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Abstrakt  

Tato bakalářská práce zkoumá základní požadavky na osvětlovací soustavy a světelně-

technické parametry všech svítidel využívaných ve veřejném osvětlení. Dále se zabývá základními 

požadavky na osvětlenost komunikací dle zákonů a norem. V další části této práce je uveden rozbor 

vidění v mezopické oblasti, rozbor oka, reakce a vlastnosti oka při určitém denním či umělém světle, 

dále pak vysvětluji Purkyňův jev, adaptaci zraku a s ní souvisejí reakční dobu řidiče. 

V praktické části je návrh na úpravu veřejného osvětlení komunikace Dvořákova, pro jejíž 

osvětlení byla použita svítidla se zdroji LED. Praktická část obsahuje také porovnání současného stavu 

s předchozím stavem, které je dokumentováno vlastním měřením. Dále se zde nachází postup zatřídění 

komunikace do tříd osvětlení a návrh na úpravu světelné situace tak, aby vyhověla požadavkům 

norem.  

 

Klíčová slova 

Veřejné osvětlení, LED diody, svítidlo, mezopické vidění, návrh osvětlení, měření osvětlení, 

fyziologie oka, S/P ratio, zatřídění komunikací, Purkyňův jev. 

 

Abstract 

This bachelor thesis examines the basic requirements for lighting systems and technical 

lightning parameters all luminaries used in street lighting. It also deals with the basic requirements for 

illumination of roads according to the law requirements and technical standards. In the next part of this 

work, there is analysis of vision in crepuscular area, analysis of the eye, reactions and attributes of the 

eye in a certain day or artificial light conditions, and further the explanations of Purkyne phenomenon, 

visual adaptation and associated driver reaction time. 

In the practical part, there is the proposal for the improvement of public lighting at Dvorak 

street, where was used the LED lightning system. The practical part contains a comparison of the 

current state of lightning to the previous state, which is documented by own practical measurements. 

Then there is a procedure for classifying road lightning to lighting classes and a proposal to adjust 

lighting situation so as to meet the requirements of technical standards. 

 

Keywords 

Public lighting, LED diode, mesopic vision, lighting design, lighting measurement, physiology 

of the eye, S/P ratio, classification of roads, Purkyne phenomenon. 



Seznam použitých symbolů 

Značka Popis Jednotka 

E Osvětlení lx 

Em Udržovaná osvětlenost lx 

Emin Minimální osvětlenost lx 

Ep Naměřená osvětlenost lx 

K´m Maximální hodnota spektra v průběhu veličiny K´(λ) - 

Km Maximální hodnota spektra v průběhu veličiny K(λ) - 

l Délka m 

L Jas Cd/m2 

l Vzdálenost Km 

P Výkon světelných zdrojů W 

P Měřený světelný výkon Lm/W 

q Součinitel jasu cd·m-2· lx
-1 

r Rovnoměrnost - 

Ra Index barevného podání - 

SR Činitel osvětlovacího okolí - 

Sλ Spektrální charakteristika světelného zdroje - 

t Čas h 

T Teplota K 

t Teplota °C 

T1 Omezující osvětlení - 

U0 Celková rovnoměrnost jasu - 

U1 Podélná rovnoměrnost jasu - 

V Vlnová délka - 

v Rychlost Km/h 

V´(λ) Poměr spektrální citlivosti pro skopické vidění - 

V(λ) Poměr spektrální citlivosti zraku pro fotopické 
vidění 

- 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zkratek 

Zkratka Popis 

cca Přibližně 

CEN Evropský výbor pro normalizaci 

CIE Mezinárodní komise pro osvětlování 

č. Číslo 

ČSN Česká technická norma 

el. Elektrický 

EN Evropská norma 

LED Světelná dioda (Ligt-Emitting Diode) 

např. Například 

obr. Obrázek 

PN přechod Polovodičové rozhraní 

Pozn. Poznámka 

r. Rok 

S/P ratio Poměr spektrální citlivosti k fotopické spektrální citlivost  

Sb. Sbírka 

TC Teplota chromatičnosti 

tzv. Takzvaný 

ULOR Světelný tok vyzářený do horního poloprostoru 

UV Ultra fialové 

VO Veřejné osvětlení 
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1 Úvod 
 

Bílé světlo začalo být v posledních pár letech velmi oblíbenou a využívanou částí veřejného 

osvětlení.  

Energetická náročnost veřejného osvětlení tvoří skoro pětinu celosvětové spotřeby veškeré 

elektrické energie. Tím, že se většina sodíkových a starých svítidel nahrazuje novými – diodami – 

snižují se spotřební náklady na osvětlení.  

Ve své bakalářské práci se zabývám navrhnutím správného osvětlení pro komunikaci a dle 

praktické části posoudím, jakých zlepšení či úspor dosáhneme, jestliže místo starých, energeticky 

náročných svítidel, dosadíme moderní úsporné LED diody. 

Úvodní kapitola poukazuje na historii veřejného osvětlení, technické parametry svítidel, jejich 

rozdělení a charakteristiku. Druhá teoretická kapitola nastiňuje vliv světla na lidské vidění, jeho 

základní rozdělení – mezopické, skotopické a fotopické vidění. Následuje problematika Purkyňova 

jevu a adaptačního mechanismu na světlo a tmu. 

Praktická část je tvořena vlastním měřením správným navrhnutím světelné soustavy pro ulici 

Dvořákova spolu s jejich ekonomickým a energetickým zhodnocením. 
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2 Základní požadavky na osvětlovací soustavy 
veřejného osvětlení  

 

2.1 Historie  
 

V 5. století se první náznaky veřejného osvětlení objevily v Sýrii. Ve 14. století se veřejné 

osvětlení objevilo v antickém Římě a mělo podobu olejových lamp u vchodů domů a lamp 

připevněných na dřevěných kůlech v ulicích. 

V roce 1668 nainstalovali obyvatelé Londýna olejové lampy, aby předcházeli velké 

kriminalitě té doby. O necelých 140 let později, v roce 1802, Friedrich Winzle začal používat svítiplyn 

v londýnských ulicích. Tyto lampy byly velmi primitivní, víceméně to byl jen hořák a jejich svítivost 

byla velmi nízká. V roce 1808 vynalezl Angličan Davy první obloukovou lampu, která však pro větší 

praktické využití nebyla vhodná, protože se mu nepodařilo vyřešit problém s uhoříváním uhlíkových 

elektrod. Rok 1811 přinesl německému městu Freiberg plynové veřejné osvětlení. Nato i Vídeňská 

polytechnická univerzita byla vybavena podobným svítiplynovým osvětlením.  

Takzvaná Geisslerova trubice, ve které elektrický proud protékající zředěným plynem 

způsobuje vznik světelného jevu, vznikla v roce 1854 a byla velmi důležitá pro pozdější vývoj výbojek 

a zářivek. Rok 1878 - konečně se podařilo vyřešit problémy s materiálem na vlákno žárovek a také se 

zařízením na vyčerpávání vzduchu z žárovkových baněk. Klasická Edisonova žárovka byla převedena 

do sériové výroby. Vlákno bylo tehdy na bázi karbonizovaného dřeva nebo bavlny.  

Nyní se dostáváme do českých zemí, kde vynálezce František Křižík v roce 1880 patentoval 

obloukovou lampu. Křižík v ní sestavil elektromagnetické zařízení, které pomocí dvou cívek a 

železných jader udržovalo stálý elektrický proud v lampě. Tato lampa byla nainstalována v Hybernské 

ulici. Avšak jeho lampy byly více využity až roku 1887, kdy dodal pouliční osvětlení pro Jindřichův 

Hradec a Písek.  

Arons vynalezl první rtuťovou výbojku, která otevřela cestu k výrobě rtuťových výbojek a 

zářivek, tak jak je známe dnes.  V roce 1908 byla sestrojena žárovka s wolframovým vláknem – první 

moderní žárovka. V dalších letech již události nabraly rychlý spád. Od dvacátých let se již vyrábějí 

pouliční svítidla osazovaná žárovkami s velkou objímkou (tzv. goliáškami). Výkony takovýchto 

žárovek byly od 250 do 1500 W.  

Vláda žárovek ovšem skončila příchodem jiných, efektivnějších zdrojů světla. Není se čemu 

divit, když srovnáme zářivku o výkonu 20W se 100 W žárovkou. Problém žárovek je totiž v jejich 

nízké účinnosti - asi jen 8 % energie, kterou žárovka spotřebuje, se přemění na světlo. Moderní 

zářivky a výbojky jsou mnohem účinnější a jejich používání je velmi ekonomické.  
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2.2  Účel veřejného osvětlení  
 

Veřejné osvětlení je veřejný statek s neměřitelným individuálním užitkem jeho uživatelů. 

Zákonnou odpovědnost za fungování veřejného osvětlení má státní správa či samospráva. Ta ji může 

provádět prostřednictvím soukromého subjektu. 

Veřejné osvětlení se pro výkon své funkce vyskytuje a přirozeně se musí vyskytovat na 

veřejných prostranstvích, tedy všude tam, kde se předpokládá možnost pohybu motoristů a zejména 

pěších. Jedná se o dosud nezpoplatněnou službu obyvatelům obcí. Často nastávají situace, kdy pro 

jeho navrhování, výstavbu a provozování je nezbytná znalost poměrně širokého okruhu legislativních 

a technických norem. 

Veřejné osvětlení a další podobná zařízení patří mezi tzv. veřejně prospěšné služby, které mají 

velký vliv na kvalitu života ve městech a obcích. Úroveň těchto služeb se odráží v úrovni bezpečnosti 

obecné i dopravní a významně ovlivňuje životní prostředí. V minulosti zajišťovala města tyto služby 

zpravidla tak, že si zřizovala různé rozpočtové a příspěvkové organizace. Ukázalo se však, že toto 

uspořádání nepřinášelo očekávaný efekt a často neúměrně zatěžovalo ekonomiku měst a obcí. Proto se 

v současné době hledá efektivnější řízení těchto služeb. 

Někde vznikají městské akciové společnosti, někde dochází k privatizaci těchto veřejně 

prospěšných zařízení formou jejich odprodeje různým právnickým nebo fyzickým osobám. Jednou z 

možností, jak poměrně rychle a bez zvýšených nákladů dostat veřejné osvětlení na evropskou úroveň, 

je projekt přenesené správy. [1] 

2.3 Základní požadavky  

2.3.1 Světelnětechnické parametry svítidel 

Parametry svítidel lze dělit do několika kritérií. Každé kritérium můžeme dále řadit do dalších 

podkritérií. Sem patří zejména provedení a životnost odrazné plochy svítidla, provedení a životnost 

optického krytu svítidla, nastavitelnost polohy svítidla na stožáru, nastavitelnost polohy světelného 

zdroje, krytí svítidla, krytí světelně činné části svítidla, světelnětechnická účinnost svítidla, oslnění – 

třída svítivosti svítidla, oslnění – třída činitele oslnění svítidla, světelný tok vyzářený do horního 

poloprostoru (ULOR).  
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2.3.2 Technické provedení svítidel 

Do této skupiny řadíme podkritéria – předpoklad dlouhodobého zachování krytí svítidla, 

provedení upevňovacího prvku na výložník nebo dřík stožáru, způsob otevírání krytu svítidla 

v pracovní poloze, způsob výměny světelného zdroje v pracovní poloze svítidla, mechanická odolnost 

svítidla a krytu optiky, provedení připojovací svorkovnice svítidla, možnost kompletně vyměnit 

předřadnou část svítidla, přístup ke komponentám v otevřeném svítidle v pracovní poloze, odpojení 

elektrické části při otevření svítidla. 

 

2.3.3 Provozně-ekonomické vlastnosti 

Pod tuto kapitolu spadají podkritéria: rozteč svítidel pro zadanou charakteristickou osvětlovací 

soustavu v jednotlivých třídách, udržovaný jas osvětlovacích soustav v jednotlivých třídách, porovnání 

naměřených osvětleností s osvětlenostmi vypočítanými pomocí výpočetních programů, porovnání 

naměřených rovnoměrností s rovnoměrnosti vypočítanými pomocí výpočetních programů, naměřený 

průměrný jas svítidla v daném směru, naměřený průměrný jas komunikace. 

Úspory ve veřejném osvětlení docílíme, když zavedeme následující opatření:  

• používání kvalitních světelných zdrojů 

• výměna svítidel za nová s vyšší účinností a kvalitními předřadníky 

• zavádění skupinové výměny světelných zdrojů 

• dimenzování osvětlení dle aktuálního zatřídění komunikace, regulace napájecího 

napětí 

• omezení svícení během dne provozováním noční údržby 

• optimalizaci a sledování tras vozidel údržby 

• důsledná pasportizace a evidence všech udržovaných zásahů soustavy VO 

v elektronické podobě [2] 

 

2.3.4 Obchodní podmínky 

Sem patří tato podkritéria: dostupnost informací, ceny svítidel, perspektiva ceny svítidla 

v období deseti let, garance dodávek náhradních dílů a jejich cen, poskytnutí záruky na výrobek, 

prohlášení o shodě podložené protokolem o typové zkoušce, místo odběru zboží.  
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2.3.5 Design 

Tento požadavek značně ovlivňují tyto aspekty: 

• ve dne: výběr způsobů upevnění svítidel (např. stožáry s nebo bez výložníku či přímá 

montáž na fasády budov), vzhled a barva osvětlovacích stožárů, proporce a výška 

stožárů nebo jiných nosných prvků ve vztahu k výšce okolní zástavby, sklon a volba 

vlastního designu svítidla. 

• v noci: barevný tón světla, podání barev, vzhled svítícího svítidla, vzhled svítící 

osvětlovací soustavy, regulace hladiny osvětlení.  

 

2.3.6 Ekologické hledisko 

Narušení nočního života hmyzu či jiných volně žijících tvorů, povinnost zpětného odběru 

elektrozařízení. Dále do světelného znečištění řadíme tzv. světelný smog, což je rušivé osvětlení 

nočního nebe způsobené rozptylem světla v ovzduší.  

 

2.4 Základní požadavky na osvětlenost komunikací dle zákonů a norem 

2.4.1 Zákony a vyhlášky v oblasti veřejného osvětlení 

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon 

zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

nařízení vlády č. 17/2003 Sb. technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí 

 

2.4.2 Základní technické normy pro VO 

ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení 

ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky 

ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet 

ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měřen 

ČSN CEN/TR 13201-1 
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Tento dokument specifikuje třídy osvětlení uvedené v EN 13201-2 a poskytuje návod pro 

jejich použití. Dále obsahuje systém definování veřejného dopravního prostoru na základě parametrů 

osvětlení. K podpoře použití tříd osvětlení dokument uvádí praktické vztahy mezi různými třídami 

osvětlení v rámci porovnatelných nebo alternativních tříd. 

Tento dokument také obsahuje návod pro určení relevantní oblasti, ve které se mají použít 

třídy osvětlení EN 13201-2 a sítě výpočtových bodů a postupy podle EN 13201-3. 

Parametry použité v tomto dokumentu umožňují: 

popsat situaci osvětlení na základě: 

- geometrického uspořádání uvažovaného prostoru; 

- využití prostoru; 

- vlivu okolí; 

specificky zohlednit podmínky, které umožňují efektivní využití energie.  

ČSN EN 13201-2 

Tato část evropské normy definuje na základě fotometrických požadavků třídy osvětlení pro 

osvětlování pozemních komunikací se zaměřením na zrakové potřeby uživatelů komunikace a 

zohledňuje ekologická hlediska tohoto osvětlení. 

ČSN EN 13201-3 

Tato evropská norma definuje a popisuje výchozí předpoklady a matematické postupy, které je 

potřeba používat při výpočtech fotometrických kvalitativních požadavků soustav osvětlení pozemních 

komunikací, které bylo navrženo v souladu s EN 13201-2.  

ČSN EN 13201-4 

Tato část evropské normy popisuje postupy vhodné pro provádění fotometrických a s nimi 

souvisejících měření osvětlovacích soustav pozemních komunikací. Formou protokolu o měření jsou 

zde uvedeny příklady. [3] 
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2.5 Využívané druhy světelných zdrojů ve veřejném osvětlení 

2.5.1 Kompaktní zářivky 

Zářivky jsou nízkotlaké rtuťové výbojky, které vydávají záření v ultrafialové oblasti. Toto 

záření se musí následně transformovat na viditelné záření pomocí luminoforu. Princip funkce zářivek: 

ve skleněné trubici jsou vlivem elektrického pole mezi elektrodami vybuzeny páry rtuti, ve kterých 

dochází k emisi neviditelného UV záření. Speciální látka, luminofor, nanesený na vnitřním povrchu 

skleněné trubice přeměňuje neviditelné UV záření na světlo. Volbou luminoforu je možné ovlivnit 

spektrum světla vyzařované zářivkou. 

Jako všechny výbojky se ani zářivky neobejdou bez předřadných přístrojů. Po zapálení výboje 

je napětí na zářivce nižší než síťové napětí. V případě použití magnetického předřadníku se na 

tlumivce vytvoří úbytek napětí, který omezí proud tekoucí zářivkou, v případě použití elektronického 

předřadníku je proud zářivky řízen elektronickými obvody. 

Životnost zářivek je silně ovlivněna počtem zapnutí. Nehodí se proto tam, kde dochází k 

častému zapínání a vypínání. Podle způsobu provozu se mění i doba života zářivek. Při provozu s 

magnetickým předřadníkem se životnost zářivky pohybuje okolo 10 000 h, zatímco při provozu s 

elektronickým předřadníkem se pohybuje okolo 18 000 h. 

Na rozdíl od žárovek, u kterých světelný tok dosahuje jmenovité hodnoty téměř okamžitě, 

zářivky dosahují jmenovité hodnoty až po cca 3 min provozu.  Zářivky lze pomocí elektronického 

předřadníku stmívat v rozsahu 1-100 % světelného toku. 

Zářivky se vyrábějí v širokém spektru náhradních teplot chromatičnosti od 2 700 do  8 000 K 

a s indexem podání barev 60 - 98. Existují i speciální zářivky barevné, s prodlouženou servisní 

životností až 75 000 h nebo s upraveným spektrem pro pěstování rostlin, chov zvířat a další. 

Kompaktní zářivky mají příkon mezi 5 a 55 W a měrný světelný výkon 50 až 87 lm/W. Ve 

veřejném osvětlení je najdeme především v parcích, pěších zónách či na přechodech. Jejich velkou 

nevýhodou je velmi obtížné usměrnění světelného toku a také velká teplotní závislost, pro chladné 

klima existuje speciální řada zářivek zaručující spolehlivý provoz při teplotách do minus 30 °C. 
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Obr. 1  Kompaktní zářivka a příklad jejího spektra [3]   

 

2.5.2 Rtuťové vysokotlaké výbojky 

Viditelné záření vzniká u těchto zdrojů obloukovým výbojem v parách rtuti ve výbojové 

trubici z křemenného skla. Vysokotlaké rtuťové výbojky vyzařují přímo ve viditelné oblasti asi 15 % 

přivedené energie a jejich světlo je modré až modrozelené. Záření UV, hlavně na vlnové délce 365 

nm, je nutné pomocí luminoforu transformovat do viditelné oblasti. 

 

Obr. 2 Vysokotlaká výbojka a příklad jejího spektra [3]   

 

Červená složka světla chybí a z tohoto důvodu se nanáší na vnitřní stěnu venkovní baňky 

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

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

k opětovnému zapálení až po 7 minutách. Výhodou těchto výbojek je malý pokles světelného toku 

během života, odolnost proti změnám teploty a otřesům. Životnost je 12 000 až 15 000 h, index podání 

barev 60, měrný výkon 36 až 80 lm/W. Výbojky se nehodí k osvětlování vnitřních prostorů z důvodu 

nízkého Ra a delší doby opětovného zápalu. 
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Z osvětlování průmyslových prostorů, ulic a sportovišť je vytlačily vysokotlaké sodíkové 

výbojky s vyšším měrným výkonem. Respektive jsou již nahrazeny ve všech oblastech jejich použití 

jinými světelnými zdroji (kvalitnějšími, efektivnějšími) a v nových osvětlovacích soustavách se již 

nenasazují. V současné době se ještě používají směsové výbojky, světelné zdroje kombinující žárovku 

s rtuťovou výbojkou, které nepotřebují předřadnou tlumivku. Jsou na trhu v širokém rozsahu 

světelného výkonu, světelného toku, životností a podaní barev, s příkonem 50 až 1000 W. Používají se 

k osvětleni pěších zón, zahrad, parků, foyer, interiérů, vedlejších komunikací a v prostoru veřejné 

zeleně. 

 

2.5.3 Sodíkové nízkotlaké výbojky 

U nízkotlakých sodíkových výbojek vzniká primární výboj ve výbojové trubici vyrobené z 

boritého skla v plynném argonu a neonu, výboj má neonově žlutou barvu. Až po určité době, když 

sodík přejde do plynného skupenství, se začne vyzařovat monochromatické záření v pásmu vlnových 

délek 589 a 589,6 nm - ve žluté oblasti spektra.  

 

 

Obr. 3 Nízkotlaká sodíková výbojka a příklad jejího spektra [3]   

 

Záření sodíkové výbojky je v blízkosti maxima spektrální citlivosti lidského oka, dodávány 

jsou s příkonem 18 až 185 W a měrným výkonem 100 až 203 lm/W. Dosahují vysoké účinnosti, 

poskytuji však pouze monochromatické světlo (Ra = 0). Vyžadují stabilizovaný zdroj napájení a 

přenosovou soustavu, beze ztrát v el. vedení, životnost výbojky dosahuje až 24 000 hod. 

Přes značný pokrok a zlepšení jejich užitných parametrů se jejich použití, v důsledku velmi 

špatného podání barev, omezilo na osvětlení silnic a dálnic. Jejich použiti je omezeno pouze na nově 

budované sítě pro osvětlování výpadových silnic, dálnic a vodních cest. Nevýhody jako podobné jako 

u kompaktních zářivek: nízký jas, velký rozptyl a závislost na teplotě. 
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2.5.4 Sodíko-xenonové výbojky 

Sodíko-xenonové výbojky jsou vysokotlaké výbojky používané dnes hlavně v automobilových 

světlometech nebo v projekční a osvětlovací technice. 

 

Obr. 4 Sodíko-xenonová výbojka [3]   

 

Pro jejich připojení je potřeba speciální měnič. Výbojky v osvětlovací technice bývají v 

trubicovém provedení, mohou mít příkon až 10 kW a jsou chlazeny vzduchem nebo vodou. Náhradní 

teplota chromatičnosti je nejčastěji v rozmezí 4 000 – 12 000 K a spektrum vyzařování je podobné 

dennímu světlu. Vyrábí  se s příkony 50 až 80 W a s měrným výkonem 65 až 75 lm/W a životností cca 

2 500 h. 

Jsou určeny specielně pro dekorativní venkovní osvětleni. Podáni barev odpovídá rtuťovým 

výbojkám (blízké dennímu světlu) a je tudíž výrazně příznivější než u sodíkových výbojek. Výbojky 

nepropouštějí žádné UV zářeni, proto nelákají hmyz, čímž se redukuje znečištěni svítidel. Jejich 

použití je velmi široké, především při osvětlení historických center měst, pěších zón a parků. 

2.5.5 Halogenidové výbojky 

Viditelné záření zde vzniká jednak v parách rtuti, ale hlavně zářením produktů halogenidů 

(90 % záření), to je sloučenin halových prvků např. s galiem, thaliem, sodíkem apod. Toto vede ke 

zvýšení indexu podání barev až na 90 a měrného výkonu až na 130 lm·W-1. Venkovní baňka je z 

borosilikátového skla. Halogenidové výbojky pracují při venkovní teplotě -20 až 60°C. Životnost 

těchto výbojek dosahuje až 15 000 h. 
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Obr. 5 Halogenidová výbojka a příklad jejího spektra [3]   

 

Dodávány jsou s příkonem 35 až 2000 W a s měrným výkonem 67 až 103 lm/W, výbojky se 

vyrábějí s různými tvary baňky a typy patice. 

Na jmenovité parametry nabíhá výbojka asi za 10 min, podle velikosti a příkonu. Možností 

použití je celá řada, praxi však ovlivňuje vysoká pořizovací cena. Najdeme je proto jen v historických 

centrech měst a u velmi významných budov. Větší příkony se uplatňují v osvětlování výstavišť, 

sportovišť, dopravních uzlů. Mají větší světelný tok a podání barev než sodíkové výbojky. 

 

2.5.6 Vysokotlaké sodíkové výbojky 

Výboji v parách sodíku se dosáhne vlnové délky 589,0 a 589,6 nm, což odpovídá žluté části 

viditelného spektra. Při rostoucím tlaku par sodíku dochází k výraznému rozšíření spektrálního 

vyzařování a ke vzniku silného spojitého záření, přičemž zároveň je absorbováno záření rezonanční. 

Výbojový prostor u tohoto zdroje musí být vyroben z polykrystalického anebo monokrystalického 

oxidu hlinitého (syntetický korund).  

Se zvyšujícím se tlakem roste vyzařování do dlouhovlnné části spektra, spektrum záření je 

bohatší, což má za následek i lepší podání barev osvětlovaných předmětů. Tento druh výboje je 

využíván u moderních vysokotlakých sodíkových výbojek, které se výrazně prosadily zejména ve 

veřejném osvětlení. Sortiment vysokotlakých sodíkových výbojek je velmi široký, dodávány jsou s 

příkonem 35 až 1000 W a s měrným výkonem 70 až 150 lm/W. Index podání barev u těchto zdrojů se 

pohybuje okolo 25. 

Výbojka neumožňuje teplý znovu zápal a lze ji rozsvítit až po jejím vychladnutí. Na jmenovitý 

světelný tok nabíhá až po cca 5 minutách. V oblasti rozsahu venkovních teplot nedochází ke kolísání 

světelného toku. Vysokotlaké sodíkové výbojky je nutné provozovat v obvodu s tlumivkou a vhodným 

zapalovacím zařízením. Při dodržování provozních podmínek (povolené kolísání napětí menší než 

5 %, správně dimenzované tlumivky) výbojky předních výrobců dosahují životnosti až 30 000 h. 
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Ukončení života je dáno postupným nárůstem napětí na výboji. Při překročení určitého poměru tohoto 

napětí vzhledem k napájecímu napětí sítě výboj zhasne. Po vychladnutí se výboj znovu zapálí a celý 

cyklus se opakuje. Periodické zhasínání výbojek je příznakem konce životnosti a výbojka se musí 

vyměnit. 

Obr. 6 Vysokotlaká sodíková výbojka a příklad jejího spektra [3]   

 

Vysokotlaké sodíkové výbojky do osvětlovací praxe přinesly významné úspory elektrické 

energie, také proto je podíl vysokotlakých sodíkových výbojek ve veřejném osvětlení dominantní. 

Vysokotlaké sodíkové výbojky mají ve VO univerzální použití: jsou vhodné pro osvětlování 

veškerých komunikací, pěších zón i osvětlování fasád objektů. Určitou nevýhodou těchto zdrojů je 

horší barevné podání osvětlovaných předmětů. Pro VO se používají sodíkové vysokotlaké výbojky 

nízkých příkonů, v obcích 50 – 70 W, ve městech do 150 W, na velkých komunikacích 150 - 250 W, 

vyšší příkony lze použít na osvětlování fasád budov a vnitřních i venkovních skladovacích ploch bez 

trvalého pobytu osob (250 – 1 000 W). Nedoporučují se pro nasvětlování parků a veřejné zeleně. 

 

2.5.7 Světelné diody - LED 

LED se v posledních letech ve stále větší míře využívají ve všech oblastech osvětlovací 

techniky. Za své rozšíření vděčí především rostoucímu měrnému výkonu. Světelné diody představují 

elektronický prvek, který generuje světelné záření při průchodu proudu polovodičovým přechodem. 

Používá tedy jiný fyzikální princip než žárovky nebo výbojky a má mnoho vlastností, kterými se od 

předchozích klasických zdrojů světla odlišuje. Polovodičový přechod vyzařuje velmi úzké spektrum. 

Primární záření je v podstatě monochromatické. LED jsou již dnes vysoce účinný světelný zdroj, který 

se prosazuje namísto konvenčních světelných zdrojů. Technologie LED má velký potenciál rozvoje do 

budoucna. 
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Obr. 7  Světelná LED dioda a příklad jejího spektra [4]   

 

 

Generovat bílé světlo pomocí LED je možné principiálně dvěma způsoby. Prvním je mísení 

monochromatických LED – bílé světlo lze získat spojením několika komplementárních vlnových 

délek určitého výkonového poměru. Mísit lze různými způsoby, v závislosti na požadavcích na kvalitu 

světla. Sloučením dvou vlnových délek vznikne dichromatický zdroj. Pokud se propojí tří 

monochromatické LED zářiče (např. RGB), vznikne trichromatický světelný zdroj. Zvyšováním počtu 

monochromatických složek se zvyšuje kvalita barevného podání výsledného bílého světla. 

Druhý způsob získání bílého světla je pomocí konvertoru vlnových délek – při primárním 

vyzařování na kratší vlnové délce (nejčastěji v modré oblasti) je část světla absorbována 

v konvertorovém materiálu a znovu vyzářena jako světelné záření s delší vlnovou délkou. 

Nejpoužívanější konvertory vlnových délek jsou na bázi fosforu. 

Typickým představitelem je bílá LED založená na modrém LED čipu a fosforovém 

konvertoru. Záření ve viditelné oblasti, které je vyzařováno z polovodiče, je modré barvy. Část světla 

je distribuována přímo k pozorovateli a část krátkovlnných fotonů je v prostoru zapouzdření 

(fosforová vrstva) absorbována a znova emitována s delší vlnovou délkou ve žlutém spektru. 

Vyzařované spektrum se skládá z luminiscence modrého světla a fosforescence světla žlutého. 

Nastavováním vzájemného poměru luminiscence a fosforescence lze optimalizovat nejen 

náhradní teplotu chromatičnosti, ale také měrný výkon (se vzrůstající TC klesá) a index podání barev 

(s klesající TC roste). Po ukončení vývoje se očekává, že měrné výkony těchto světelných zdrojů se 

budou pohybovat až nad oblastí 200 lm/W. Vzhledem k minimálnímu výskytu červené barvy ve 

vyzařovaném spektru se jako jeden z hlavních problémů LED jeví dosažení vysokého indexu podání 

barev. Současné technologie ale umožňují dosahování Ra lepšího než 90. 
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Největším problémem LED je v současnosti odvod tepla z oblasti PN přechodu. Z tohoto 

důvodu se pohybují jednotlivé zdroje v oblasti příkonů jednotek wattů. Dalším problémem spojeným s 

odvodem tepla z PN přechodu je snižování světelného toku a životnosti se zvyšující se teplotou 

přechodu. Naproti tomu mají LED proti klasickým světelným zdrojům nezanedbatelné výhody v 

jednodušším směrování a rychlejším náběhu světelného toku, mechanické odolnosti a nezávislosti 

životnosti na spínání a stmívání. K napájení se používá malé stejnosměrné napětí. LED se kvůli své 

volt-ampérové charakteristice řídí proudem. [3]   
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3 Rozbor vidění v mezopické oblasti 

3.1 Rozbor oka 
 

Jeden z hlavních smyslů, kterými člověk disponuje, a kterým získává celých 80 % veškerých 

informací ze svého okolí, je zrak. Pokud bychom chtěli zkoumat zrak či vidění všeobecně, je třeba 

myslet na obrovské spektrum celého problému, které může mít začátek u samotného zrodu světelného 

záření až po chování člověka v závislosti na vnímaném osvětlení a samotné barvě světla. Lidské oko 

se po tisíce let vyvíjelo ve světelných podmínkách na Zemi a je tedy třeba brát zřetel také na okolnosti, 

kterým se vidění a vnímání okolního prostředí přizpůsobovalo. 

Oko lidem poskytuje možnost vnímat paprsky světla jako nosiče informací, které jsou 

následně setříděny ve zrakovém centru mozku. Ten pak nejenže splňuje funkci konečného vidění tak, 

jak jej známe, ale také dle informací o světle v prostředí, kde se nacházíme, upravuje vnitřní biorytmy. 

Oko je schopno zachytit světlo o vlnové délce od 380 do 780 nm. Zrakový orgán (obr. 8) je tvořen 

oční koulí a dalšími orgány, které napomáhají funkci oka. Jimi jsou například okohybné svaly, 

spojivka, víčka a slzný aparát. Oční koule, která má průměr cca 24 mm, je ve své přední části 

zakřivena více než v zadní části. 

 

 

Obr. 8 Řez okem [5] 
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Oko je uloženo v očnici, a dále se skládá z bělma, což je tuhá vazovitá vrstva, která udržuje 

tvar oka a ve své přední části přechází v průhlednou rohovku. Uváděná tloušťka stěny bělimy je od 0,3 

mm do 1,5 mm s tím, že silnější část stěny se nachází v zadní části oční koule. 

Cévnatka je druhou vrstvou po bělimě. Její barva je tmavě hnědá – to z důvodu zabránění 

rozptylům a odrazům světla v oční kouli. Cévnatka je silně prokrvena a hustě protkána cévami, které 

vyživují celé oko.  

Duhovka je spjata s řasnatým tělískem a tvoří průchozí bránu pro světelné paprsky vnikající 

do oka. Je tvořena z radiálních svalových vláken. Díky tomu, že duhovka je tvořena také svaly, má 

možnost se smršťovat, takže tvar jejího mezikruží se může měnit a tím je regulováno množství světla 

dopadajícího na sítnici. Obsahuje pigment v různém množství a hloubce, což způsobuje její zabarvení.  

Oční čočka je zavěšena na řasnatém tělísku a má za úkol jemné doladění a zaostření na konkrétní cíl v 

rozmezí od cca 10 centimetrů do 6 metrů. 

Sklivec vyplňuje prostor oční koule a má za úkol udržovat hladinu nitroočního tlaku. Je tvořen 

z 98 % vodou. Zbytek jeho složení zahrnuje soli, bílkoviny, kyselinu hyaluronovou (příčina rosolovité 

konzistence) a jiné látky. Sklivec je čirý a průhledný. Neregeneruje se a obsah oční koule je doplňován 

v průběhu života komorovým okem. [5] 

 

3.1.1 Rozbor sítnice 

Sítnice je vlastním orgánem zraku a tvoří vnitřní vrstvu oka. Pokrývá celou dutinovou stranu 

oční koule až k okraji duhovky. Svou zevní plochou nasedá na prostřední vrstvu oční stěny a na její 

vnitřní plochu se přikládá sklivec. Sítnice zachycuje obraz a zrakovým nervem jej posílá do zrakových 

center v mozku. 

Optická část je tenká a křehká blána o tloušťce asi 0,1-0,4mm, která naléhá na cévnatku. Má 

oranžovou až červenou barvu, která vzniká prosvítáním cév cévnatky. 

 

Obr. 9 Řez sítnicí 
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Na očním pozadí rozlišujeme několik útvarů. Jemně laterálně proti zadnímu pólu oka leží žlutá 

skvrna kruhového až eliptického tvaru o průměru asi 3mm. V jejím středu je proláklina, která se 

nazývá fovea centralis. Toto místo leží ve vrcholu optické osy a je to místo nejostřejšího vidění, 

protože se do ní promítá centrální paprsek. V oblasti žluté skvrny jsou jen čípky zajišťující barevné 

vidění. 

Mediálně od žluté skvrny ve vzdálenosti asi 4mm se vyklenuje bělavé políčko, kterým 

odstupuje z oční koule zrakový nerv. Má tvar kruhu o průměru asi 1,5mm, jehož střed je lehce 

prohloubený. Neobsahuje žádné světlocitlivé elementy, představuje z fyziologického hlediska tzv. 

slepou skvrnu. 

Vnější vrstva přiléhá k cévnatce a spolu s pigmentovou vrstvou cévnatky působí jako světelná 

izolační vrstva, která pohlcuje dopadající světelné paprsky a zabraňuje jejich odrazu uvnitř oka. Do 

pigmentové vrstvy jsou vnořené světlocitlivé výběžky smyslových buněk sítnice. 

Vnitřní vrstva obsahuje vlastní smyslové buňky, které sbírají informace z fotoreceptorů a 

odvádějí je prostřednictvím zrakového nervu z oka do mozku. Smyslové buňky se v sítnici vyskytují 

ve dvojí podobě: tyčinky a čípky. Tyčinky registrují množství dopadajícího světla a představují 

většinu smyslových buněk sítnice, jejich celkový počet je asi 130 milionů. Čípky slouží k vnímání 

barev, je jich mnohem méně, asi 7 milionů a jsou uloženy v oblasti žluté skvrny. Na vodivé výběžky 

bipolárních neuronů navazuje vrstva velkých multipolárních neuronů. Jejich neurity tvoří nejhlubší 

vrstvu sítnice.[6] 

 

3.1.2 Barevné vidění  

Tyčinka je fotoreceptorická buňka v oční sítnici, která obecně umožňuje vnímání kontrastů 

(černobílé, mlhavé vidění při nízkém osvětlení). Barevné vidění však neumožňuje – k tomu jsou 

třeba čípky. 

Tyčinky se nachází na vnější straně sítnice, až za nejrůznějšími nervovými buňkami. Jsou 

podlouhlé, na délku mají až 50 µm, zatímco na šířku pouze asi 3 µm. V jejich tvaru se dají 

vypozorovat dvě základní části, vnější (směřující ven z oka) a vnitřní (směřující „do sklivce“). Obě 

části jsou odděleny konstrikcí (zúženinou).  

V lidské sítnici se nachází asi 130 milionů tyčinek, tedy dvacetkrát více než čípků. To 

napovídá, že tyčinky jsou centrální buňky umožňující lidské vidění. Jsou to přeměněné neurony, v 

nichž díky rodopsinu dochází ke vzniku elektrického impulsu. Rodopsin se totiž po dopadu fotonu 

rozpadá na řadu jednotlivých složek. Tento rozpad je zodpovědný za vznik receptorového potenciálu, 

následně vzniku akčního potenciálu v očním nervu a dodání této informace do mozku. [7] 
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Čípek je fotoreceptorická buňka v oční sítnici, která umožňuje barevné vidění. Vyskytuje se v 

určité podobě u většiny obratlovců.  

Procentuální rozložení jednotlivých druhů čípků je 64 % pro „červené“ spektrum, 32% pro 

„zelené“ spektrum a 2 % pro „modré“ spektrum. Čípky reagující na „červené“ a „zelené“ spektrum 

můžeme najít v centrální části fovey. „Modré“ čípky, které mají sice větší citlivost, ale zato je jich 

výrazně méně, jsou rozesety kolem žluté skvrny. 

V oku se obvykle vyskytuje hned několik typů čípků, každý specializovaný na vnímání určité 

barvy, na níž je přizpůsoben maximální citlivostí. Primitivní obratlovci zřejmě měli hned čtyři druhy 

čípkových buněk, první ve fialové oblasti (370 nm), druhý v modré oblasti (445 nm), třetí v zelené 

(508 nm) a konečně čtvrtý v oranžové oblasti (560 nm). Toto tzv. tetrachromické vidění přetrvává u 

mnoha ryb, želv, ještěrů a ptáků. Naopak u savců došlo k ztrátě dvou typů čípkových buněk a většina 

savců má tedy dichromatické vidění (mají jen buňky specializované na oranžovou a fialovou oblast). 

U lidoopů však následně vznikl třetí typ čípků, mají tedy čípky pro modrofialovou (cca 425 nm), 

zelenou (cca 530 nm) a oranžovou (cca 560 nm) barvu.  

Čípky jsou protáhlé buňky o rozměrech 60 × 1,5 µm, které vznikly modifikací nervových 

buněk. Skládají se ze dvou částí, vnější (směřující ven z oka) a vnitřní (směřující „do sklivce“). Obě 

části jsou odděleny konstrikcí (zúženinou). Ve vnější části, která má kónický (čípkovitý) tvar, se 

nachází centrum vidění.  

 

Obr. 10  Skládání barev pomocí čípků 

 

V každé lidské sítnici je asi 7 milionů čípků (tedy mnohem méně než tyčinek); ovšem existují 

tři funkční typy. Není možné je rozeznat na základě stavby buňky, ale na základě druhu fotopsinu, jejž 

obsahují. Každý ze tří druhů buněk totiž obsahuje poněkud jiný jodopsin, jeden je specializován 

na zelenou barvu, druhý na barvu modrou a třetí na červenou barvu spektra. Čípky potřebují ke své 

práci poměrně hodně velké osvětlení. [8] 

 



 

 

Obr. 11  a aditivní míšení barev

 

 

3.2 Druhy vidění 
 

Tabulka 1: Porovnání sv
fotopickém, mezopickém a skotopickém vid

3.2.1  Fotopické vidění 

V běžném životě zrak člově

To je spojeno zejména s činností 

umístěny převážně v centrální části sítnice ve žluté

3 cd·m-2, jako spodní mez adaptač

světelnětechnické výpočty a rovně

denního vidění.  

Citlivost zraku člověka k zá

mikroklimatu vytvořeného v osvě

pozorovatele přizpůsobuje. Běžně

aditivní míšení barev                   b subraktivní míšení barev

Porovnání světelných toků různých typů světelných zdroj
fotopickém, mezopickém a skotopickém vidění [9] 

ě zrak člověka obvykle pracuje v podmínkách denního –

činností čípků, fotoreceptorů, umožňujících barevné vid

části sítnice ve žluté skvrně. Nejčastěji se uvažuje hladina jasu p

adaptačního jasu, od které probíhá proces denního vid

čty a rovněž fotometrická měření provádějí téměř výhradn

č ěka k záření různých vlnových délek závisí na parametrech

eného v osvětlovaném prostoru, a je tedy určována jasem, kterému se zrak 

ěžně se světelnětechnické parametry světelných zdroj

19 

 

b subraktivní míšení barev 

ětelných zdrojů při 

 

– fotopického vidění. 

barevné vidění, které jsou 

ji se uvažuje hladina jasu přibližně 

ního jasu, od které probíhá proces denního vidění. V současnosti se 

ěř výhradně pro podmínky 

zných vlnových délek závisí na parametrech světelného 

jasem, kterému se zrak 

ětelných zdrojů, svítidel a 
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osvětlovacích soustav fotometricky ověřují přístroji, jejichž poměrná spektrální citlivost se shoduje s 

dohodnutým průběhem poměrné spektrální citlivosti tzv. normálního fotometrického pozorovatele v 

podmínkách denního – fotopického vidění (viz obr. 12) poměrná křivka citlivosti pro denní vidění 

V(λ).  

 

3.2.2  Skotopické vidění 

Druhým krajním případem činnosti zraku člověka je noční – skotopické vidění. To je spojeno 

převážně s činností výrazně citlivějších fotoreceptorů – tyčinek, které jsou rozmístěny v okolí žluté 

skvrny a v dalších krajních oblastech sítnice. Noční vidění je většinou spojováno s velmi nízkými 

adaptačními jasy v řádech tisícin cd·m-2 maximálně setin cd·m-2. Na Obr. 12 je také poměrná křivka 

citlivosti pro noční vidění V´(λ). Maximální citlivost zraku pro skotopické vidění nastává při 507 nm. 

Z hlediska hodnocení osvětlovacích soustav v praxi tedy skotopické vidění nemá význam, protože 

nejnižší jasy dosahované umělým osvětlením (VO) jsou minimálně v oblasti desetin cd·m-2.  

 

3.2.3  Mezopické vidění 

Práce zraku člověka v oblasti mezi denním a nočním viděním, kdy se zrakový orgán musí 

přizpůsobit jasům, které se nacházejí mezi oběma zmíněnými krajními případy, je v praxi obvyklá. 

Lze se s ní setkat např. v osvětlovacích soustavách venkovních komunikací nebo v soustavách 

nouzového osvětlení. V běžných vnitřních prostorech s umělým osvětlením jsou adaptační jasy 

většinou vyšší než 10 cd·m-2, a proto se průběhy poměrné spektrální citlivosti jen relativně málo liší od 

křivky V(λ). Výjimkou je případ nouzového osvětlení, kde jsou adaptační jasy výrazně nižší (cca 0,1 

cd·m-2).  

Co se týče venkovních prostorů s umělým osvětlením, jsou adaptační jasy nižší (0,05 až 2 

cd·m-2) než v běžných interiérech, neboť většinou nejde o prostory obklopené velkými světelně 

činnými plochami, které by podstatně ovlivňovaly hladiny adaptačního jasu. Proto se často zraková 

činnost ve venkovních prostorech odehrává v oblasti mezopického vidění. Typickým příkladem je 

vidění na uměle osvětlené komunikaci, kde mohou adaptační jasy být např. 0,3 cd·m-2. 

V současné světelnětechnické praxi se počítá výhradně se světelnětechnickými veličinami 

odpovídajícími podmínkám fotopického vidění. Tato skutečnost však ve zmíněných případech 

venkovního a nouzového osvětlení způsobuje jisté odchylky mezi subjektivním vjemem pozorovatele 

a objektivními hodnotami fotometrických veličin. Velikost odchylek souvisí s adaptačními 

podmínkami i se spektrálním složením záření použitých světelných zdrojů. 

Složitost problematiky popisu vidění v mezopické oblasti navíc roste tím, že ve zmíněném 

světelném prostředí se nemění jen citlivost zraku člověka k záření různých vlnových délek, ale i další 
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aspekty vidění, např. rozsah zorného pole. Tyto další aspekty výrazně ovlivňují hodnocení zrakových 

úkolů pozorovatelem. [10]  

 

 

Obr. 12 Křivka poměrné spektrální citlivosti zraku k záření různých vlnových délek 

(resp. Průběhy poměrných světelných účinností záření) pro fotopické (adaptační jas La = 

100 cd·m
-2

), mezopické (adaptační jasy La = 1 cd·m
-2

, 0,1 cd·m
-2

) a skotopické (adaptační jas 

La = 10
-5

cd·m
-2

)vidění. [11] 

 

3.3 Purkyňův jev 
 

Purkyňův jev byl objeven českým přírodovědcem Janem Evangelistou Purkyněm v jeho 

disertaci z r. 1818 a publikován v němčině r. 1825. [12] 

Jestliže se snižuje intenzita světla, mění se postupně relativní citlivost oka k barvám. 

Maximum spektrální citlivosti oka se přitom posouvá směrem ke kratším vlnovým délkám. Máme-li 

tedy vedle sebe dva stejně světlé (nebo stejně tmavé) obrazce, jeden v tónu modrém a druhý v 

červeném, bude se nám při slabém osvětlení zdát jako světlejší obrazec modrý, zatímco při silném 

osvětlení obrazec červený. Při velmi slabém osvětlení nevidíme již barevně vůbec, protože vidíme jen 

pomocí tyčinek a nikoliv pomocí barvocitlivých čípků. 
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Obr. 13  Purkyňův jev [13] 

 

Zrakový orgán není stejně citlivý na záření různých vlnových délek. Průběh této závislosti i 

hranice viditelnosti jsou u různých osob odlišné. Nejvyšší citlivost oka při fotopickém denním vidění 

je určena citlivostí čípků a nejčastěji se při fotopickém vidění pohybuje okolo 555 nm. Citlivost se 

obvykle udává v poměrných hodnotách vztažených k maximální absolutní hodnotě citlivosti. Pro 

zajištění jednotnosti světelnětechnických výpočtů s ohledem na různou spektrální citlivost 

jednotlivých pozorovatelů přijala Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE) dohodu o hodnotách 

poměrné spektrální citlivosti tzv. normálního fotometrického pozorovatele. 

Průběh poměrné spektrální citlivosti oka normálního fotopického pozorovatele znázorňuje na 

obr. 14 červená křivka V(λ) pro denní fotopické vidění při vysokém adaptačním jasu (dle CIE 100 

cd·m-2) a černá křivka V´(λ) pro noční skotopické vidění při velmi nízkém adaptačním jasu (podle CIE 

10-5 cd·m-2). Maximum křivky V´(λ) je posunuto ke kratším vlnovým délkám (507 nm), neboť při 

nízkých hladinách jasů se převážně uplatňují tyčinky. Z průběhů křivek na obr. 14 také vyplývá, že 

spektrální citlivost zraku je závislá na adaptačním jasu a že při přechodu od fotopického ke 

skotopickému vidění se snižuje jasnost červených ploch a naopak roste jasnost modrých ploch (tzv. 

Purkyňův jev). 

Křivka spektrální citlivosti třetího druhu receptorů, tj. čidel cirkadiánního systému C 

gangliových buněk (na obr. 14 modrá křivka), vykazuje maximum v oblasti vlnových délek 459 až 

464 nm a v porovnání s křivkami spektrální citlivosti V(λ), kdy se uplatňují především čípky, a V´(λ), 
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kdy se uplatňují převážně tyčinky, je citlivost receptorů C posunuta do oblasti kratších vlnových délek. 

 

Obr. 14 Poměrná spektrální citlivost zraku pozorovatele [14] 

  

U mezopického vidění (při současném zapojení tyčinek i čípků) se definuje jejich poměr, jak 

se podílejí na procesu vidění. Tento poměr se nazývá S/P ratio. Jde o poměr mezi příspěvkem 

skotopického a fotopického vidění. 

 

 

 

 

Rovnice č. 1 Poměr S/P ratio 

kde Km - maximální hodnota spektrálního průběhu veličiny K(λ), 683 lm/W; 

K´m - maximální hodnota spektrálního průběhu veličiny K´(λ), 1700 lm/W; 

Sλ - spektrální charakteristika světelného zdroje; V(λ) - poměrná spektrální citlivost 

zraku pro fotopické vidění; V´(λ) - poměrná spektrální citlivost zraku pro skotopické 

vidění. [15] 
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3.4 Poměr S/P Ratio 
 

Vypočtené hodnoty poměru S/P pro různé světelné zdroje jsou v tabulce 3. Jestliže bude S/P 

ratio větší než 1, mezopicky vnímaný jas vyvolaný fotopickým jasem o určité hodnotě bude klesat a 

naopak, jestliže bude S/P ratio menší než 1, bude mezopicky vnímaný jas nižší. Pro tento přepočet 

doporučila mezinárodní komise pro osvětlování CIE používat systém Mes2, popisující průběh 

mezopické spektrální citlivosti. Další výpočetní modely, které jsou v současnosti využívány pro 

stanovení mezopického jasu, jsou USP, Move, Mes1. Hodnoty vnímaného jasu při mezopickém vidění 

vztažené k fotopickému jasu v procentech pro světelné zdroje s různou hodnotou poměru S/P jsou 

uvedeny v tabulce 2 

Tabulka 2: rozdíly mezi fotopickým jasem a vnímaným jasem při mezopickém 

vidění pro světelné zdroje s různým S/P poměrem [15] 

 

Tabulka 3: Hodnoty S/P ratio pro různé světelné zdroje [15]  
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Z tabulky 2 lze vyvodit, jak se změní fotopický jas na mezopický jas při osvětlení komunikace 

různými světelnými zdroji. Z tabulky 2 a tabulky 3 je zřejmé, že vysokotlaké sodíkové výbojky jsou 

ve veřejném osvětlení značně nadhodnocené, protože jejich fotopický světelný tok je výrazně vyšší 

než skotopický. Při běžných jasech ve veřejném osvětlení okolo hodnoty 0,5 cd·m-2 bude rozdíl 

světelného toku činit téměř 10 %. 

Z obrázků 15 a 16 je zřejmé, jakou měrou a jak efektivně člověk využívá světelný zdroj pro 

danou oblast mezopického vidění. V minulosti, kdy byly dominantně pro osvětlení komunikací 

využívány rtuťové výbojky, byla situace lepší z toho hlediska, že rtuťové výbojky vyzařují také 

poměrně značnou část světelného záření v modré oblasti světelného spektra. Při foveálním vidění se 

uplatňují pouze čípky, které jsou umístěny v centrální jamce – ve žluté skvrně. Při periferním vidění 

jsou aktivními fotoreceptory tyčinky, které jsou nejhustěji rozmístěny po okraji sítnice. 

 

Obr. 15  Proložení spektrálních křivek do spektra odráženého světla vysokotlaké 

sodíkové výbojky(HPS) 
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Obr. 16  Proložení spektrálních křivek do spektra odraženého světla diody LED 

 

3.5 Adaptační mechanismy na světlo a tmu  
 

Zrakový vjem využívá několika druhů mechanismů adaptace. Základním typem je  

fotopupilární reflex neboli změna průměru zorničky. Její průměr se může měnit v rozsahu až 1:20. 

Změna toho to průměru způsobí regulaci objemu fotonů, které pronikají do oční koule, avšak tento 

způsob patří mezi méně účinné. 

Druhou možností adaptace zraku je fotochemický děj, který se odehrává ve fotočivných 

receptorech. Každý druh na světlo citlivých buněk v sítnici má svůj konkrétní druh pigmentu. 

Od jejich vlastností se dále odvíjí většina adaptačních průběhů. Určuje jej čas rozpadu či 

syntézy pigmentu. Ten je závislý na předchozí adaptační hladině osvětlení a také na vlnové délce 

adaptačního světla. Při jistých vlnových délkách je totiž rozpad pigmentu rychlejší. Nejdokonalejším 

mechanismem je pak změna velikosti vjemových polí, kde nastávají procesy nervové adaptace. 

Průměr těchto polí se zmenšuje s rostoucí intenzitou osvětlení a naopak zvětšuje při adaptacích na 

tmu, aby mohla zachytit větší procento fotonů dopadajících na sítnici. Někdy se také mohou vzájemně 

překrývat. [16] 
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3.5.1 Průběh adaptace 

Oko nemá žádnou možnost okamžité adaptace na různé hladiny osvětlení. Při přechodu mezi 

různými světelnými prostředími vyžaduje oko různě dlouhý čas pro přizpůsobení novým podmínkám.  

 

Obr. 17  Průběh adaptace zraku při přechodu na tmu [16] 

 

Z naznačeného grafu můžeme pozorovat, že v první fázi adaptace na tmu stále ještě fungují 

čípky. Jejich citlivost na světlo roste po dobu přibližně osmi minut s tím, že v první půlce tohoto času 

se citlivost zvyšuje velmi rychle. Zlomu v průběhu křivky se říká také Purkyňův zlom, který vychází z 

již zmíněného Purkyňova jevu. Jedná se projev přechodu fotopického (čípkového) vidění do fáze 

skotopického (tyčinkového) vidění. Tím se také křivka dostává do své druhé fáze. Citlivost tyčinek na 

světlo dosahuje praktického maxima po 20 minutách, kdy je křivka grafu téměř vodorovná. Některá 

literatura uvádí 35 minutovou adaptaci jako dosažení měřitelného maxima. Jiná tvrdí, že je zde 

registrovatelný přírůstek citlivosti po dalších cca 30 minutách, který je však již téměř zanedbatelný. 

Další zvyšování citlivosti se může údajně dít dalších 24 – 48 hodin. 

Adaptace na světlo má oproti adaptaci na tmu poněkud jiný časový a psychologický průběh. 

Pokud vstoupíme do prostoru, kde je tma z prostoru dobře osvětleného, na relativně dlouhý moment, 

který může trvat až minuty, jsme oslepeni tmou a nejsme schopni ani základní orientace. Pokud 

nastane taková situace v opačném případě, kdy se ocitáme v prostoru s výrazně vyšší hladinou 

osvětlenosti, než odkud přicházíme, je plná adaptace na vyšší hladinu osvětlenosti záležitostí 

momentů, maximálně jednotek minut oproti desítkám minut u adaptace na tmu. Navíc nedochází k 

naprosté ztrátě orientace v prostoru na několik minut jako u případu adaptace na tmu, ale po několika 

momentech jsme schopni se orientovat, i když máme psychologický vjem silného závojového jasu. 

[16] 
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3.5.2 Index barevného podání Ra 

Různé druhy světelných zdrojů mohou mít stejnou barvu světla, ale vykazovat různé podání 

barev závisející na spektrálním složení záření těchto zdrojů. Hlavním znakem kvality vyzařovaného 

světla se tak stává index barevného podání Ra. Udává míru schopnosti záření daného zdroje podat 

věrně barvy. Mezinárodní komise pro osvětlování CIE navrhla 8 pastelových barev, které jsou 

osvětlovány referenčním zdrojem, k němuž je vztažen zdroj posuzovaný. Určuje se průměrováním 

indexů podání určitých barevných vzorků a podle druhu světelného zdroje může nabývat hodnot od 0 

do 100. U světelných diod platí přímá úměra mezi náhradní teplotou chromatičnosti a její účinností, 

index barevného podání je těmto dvěma parametrům nepřímo úměrný. Nejvyšší hodnotu, z umělých 

zdrojů světla, dosahuje obyčejná žárovka (Ra = 100), nejnižší dosahují zdroje monochromatického 

záření, jako např. nízkotlaká sodíková výbojka (Ra = 0). Ra je bezrozměrnou veličinou. Zajímavostí 

je, že žárovka (Tc = 2700 K) i obloha severských zemí během dne (Tc = 7500 K) mají Ra = 100 a 

přitom jejich podání barev je poměrně odlišné. Teoreticky je tedy možné dle Ra srovnávat pouze 

zdroje, se stejnou hodnotou Tc. I tak je však index Ra velmi prospěšným a používaným pro stanovení 

podání kvality barev. [17] 

3.5.3 Reakční doby řidiče 

K problematice reakční doby nepatří jen citlivost zraku na různé vlnové délky, ale také další 

aspekty, jako např. rozsah zorného pole. Tyto aspekty výrazně ovlivňují dobu, ve které je pozorovatel 

schopen zareagovat na zrakové úkoly, např. reakční čas řidiče. Na obrázku 18 jsou znázorněny 

závislosti reakčního času pozorovatele na jasu komunikace pro různé typy světelných zdrojů. Z Obr. 

18 je možné zjistit, že pro dosažení stejného reakčního času řidiče je při použití halogenidových 

výbojek zapotřebí šestkrát nižší jas než při použití vysokotlakých sodíkových výbojek. 

 

Obr. 18  Závislost poměrného prahového kontrastu na jasu komunikace pro různé typy 

světelných zdrojů [18] 
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4 Návrh zatřídění komunikace a kontrolní měření 

4.1 Zatřídění komunikací v obci do třídy osvětlení 
Abych mohl posoudit, zda daná osvětlovací soustava vyhovuje normativním požadavkům, je 

potřeba zatřídit komunikace do příslušné třídy osvětlení. Je důležité správně zatřídit komunikace 

odpovídající jednotlivým třídám osvětlení z hlediska požadovaných hodnot. Musí se postupovat 

důsledně v požadovaném sledu kroků: 

Zatřídění pozemní komunikace v obci 

Stanovení parametrů dle ČSN CEN/TR 13201-1: 

Určení modelové situace 

typická rychlost uživatele   >30 a <60 km/h 

hlavní uživatel     velmi pomalá vozidla, cyklisté 

další povolený uživatel    chodci 

Z toho vyplývá zařazení do modelové situace B2 

Charakteristické parametry 

Směrově rozdělené komunikace   ano 

Druhy křižovatek    úrovňové 

Hustota úrovňových křižovatek   < 3 křižovatky na km 

Kolizní oblast     ne 

Geometrické opatření pro zklidnění dopravy ne 

Intenzita silničního provozu za den  < 4000 

Intenzita cyklistického provozu    normální 

Intenzita pěšího provozu   normální 

Náročnost navigace    nevyskytuje se 

Rozeznání obličeje    nepotřebné 

Riziko kriminality    normální 

Složitost zorného pole    normální 

Jas okolí     venkovní prostředí 

Převažující počasí    suché 
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Podle stanové modelové situace a určených charakteristických parametrů jsem určil z tabulek 

pro doporučený rozsah tříd osvětlení a výběr z rozsahu tříd osvětlení doporučené zatřídění. 

Tabulka 4: Doporučený rozsah tříd osvětlení 

Tabulka 5: Doporučení pro výběr rozsahu 

Doporučená třída zatřídění: ME5 

Požadavky třídy osvětlení ME5 dle ČSN 13201-2: 

Tabulka 6: Parametry třídy osvětlení ME5 

 

Třída osvětlení 

L  

(jas povrchu 

pozemní 

komunikace) 

U0 

 (celková 

rovnoměrnost 

jasu) 

U1  

(podélná 

rovnoměrnost 

jasu) 

T1 [%]  

(omezující 

oslnění) 

SR 

 (činitel  

světlení 

okolí) 

ME5 0,5≥ 0,35≥ 0,4≥ 15≥ 0,5≥ 
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4.2 Kontrolní měření jasu pozemní komunikace  
Měření jasu povrchu komunikace jsem provedl na dvou vybraných úsecích. Měření jsem 

provedl nepřímou metodou. Pomocí luxmetru jsem změřil osvětlenost E (lx) komunikace a poté 

přepočítal na jas L (cd·m-2). V tomto odstavci uvedu důležité údaje a naměřené hodnoty. 

Použité měřící přístroje: 

Luxmetr Volt Craft MS - 1500  

  Rozsah:    0,001 lx ÷40 kl x ve 4 rozsazích + auto range 

  Výrobce:   Volt Craft 

  Sériové číslo:   Nr. 12.8802 

  Přesnost:   ±(3% MH) 

  Kalibrace čísla V(λ) platná do: 06/2014 

 

Měřil jsem v nočních hodinách při snížené intenzitě dopravy. Rozmístění kontrolních bodů 

pro měření jsem stanovil dle normy ČSN EN 13201-3, článku 7.1.4. Přepočet osvětlenosti E na jas L 

jsem provedl pomocí součinitele jasu povrchu komunikace q (cd·m-2· lx
-1). Podle doporučení pro tmavé 

povrchy komutace jsem zvolil q=0,07 cd·m-2· lx
-1. 

Údaje ke komunikaci: 

• počet jízdních pruhů:  2 

• šířka jízdního pruhu:  2,5 m 

• komunikace je zařazena do třídy osvětlení ME5 

 

• Vyhodnocení pozemní komunikace (ulice Dvořákova) 

• svítidlo:  Sredr DNC  

• osazení:  1 x 100 W vysokotlaká sodíková výbojka 

• závěsná výška:  9 m 

• rozteč SM:  27 m  

• osvětlovací soustava: jednostranná 
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Naměřené hodnoty 

Tabulka 7: Jízdní pruh 1                 Jízdní pruh 2   

Jízdní pruh 1 

Naměřená osvětlenost 
Ep(lx) 

9 

Udržovací činitel z 1 

Udržovaná osvětlenost 
Em(lx) 

9 

Minimální osvětlenost 
Emin(lx) 

5,46 

Rovnoměrnost r 0,607 

Jas povrchu komunikace L 
(cd/m2) 

0,63 

 

 

 

Naměřené hodnoty jsem porovnal s normovanými pro třídu ME5 a z výsledku je patrné, že 

měřená osvětlovací soustava odpovídá požadavkům normy ČSN EN 13201-2. 

Splnění požadavků normy:  Osvětlovací soustava je vyhovující 

 

 

Tabulka 8: Jízdní pruh 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15,26 10,5 10,8 7,7 6 6,14 5,46 6,29 8,03 10,17 

15,7 10,5 10,87 7,89 6,12 6,34 5,54 6,36 8,24 10,45 

16,56 12,88 12,85 9,06 6,9 6,82 6,01 6,47 7,8 10,31 
 

Tabulka 9: Jízdní pruh 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 13,07 12,86 9,12 7,13 6,93 6,08 6,85 8 10,48 

16,02 13,28 13,5 9,85 7,38 7,18 6,81 6,88 8,06 10 

16,51 13,3 14,1 9,9 7,68 7,47 6,81 7,2 8,56 10,7 
1 

                                                      

1 Měřící body 1 – 10 jsem stanovil dle normy ČSN EN 13201-3.  
Hodnoty naměřené v tabulkách jsou uvedeny v luxech. 

Jízdní pruh 2 

Naměřená osvětlenost Ep(lx) 9,957 

Udržovací činitel z 1 

Udržovaná osvětlenost Em(lx) 9.957 

Minimální osvětlenost 
Emin(lx) 

6,08 

Rovnoměrnost r 0,61 

Jas povrchu komunikace L 
(cd/m2) 

0,697 
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Obr. 19 Pohled na ulici Dvořákova z ulice Na Morávce 

 

Obr. 20  Pohled na ulici Dvořákova z třídy Maršála Malinovského 
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Údaje ke komunikaci: 

• počet jízdních pruhů:  2 

• šířka jízdního pruhu:  2,5 m 

• komunikace je zařazena do třídy osvětlení ME5 
 

Vyhodnocení pozemní komunikace (ulice Dvořákova) 

• svítidlo:  Zeus 58/24  
• osazení :  33 LED diod 

• závěsná výška:  9 m 

• rozteč SM:  27 m  

• osvětlovací soustava: jednostranná 
 
Naměřené hodnoty 

Tabulka 10: Jízdní pruh 1                           Jízdní pruh 2  

 

Jízdní pruh 1 

Naměřená osvětlenost Ep(lx) 5,048 

Udržovací činitel z 0,8 
Udržovaná osvětlenost 
Em(lx) 

4.038 

Minimální osvětlenost 
Emin(lx) 

4,47 

Rovnoměrnost r 0,885 

Jas povrchu komunikace L 
(cd/m2) 

0,35 

 

Naměřené hodnoty jsem porovnal s normovanými pro třídu ME5 a z výsledku je patrné, že 

měřená osvětlovací soustava neodpovídá požadavkům normy ČSN EN 13201-2. 

Splnění požadavků normy:  Osvětlovací soustava je nevyhovující 

Tabulka 11: Jízdní pruh 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5,29 4,97 4,63 4,87 5,21 5,64 5,9 5,57 5,09 5,13 

5,7 4,92 4,62 4,64 5,09 5,43 5,75 5,37 5,02 4,97 

4,69 4,49 4,47 4,49 4,75 5,13 5,23 5,11 4,68 4,58 
 

Tabulka 12: Jízdní pruh 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4,49 4,43 4,28 4,21 4,54 4,9 5,11 4,98 4,53 4,38 

4,03 4,03 3,94 3,91 4,07 4,47 4,76 4,55 4,27 4,13 

3,96 3,87 3,83 3,74 3,87 4,27 4,58 4,33 3,97 3,94 
 

 
 

Jízdní pruh 2 

Naměřená osvětlenost Ep(lx) 4,279 

Udržovací činitel z 0.8 
Udržovaná osvětlenost 
Em(lx) 

3.42 

Minimální osvětlenost 
Emin(lx) 

3,74 

Rovnoměrnost r 0,874 
Jas povrchu komunikace L 
(cd/m2) 

0,299 
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Obr. 21  Pohled na ulici Dvořákova z ulice Na Morávce 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22  Pohled na ulici Dvořákova z třídy Maršála Malinovského 
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4.3 Návrh řešení osvětlení komunikace Dvořákova 
Z provedených měření je vidno, že nově nainstalovaná svítidla jsou nevyhovující a nesplňují 

požadavky normy, je vhodné tedy navrhnout lepší řešení rekonstrukce - především výměnu svítidel.  

Svítidla navrhuji na stávající stožáry, investice do nových by byla finančně náročná a v tomto 

případě ne úplně vhodná. Návrh bude proveden v souladu s normou ČSN EN 13201-2, pro třídu 

osvětlení ME5. 

  Jak již bylo zmíněno, stávající osvětlovací soustava neodpovídá požadavkům normy. Svítidla 

jsou umístěna na stožár při rozteči S 27m a závěsné výšce 9m. Aby byly splněny požadavky normy 

pro třídu osvětlení ME5, uvažoval jsem o navržení svítidel s vyšším příkonem a s vyšší hodnotou 

vyzařovaného jasu. Návrh bude obsahovat svítidla s LED zdroji a přehled výsledků se svítidly před 

rekonstrukcí, stávající svítidla a navrhovanou situaci. 
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4.3.1 Stávající situace – ověření správnosti měření 
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4.3.2 Navrhovaná situace  
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Tabulka 13: 

 

Celkový příkon (W) 

Denní spotřeba el. energie (kWh)

Roční spotřeba el. energie (kWh)

Roční náklady na osvětlení ulice (K

 

 

 

 

Tabulka 13 i obrázek 23 ukazují ro

která z variant použitých svítidel má nejnižší spo

vychází svítidlo Zeus 58, to je ale nevyhovující norm

Zeus 72.  

 

 

0
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1000
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Schréder mc2

 Porovnání svítidel 

Schréder mc2 Zeus  58 Zeus 72

500 290 

eba el. energie (kWh) 5,595 3,245 

eba el. energie (kWh) 2 042 1 184,43 

ětlení ulice (Kč) 2 885 1 673 

Obr. 23  Porovnání svítidel 

Tabulka 13 i obrázek 23 ukazují roční spotřebu elektrické energie. Mů

variant použitých svítidel má nejnižší spotřebu elektrické energie. Nejlépe z

vychází svítidlo Zeus 58, to je ale nevyhovující normě, tudíž je pro tuto situaci nejlepší využít svítidlo 

 

Zeus  58 Zeus 72

Roční spotřeba el. energie 

(kWh)

Roční náklady na osvětlení 

ulice (Kč)

41 

Zeus 72 

360 

4,028 

1 470,22 

2 072 

 

ebu elektrické energie. Můžeme z nich vyčíst, 

Nejlépe z tohoto pohledu 

, tudíž je pro tuto situaci nejlepší využít svítidlo 

Roční spotřeba el. energie 

Roční náklady na osvětlení 

ulice (Kč)
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5 Závěr  

Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s osvětlovacími soustavami VO, rozebrat 

spektrální vlastnosti zdrojů využívaných ve veřejném osvětlení,  zpracovat metodiku vyhodnocování a 

zatřídění komunikací do tříd osvětlení a následně dle této metodiky vypracovat návrh osvětlení 

komunikace. Druhým bodem je popis mezopického vidění, jeho vlastností, vliv barvy světla na toto 

vidění a zrakový vjem obecně.  Třetím pilířem je návrh úpravy osvětlovací soustavy v ulici 

Dvořákova, jež je v současnosti jediná vozovka osvětlená LED zdroji ve městě Uherské Hradiště. 

Světelné parametry této osvětlovací soustavy jsou nevyhovující předepsané normě. 

V praktické části jsem se věnoval měření komunikace před a po změně světelných zdrojů. 

Poté jsem výsledná měření mezi sebou porovnal a přišel k závěru, že před výměnou  vysokotlakých 

sodíkových výbojek o příkonu 100 W na LED diody o příkonu 58 W, byl stav přijatelný a splňoval 

podmínky všech příslušných norem. Zatímco nynější stav s LED diodami je nevyhovující. Proto jsem 

se rozhodl, že pro ulici udělám vlastní návrh pomocí programu Relux. V tomto programu jsem též 

ověřil všechna svá měření. Výsledky z programu jsem tedy znovu porovnal se skutečnými 

naměřenými hodnotami a přišel k závěru, že i když pro tuto situaci nevyhovující Zeus 58 změním na 

svítidlo Zeus 72, které má o 14 W větší příkon, v žádném případě tato změna neovlivní celkovou 

spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení ve městě. Cílem této rekonstrukce bylo snížit provozní 

náklady a zmodernizovat veřejné osvětlení v Uherském Hradišti.  

Za přínos předkládané bakalářské práce považuji především zpracování problematiky návrhu 

rekonstrukce osvětlení v ulici Dvořákova a vyhodnocení umístění nevhodných svítidel pro tuto 

komunikaci. Stejně tak věřím, že některé části z mé práce se stanou přínosné pro další zkoumání 

těchto problémů a pomůžou dalším lidem zajímajícím se o tuto problematiku alespoň trochu ulehčit 

jejich počáteční bádání na řešené téma. Uvedená bakalářská práce tedy plně splňuje všechny body 

zadání. 
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