivní konstrukce  
-  Velikost stínítka 
-  Mohou vyzařovat UV a IČ záření. (dochází k degeneraci osvětlovaného povrchu) 
 

Z technického hlediska si oba dva typy svítidel mohou být velice podobné. Výrazně se 
liší ve způsobu napájení, velikosti stínítka a jeho tvaru. Tvar stínítka u žárovky a kompaktní 
zářivky diktuje právě velikost těchto světelných zdrojů, kdežto svítidla tvořena LED diodami 
umožňují různým seskupením LED diod tvarovat stínítko do libovolných tvarů. Tělo svítidla č.5 
a č.6 (jedná se o to samé) je osvědčená jeřábová konstrukce, která je dimenzována, aby unesla 
tíhu stínítka a světelného zdroje. Těla svítidel s LED systémem používají ohebné trubky, což 
jejich konstrukci značně zjednodušuje. Co se týče možnosti přímého nahrazení žárovky 
kompaktní zářivkou, v tomto případě byla kompaktní zářivka delší než žárovka, a proto ze 
stínítka vyčnívala. Podle křivek svítivosti v příloze č.1 je patrné že pro kompaktní zářivku je 
mnohem výhodnější umístit tak, aby její nejdelší strana byla podélně s pracovní deskou stolu. 
Při použití žárovky navíc dochází k zahřívání stínítka, což je nepřípustné z hlediska bezpečnosti 
například při osvětlování soustruhů a různých obráběcích strojů, kde se pracuje s hořlavými 
chladícími oleji. Oproti tomu LED svítidla nezahřívají stínítko a rovněž nevyzařují UV, ani IČ 
záření, které by mohlo poškozovat osvětlovanou plochu, popřípadě ji zahřívat. Toto se uplatňuje 
zejména při osvětlování vzácných uměleckých exponátů. 
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11.2. Ergonomické a estetické parametry 

 
S příchodem LED technologií prožívají stolní svítidla a osvětlení vůbec, druhou 

renesanci. Jedná se o nespočet variací a možností jak LED svítidla zkonstruovat, oproti 
svítidlům, které používají žárovky a kompaktní zářivky. Uživatelé již nejsou nuceni na svých 
pracovních stolech trpět velká a nevzhledná svítidla. LED svítidla umožňují sestavovat různé 
typy svítidel, která jsou přesně určená pro svůj účel. Jsou většinou řešena minimalisticky. Tyto 
svítidla se stávají designovým prvkem každého stolu.  

 

11.3. Ekonomické parametry 

 
Na jednu stranu je nutné zhodnotit pořizovací náklady a na druhou stranu 

ekonomičnost provozu. V kapitole 7.7. je uvedeno porovnání investičních nákladů a ekonomiky 
provozu, ke je uvedena návratnost nákladů na pořízení kompaktní zářivky 3 měsíce. Pro LED 
žárovku je to méně než 3 roky.  

 
Pro realizovaný vzorek svítidel je zjišťována návratnost investic a ekonomičnost 

provozu. Pořizovací ceny svítidel č.4, č.5 a č.6 jsou lehce zjistitelná, jelikož se jedná  
o kupovaná svítidla. U zbývajících svítidel je uvedena cena za materiál, který se na stavbu 
stolních lamp použil. Není zde cena práce a menších částí konstrukce. Cena je dále zkreslena 
faktem, že se nevyrábí velkovýrobně, což by cenu za kus stlačila až na zem. Všechny ceny jsou 
uvedeny včetně DPH. Roční spotřeba energie a náklady na el. energii na 10 let jsou vypočteny 
pro průměrné svícení 3 hodiny denně. Cena za 1kWh je stanovena na 5,016 Kč. 
 
Tab.č.18. Provozní a pořizovací náklady. 

 

  
Svítidlo 
č.1 

Svítidlo 
č.2 

Svítidlo 
č.3 

Svítidlo 
č.4 

Svítidlo 
č.5 

Svítidlo 
č.6 

Příkon [W] 3,2 3,6 4,4 3 40 12 

Roční spotřeba el. energie [kWh] 3,5 3,94 4,82 3,29 43,8 12 

Náklady na 10 let provozu [Kč] 175,56 197,6 241,77 165,03 2190 602 

Pořizovací cena [Kč] 859  704  921  1 065  790  869  
 

Z výše uvedené tabulky můžeme jednoduše poznat, že i když je svítidlo osazeno 
žárovkou cca 10 Kč (svítidlo č.5), popřípadě dražší kompaktní zářivkou cca 97 Kč (svítidlo č.6) 
a toto svítidlo je kvalitní, dosahuje podobné ceny jako svítidla LED. Rozpětí cen je 790 Kč -  
1065 Kč. Takže rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším světelným zdrojem činí 275 Kč. Naproti 
tomu náklady na 10 let provozu se pohybují v rozmezí 165 Kč – 2190 (svítidlo č.4 – svítidlo 
č.5). Rozdíl tedy činí 2025 Kč. Pokud tedy člověk uvažuje délku užití stolního svítidla na více 
než 3 roky a LED svítidla mají daleko vyšší životnost, tak po této tříleté době začne výrazně 
šetřit, jak je v tabulce vidět.  
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Ekonomika provozu za 10 let

0 Kč

500 Kč

1 000 Kč

1 500 Kč

2 000 Kč

2 500 Kč

3 000 Kč

3 500 Kč

P
o
ři

zo
va

cí
ce

n
a

 [K
č
]

1
 r

o
k

2
 r

o
k

3
 r

o
k

4
 r

o
k

5
 r

o
k

6
 r

o
k

7
 r

o
k

8
 r

o
k

9
 r

o
k

1
0

 r
o

k

Doba provozu

Náklady

Svítidlo č.2 Svítidlo č.5 Svítidlo č.6

 
Graf č.3 Ekonomika provozu. 

 
Z grafu uvedeného výše přehledně vidíme vývoj ekonomiky provozu jednotlivých 

svítidel. Na počátku jsou vyznačeny pořizovací ceny a dále je tato cena navyšována o provozní 
náklady vždy po jednom roce. 

 
Z tohoto grafu na první pohled vyčnívá svítidlo s žárovkou č.5. Jeho nízké počáteční 

náklady vysoce převýší neekonomičnost provozu. To samé svítidlo s použitím kompaktní 
zářivky č.6, má druhý nejstrmější nárůst, avšak v porovnání s žárovkovým svítidlem není nárůst 
tak markantní. Svítidla používající LED diody mají velice podobné nárůsty. Nejvýhodnější 
z hlediska ekonomiky provozu se jeví LED svítidlo č.2. Má nejnižší pořizovací náklady,  
a i když je až třetí nejúspornější, po deseti letech provozu je stále ekonomicky nejvýhodnější. 
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12. ZÁVĚR 

 
Nejdůležitější částí této práce je návrh a realizace stolních led svítidel. Konkrétně se 

jedná o dva typy stolních svítidel a jedno svítidlo sloužící pro osvětlování klávesového 
hudebního nástroje. Všechny konstruované svítidla používaly moderní LED pásky a oddělený 
napájecí zdroj.  

 
V další části práce jsou tyto svítidla porovnávána s obdobnými svítidly s žárovkou  

a kompaktní zářivkou. Dále je zde ještě zakoupené LED svítidlo. Na tomto vzorku svítidel bylo 
provedeno měření osvětlení v jejich pracovní poloze. Požadavek na osvětlení je 500 lx. Tyto 
podmínky splnily všechny tři konstruované svítidla (č.1 E= 503 lx, č.2 E= 734 lx, č.3 na 
klávesách E= 556 lx a na notovém materiálu E= 891 lx). Předpisy pro minimální osvětlení 
naopak nesplnily kupované LED svítidlo, svítidlo s žárovkou a svítidlo s kompaktní zářivkou 
(č.4 E= 223 lx, č.5 E= 380 lx, č.6 E= 406 lx).  

 
Dále byl měřen index podání barev, kde je požadována minimální hodnota Ra= 80. 

Nejlépe dopadlo podle předpokladu svítidlo s žárovkou č.5 Ra= 99,07. Přes hodnotu 80 se také 
dostalo svítidlo s kompaktní zářivkou a zakoupené LED svítidlo. Konstruovaná svítidla v tomto 
testu propadly. Další provedená měření nám lépe ukazují charakter svítidel, z hlediska normy, 
ale nejsou směrodatná.  

 
I když jsou počáteční náklady na LED svítidla vyšší než u klasických svítidel, jako je 

žárovka nebo kompaktní zářivka, z ekonomických nákladů vyplývá, že během své životnosti 
nám tyto LED systémy výrazně ušetří provozní náklady. Další nespornou výhodou LED svítidel 
je jejich estetika, jelikož se mohou konstruovat zcela jiným způsobem něž zaběhlé svítidla. 
Vzhledem k ekonomičnosti je nejméně výhodné používat svítidla s žárovkou. Kompaktní 
zářivky jsou cenově dostupné a jejich úspora je značná, avšak osvětlení těchto zářivek 
v průběhu života klesá. LED svítidla mají vysoké pořizovací náklady, jejich životnost je však 
cca 50 000 hodin a ekonomičnost provozu je nepřekonatelná. Proto se v průběhu životního 
cykly zaplatí už za méně než 3 roky a dále výrazně šetří el. energii. LED diody jsou poměrně 
málo rozšířené jako světelný zdroj, proto se dá při masovém rozšíření čekat pokles ceny a i 
technologie se má ještě kam dále rozvíjet.  
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