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ANOTACE 

 

CHOCHOLOUŠ, J. Vyuţití LED technologií v oblasti dráţního zabezpečení, Ostrava: 

VŠB-TUO, Bakalářská práce, 2012, 41 s. 

Bakalářská práce se zaměřuje na vyuţití  LED technologií v osvětlení ţelezničních 

prostranství pro zvýšení bezpečnosti pro pohyb lidí a jejich činnost a pro ochranu majetku. 

V osvětlovací soustavě v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. by nová technologie 

měla nahradit současné sodíkové výbojky. V úvodní části je charakterizována právní úprava  

a teoretické poznatky o osvětlení a o funkci lidského oka. Další část je věnována světelným 

zdrojům a srovnání jejich parametrů. Zároveň jsou sledovány důleţité vlastnosti obou zdrojů, 

které mohou přispět k bezpečnosti. Závěr práce je věnován ekonomické analýze, která bude 

rozhodující pro realizaci náhrady světelných zdrojů. 

 

Klíčová slova:  

vysokotlaké sodíkové výbojky, LED, osvětlení, osvětlovací věţ 

 

 

ANNOTATION 

 

CHOCHOLOUŠ, J. LED technology utilization in the security of rail transport, 

Ostrava: VŠB-TUO, Bachelor thesis, 2012, 41 pages. 

The bachelor thesis focuses on the LED technology utilization in the lighting railway 

areas to increase safety for the movement of people and their activities and to protect 

property. The new technology should replace old high-pressure sodium lamps in the area of 

ArcelorMittal Ostrava. The first part is characterized by regulation and theoretical knowledge 

of lighting and by function of the human eye. Another part is devoted to light sources and 

compared their parameters. They are also monitored important features of both resources that 

can contribute to safety. The conclusion of the thesis is devoted to economic analysis, which 

will be crucial for the implementation of replacement lamps.  
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high-pressure sodium lamps, LED lighting, lighting, high pole for installing the lighting 
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1 Úvod 

S rozvíjející se společností, industrializací dříve zaostalých zemí a stále rostoucí 

závislostí vyspělého světa na elektrické energii se zvyšují snahy o zefektivnění jejího vyuţití. 

Důleţitým aspektem pro tato úsilí je stále nedostatečně vyvinuté vyuţívání obnovitelných 

energetických zdrojů na úkor zdrojů s omezenými zásobami. Na osvětlení je vynakládáno 

velké mnoţství vyrobené elektrické energie a postupem času začíná být patrné, ţe LED 

technologie budou schopny dokázat plnit roli světelného zdroje, který přenáší důraz na úsporu 

energie do kaţdodenního ţivota. 

S vyuţitím této technologie se počítá i pro ţeleznice. Mnohé firmy jiţ začínají do praxe 

uvádět LED svítidla pro signalizační zařízení na přejezdech či do návěstidel a semaforů. 

Z hlediska bezpečnosti je klíčové také zařazení nových zdrojů do osvětlení ţelezničních 

prostranství. Ta jsou v současnosti osvětlována výbojkovými zdroji.  

Cílem této bakalářské práce je porovnání pouţívaných vysokotlakých sodíkových 

výbojek s uvaţovaným novým osvětlením pomocí zdrojů na bázi polovodičových diod. Tento 

záměr je zpracován pro vyuţití ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. pro náhradu 

osvětlení na stávajících osvětlovacích majákových věţích. Snahou je zvýšit bezpečnost pro 

pohyb lidí v prostorech ţelezničních nádraţí a překladišť, kde je prováděno nejvíce činností  

a zvyšuje se tak riziko zranění či smrti. Týká se to nejen pracovníků, ale všech osob, které se 

zde vyskytují. Důleţitost kvalitního umělého osvětlení lze spatřovat také v ochraně majetku 

společnosti, a to například v zabránění vzájemným kolizím dráţních těles a v minimalizaci 

majetkové trestné činnosti. 

Vlastnosti obou světelných zdrojů budou vzájemně konfrontovány jak ve vztahu 

k bezpečnosti v osvětlované oblasti, tak také s ohledem na ekonomickou stránku realizace 

výměny. Zvlášť budou posouzeny dílčí náklady obou zdrojů, načeţ budou vyčísleny náklady 

celkové. Výsledkem bude zhodnocení návratnosti investice do nových LED svítidel, coţ bude 

vyjádřením uskutečnitelnosti dané výměny.    
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2 Rešerše literatury 

Níţe uvedené literární zdroje jsou nejdůleţitějšími z hlediska zkoumané problematiky 

a reflektují podstatné poznatky o bezpečnosti a osvětlení ţelezničních prostranství. Bylo 

vyuţito učebních kniţních zdrojů, zákonů i norem a také zdrojů z internetu. 

 

HABEL, J. Světelná technika a osvětlování. Praha: FCC Public, 1995. 437 s. ISBN 80-

901985-0-3. 

Kniha mapuje odborné termíny týkající se osvětlení. Je dále vhodnou publikací pro 

čerpání informací o zdrojích světla, o principu jejich činnosti a moţnostech vyuţití. 

 

ČSN EN 12464-2 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: 

Venkovní pracovní prostory. 

Tato norma se široce zabývá problematikou osvětlení v exteriéru. Odkazuje zejména na 

kritéria, pomocí nichţ bylo moţné porovnat světelné zdroje mezi sebou. Norma poslouţila 

také jako zdroj tabulkových hodnot pro vyčíslení některých vlastností světelných zdrojů. 

 

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY. Provoz, obsluha a údržba osvětlení 

venkovních železničních prostranství. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1986. 

Publikace obsahuje velké mnoţství informací o provádění údrţby světelných zdrojů,  

o moţnostech řízení jejich provozu, čehoţ bylo vyuţito jako rozhodných informací pro 

teoretickou část i pro část zabývající se finanční stránkou náhrady svítidel. 

 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. In: 

Sbírka zákonů. 2008. 

V jedné ze svých částí se tento normativ zabývá osvětlením pracoviště a bezpečností 

plnění zrakového úkolu vykonávaného za denního, umělého nebo sdruţeného osvětlení. 

 

THERMOKING TECHNOLOGY INTERNATIONAL CO. 320W LED Spot light. 

Tchai-pei, 2012. 

Tento zdroj, poskytnutý taiwanskou společností specializující se na návrhy osvětlovací 

soustavy, udává veškeré informace o vlastnostech a moţnostech vyuţití svítidla, které je 

uvaţováno jako náhrada za stávající světelné zdroje. 
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3 Přehled světelných veličin a jednotek 

Světlo jako fyzikální pojem je charakterizováno veličinami, jeţ vyjadřují jeho vlastnosti. 

Kaţdá z těchto veličin je měřitelná a lze tak přesně vyčíslit konkrétní hodnoty. Níţe je uveden 

výčet těchto veličin společně s jejich jednotkami a stručnou charakteristikou.  

 

 Světelný tok Φ [lm] - vyjadřuje schopnost světla způsobit zrakový vjem, odpovídá 

světelné energii, kterou zdroj vyzáří za jednotku času (1 sekundu). 

 Svítivost I [cd] - udává mnoţství světelného toku vyzářeného do prostorového úhlu 

v určitém směru. Lze ji stanovit pouze pro bodový zdroj, tj. takový zdroj, jehoţ rozměry 

jsou zanedbatelné v porovnání se vzdáleností tohoto zdroje od bodu měření. Svítivost patří 

k základním jednotkám soustavy SI. 

 Osvětlení E [lx] - veličina odpovídající světelnému toku dopadenému na jednotku plochy 

(1 m
2
). 

 Jas A [cd.m
-2

] - udává míru světlosti podnětu vnímaného okem v určitém směru. Uvaţuje 

se pouze pro plošné zdroje světla. 

 Měrný výkon ηv [lm.W
-1

] - vyjadřuje mnoţství světla vyprodukovaného při jednotkovém 

příkonu zdroje z elektrické soustavy (1W). Podává tak informaci o účinnosti vyuţití 

elektrické energie v přeměnu ve světelné záření. 

 Prostorový úhel Ω [sr] - úhel, který je určen velikostí plochy vytknuté kuţelovou 

plochou na povrchu koule (se středem ve vrcholu tohoto úhlu) ve vzdálenosti stejné jako 

je poloměr této koule. [5] 

4 Termíny a definice 

Pro základní povědomí o problematice osvětlení venkovních prostorů je nezbytné 

charakterizovat světlo prostřednictvím důleţitých pojmů a jejich definic. Některé tyto termíny 

jsou zaměřeny na světlo samotné, jiné jsou zaznamenány z pohledu pracovní činnosti 

prováděné při umělém osvětlení. 

 Doba nočního klidu - doba, během níţ se uplatňují přísnější poţadavky (např. na 

kontrolu rušivého světla); podmínky na uţití osvětlení často uplatňuje kontrolní orgán 

státní správy. 

 Rovnoměrnost osvětlení Ud - poměr minimální osvětlenosti (jasu) k maximální 

osvětlenosti (jasu) na snímaném povrchu. V některých případech můţe být rovnoměrnost 

osvětlení důleţitým kvalitativním kritériem. 
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 Mezní hodnota činitele oslnění - největší hodnota činitele oslnění na základě GR (Glare 

Rating) systému hodnocení oslnění podle Commission Internationale de l´Éclairage (CEI). 

 Udržovaná osvětlenost mE  - hodnota osvětlenosti, pod kterou nesmí průměrná 

osvětlenost na určené rovině klesnout, tj. průměrná osvětlenost v době, kdy má být 

provedena údrţba. 

 Rušivé světlo - neuţitečné světlo, které svými kvantitativními, směrovými nebo 

spektrálními vlastnostmi v dané situaci zvětšuje obtěţování, nepohodu, rozptýlení nebo 

omezuje schopnost vidět nejdůleţitější informace. 

 Neužitečné světlo, nevyužité světlo - světlo vyzařované osvětlovací soustavou za hranice 

osvětlovaného objektu. 

 Okolí úkolu - pás v rovině, který obklopuje místo zrakového úkolu uvnitř zorného pole; 

tento pás má být široký nejméně 2 m. 

 Rovnoměrnost osvětlení U0 - poměr minimální a průměrné osvětlenosti (jasu) povrchu. 

 Zrakový úkol – všechny vizuální prvky vykonávané činnosti. 

 Pracoviště - prostor určený pro pracovní místa v určeném areálu a jakýkoliv další prostor 

v tomto areálu, do něhoţ mají pracovníci v době zaměstnání přístup. 

 Pracovní místo - soubor a prostorové uspořádání pracovního vybavení v pracovním 

prostředí podmíněné pracovními úkoly. [2] 

5 Předpisy a normy 

Při navrhování, montáţi/demontáţi, kontrole i údrţbě je nezbytné dbát pokynů 

závazných dokumentů vydaných státem, tj. zákonů, nařízení vlády (dále jen NV) a vyhlášek. 

Niţším stupněm normativů jsou technické normy. 

5.1 ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů 

Tato norma, jeţ vyšla v červenci 2008, nahrazuje celou řadu specifických předpisů, 

z nichţ nejvýznamnější s ohledem na danou problematiku je ČSN 36 0061 – Osvětlování 

ţelezničních prostranství. Je českou verzí evropské normy EN 12464-2:2007. Norma zahrnuje 

definice pojmů, kritéria pro navrhování osvětlení, přehled poţadavků na osvětlení a také 

ověřovací postupy a hodnocení. Obsahuje rovněţ 15 tabulek s téměř stem venkovních 

pracovišť s jasně stanovenými poţadavky na osvětlenost. V příloze jsou pak uvedeny 

světelně-technické poţadavky na bezpečnost a zabezpečení pracovišť podle stupně rizika na 

pracovišti. [2] 
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5.2 Provoz, obsluha a údržba osvětlení venkovních železničních prostranství 

Tento normativ je interním předpisem Správy ţelezniční dopravní cesty od srpna roku 

2008, kdy se tato organizace odštěpila od Českých drah (dříve Československé státní dráhy). 

Tento předpis byl schválen Federálním ministerstvem dopravy pro Československé státní 

dráhy a účinnosti nabyl 1. července 1986. Společnost Arcelor Mittal Ostrava a.s. jako správce 

vlastní dopravní cesty se tímto předpisem řídí také. [4] 

5.3 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Problematikou osvětlení se tento předpis zabývá v §45 Osvětlení pracoviště. 

Rozděluje zrakové podmínky při práci na denní, sdruţené a umělé osvětlení. Dále odkazuje na 

normové hodnoty osvětlení na pracovišti, definuje zrakovou zátěţ a zmiňuje potřebnost 

čištění a údrţby světelných zdrojů. [12] 

5.4 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a změn se problematice osvětlení 

doslovně nevěnuje, řeší spíše pracovně-právní vztahy zaměstnavatele a zaměstnance a jejich 

práva a povinnosti. Pro bezpečnost zaměstnanců je podstatná pasáţ o povinnosti 

zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vyuţitím vhodné organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úlohou 

zaměstnavatele je zároveň povinnost  přijímat opatření k předcházení rizikům. [21] 

6 Lidské oko a venkovní osvětlení 

V noci nebo v době sníţeného denního osvětlení je nutné zajistit umělé osvětlení pro 

bezpečnou činnost v takovémto prostředí. Narozdíl od interiéru se ve venkovních prostorech 

většinou nesetkáváme s odrazy svítících ploch na lesklých částech pozorovaných předmětů 

a jejich bezprostředního okolí, tudíţ působení takovýchto odrazů zanedbáváme. V praxi se tak 

uplatňuje výhradně světelný tok zdroje dopadající na exponovanou plochu. Snímání 

samotného obrazu vizuálního podnětu je uskutečňováno pomocí zrakových orgánů - očí. 

6.1 Anatomická stavba lidského oka 

Celý zrakový systém je tvořen souborem několika orgánů zajišťujících příjem, přenos  

a zpracování informace o vizuální podobě předmětu. Jde o systém, kde probíhá transformace 

určitého optického vjemu do komplexu nervových podráţdění. Vzniká tak zrakový vjem. 
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Samotné oči jsou uloţeny v očnicích, tedy v kulových vyhloubeninách v lebce. Jde  

o párový orgán, na hlavě jsou umístěny symetricky. Tento orgán je přibliţně tvaru koule. 

Zadní část stěny tvoří bělima (bílá neprůhledná vrstva), cévnatka (sloţitá soustava cév  

a vlásečnic) a sítnice. Sítnice je vnitřní povrch oka, na němţ se vytváří převrácený, zmenšený 

a neskutečný obraz pozorovaného podnětu; výsledný obraz je pak tvořen v mozku. V přední 

části oka na bělimu navazuje rohovka, která z koule jakoby lehce vystupuje. Cévnatka naproti 

tomu přechází v řasnaté tělísko, na němţ je zavěšena oční čočka, a také v duhovku. Duhovka 

udává barvu lidského oka, která je jedinečná pro kaţdého člověka. Zabarvení je způsobeno 

pigmenty a můţe se lišit také v rámci tohoto párového orgánu, tzn., ţe člověk můţe mít 

nestejně zabarvené oční duhovky kaţdého oka. Otvor pro vstup světla do zrakové soustavy se 

nazývá zornice. Její průměr se v závislosti na mnoţství dopadaného světla rozšiřuje nebo 

sniţuje. Ze zadní části vychází zrakový nerv, zhruba pod úhlem 18° od optické (vodorovné) 

osy oka. Vnitřní výplň oka tvoří bezbarvá rosolovitá hmota zvaná sklivec. Toto anatomické 

rozdělení je názorně popsáno v obrázku č. 1. [5,16] 

 

Obr. 1: Stavba lidského oka [10] 

6.2 Funkce fotoreceptorů 

V lidském oku probíhá důleţitý fotochemický děj. Jde o rozklad či naopak syntézu 

zrakových pigmentů při přechodu mezi osvětlenými a neosvětlenými prostory. V oku jsou  

4 pigmenty, 3 z nich se váţí na čípky, poslední na tyčinky. Čípky a tyčinky jsou světločivné 

buňky, které jsou schopné zachycovat fotony. Za denního světla se uplatňují především čípky, 

jejichţ druhy jsou citlivé zvlášť na modré, ţlutozelené a červené světlo. Tím je prakticky dána 

barevnost vidění a to v jasech hodnot nad 10cd.m
-2

 (fotopické neboli denní vidění).  
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Funkce tyčinek naopak nesignalizuje ţádnou barvu, pracují v jasech do 0,001 cd.m
-2

, 

tedy v noci (vidění skotopické). V intervalu mezi zmíněnými hodnotami jasu se uplatňují oba 

druhy těchto světločivných buněk, toto vidění se nazývá mezopické. Toto rozdělení je pro 

přehlednost ustaveno také v tabulce č. 1. Při umělém osvětlení se projevuje zejména 

skotopické a mezopické vidění, znamená to velmi omezené vnímání a rozlišování barev za 

těchto podmínek. Cílem navrhování nových zdrojů světla je, aby lidské oko inklinovalo co 

nejvíce k vidění fotopickému a celá zraková práce tak byla pro pozorovatele co 

nejpříjemnější. [5,10,16] 

Tabulka 1: Rozdělení vidění lidským okem v závislosti na hodnotě jasu [5] 

Druh vidění Hodnota jasu [cd.m
-2

] 

Fotopické (denní) > 10 

Mezopické 0,001 – 10 

Skotopické (noční) < 0,001 

6.3 Rozdíl vnímání denního a nočního světla 

Lidské oko rozlišuje mezi vnímáním denního a nočního světla. Způsobuje to různá 

míra citlivosti ke kaţdému z nich. Tento fakt ilustruje křivka spektrální citlivosti zraku na 

obrázku č. 2. Při kvalitním denním osvětlení je nejvyšší citlivost oka při vlnové délce světla 

555 nm. Maximální hodnoty při působení tyčinkových fotoreceptorů, tedy ve tmě, je 

dosaţeno zhruba v hodnotě 507 nm vlnové délky světla. Lze také snadno vyčíst, ţe lidské oko 

nevnímá světlo v oblasti ultrafialového a infračerveného záření. 

 

 

Obr. 2: Křivka spektrální citlivosti oka při denním a nočním vidění [16] 
 

Oko také prochází rozdílnou dobou přizpůsobování novým světelným podmínkám. 

Adaptace můţe být dvojího druhu, a to adaptace na světlo a adaptace na tmu. Tato doba 
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přizpůsobení se můţe v obou případech velmi významným způsobem odlišovat. Adaptace na 

světlo (po dlouhém pobytu ve tmě) můţe trvat aţ 7 minut, adaptace na tmu dokonce aţ 

40 minut. Přizpůsobování zrakového orgánu mohou doprovázet také poruchy vidění či 

pichlavá bolest očí. [16] 

7 Kritéria pro navrhování osvětlení 

Při nedostatku denního osvětlení a nutnosti pořízení osvětlení umělého zejména do 

velkých venkovních prostor je nezbytné zhotovit návrh takového osvětlení. Ten je 

charakterizován splněním určitých kvalitativních a kvantitativních poţadavků. Ty spočívají  

v uspokojení tří základních lidských potřeb, a to: 

 zrakové pohody: pokud se pracovníci při plnění zrakového úkolu dobře cítí, 

zpravidla to přispívá k vysoké úrovni produktivity; 

 zrakového výkonu: pracovníci jsou schopni vykonávat zrakové úkoly i při špatných 

podmínkách a během dlouhé doby; 

 bezpečnosti: při kaţdé činnosti existuje riziko negativního zásahu na zdraví člověka, 

úkolem je toto působení minimalizovat nutnou prevencí. 

 

Mezi hlavní parametry, jeţ určují světelné prostředí, se řadí rozloţení jasu, osvětlenost, 

oslnění, rušivé světlo, směrované osvětlení a hlediska barev světla. [2] 

7.1 Rozložení jasu 

Rozloţení jasu v zorném poli určuje úroveň adaptace zraku, která ovlivňuje viditelnost 

úkolu. Nutno podotknout, ţe ovlivňuje také zrakovou pohodu, respektive je faktem, ţe 

zraková nepohoda můţe zapříčinit celou řadu lidských chyb. 

Velmi dobře vyváţené rozloţení jasu je potřebné ke zvětšení: 

 zrakové ostrosti (ostrosti vidění), 

 účinnosti zrakových funkcí, např. akomodace, konvergence, zmenšování zornice, 

očních pohybů apod., 

 kontrastní citlivosti (rozlišení malých poměrných rozdílů jasu). 

Kontrast jasů K je ovlivněn jasem rozlišovaného detailu a jasem pozadí. [2] 

7.2 Osvětlenost 

Osvětlenost a její rozloţení v místě zrakového úkolu a v jeho bezprostředním okolí 

mají velký vliv na to, jak rychle, bezpečně a pohodlně osoba vnímá a vykonává zrakový úkol. 
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Hodnoty osvětlenosti se stanovují ve výšce srovnávací roviny a měří se pomocí luxmetru. 

Světelný paprsek dopadá na fotočlánek a pomocí měřicího a vyhodnocovacího zařízení vydá 

hodnotu. Pro přehlednost se místa se stejnými výsledky na mapě vzájemně propojují čarami, 

které se nazývají izoluxy. Síť takovýchto spojnic pak tvoří izoluxní plán. Hodnoty udrţované 

osvětlenosti jsou obsahem tabulek normy ČSN EN 12464-2, při jejich dodrţení je zajištěna 

potřebná zraková pohoda a zrakový výkon. 

Poţadovaná udrţovaná osvětlenost musí být zvětšena, kdyţ: 

 zraková činnost je kritická, 

 se chyby nákladně opravují, 

 přesnost a vysoká produktivita jsou velmi důleţité, 

 zrakové schopnosti pracovníků jsou pod normálem, 

 zrakové úkoly jsou neobvykle malé a málo kontrastní, 

 úkol je vykonáván po neobvykle dlouhou dobu. 
 

Poţadované udrţované osvětlenosti je také moţné zmenšit, a to v případech, kdy: 

 kritické detaily úkolu jsou neobvykle velké nebo mají velký kontrast, 

 úkol je vykonáván po neobvykle krátkou dobu. [2] 

 

Osvětlenost okolí zrakového úkolu musí souviset s osvětlením místa takového úkolu  

a má poskytovat vyváţené rozloţení jasů v zorném poli pozorovatele. Při velkých změnách 

osvětlenosti můţe docházet ke stresovému namáhání zraku a zrakové nepohodě. 

Osvětlenost zrakového úkolu je zpravidla menší neţ osvětlenost okolí, odpovídající minimální 

vzájemné hodnoty těchto dvou veličin jsou znázorněny v tabulce č. 2.  

Tabulka 2: Vztah osvětlenosti místa zrakového úkolu a jeho okolí [2] 

Osvětlenost zrakového úkolu [lx] Osvětlenost okolí úkolu [lx] 

≥ 500 100 

300 75 

200 50 

150 30 

50 - 100 20 

< 50 není stanovena 
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7.3 Oslnění 

Oslnění je počitek vyvolaný buď přímým dopadem světelného paprsku na oční zornici 

nebo způsobený jasnými plochami v zorném poli (ty se ovšem ve venkovním prostředí pod 

rouškou noci při zhoršených světelných podmínkách víceméně nevyskytují). Můţe být 

vnímáno jako rušivé oslnění nebo omezující oslnění. Minimalizovat oslnění je jedním 

z nejdůleţitějších úkolů k předcházení vzniku chyb při činnostech, a k zabránění únavě nebo 

úrazům. [2] 

7.4 Rušivé světlo 

Rušivé světlo neboli světelné znečištění můţe působit fyziologické problémy  

u člověka, zvířat i rostlin a můţe být také příčinou ekologických problémů v ţivotním 

prostředí jako celku. Lékařskou praxí je prokázáno, ţe ve dne se u savců tvoří mnohem méně 

melatoninu (spánkového hormonu) neţ v noci. To samozřejmě koresponduje s osvětlením. 

Pokusy bylo zjištěno, ţe při osvětlenosti kolem 2500 lx se melatonin téměř neprodukuje, 

naproti tomu při 500 lx je produkce a cirkulace melatoninu mnohem vyšší, coţ vede k únavě 

jedince. Připomeňme, ţe hodnota osvětlenosti při krásném slunečním dni můţe dosahovat aţ  

ke 100 tis. lx.  

Rušivé světlo je rovněţ často překáţkou hvězdářů i amatérských pozorovatelů noční 

oblohy. Kontrola noční světelné stopy je poměrně novou záleţitostí, osvětlenost se stanovuje 

zvlášť pro dobu nočního klidu a zvlášť pro dobu mimo noční klid. Rozlišuje různé zóny 

ţivotního prostředí, řazené pod označeními E1-E4 a uvedené v tabulce č.3. [2] 

 

Tabulka 3: Rozřazení a charakteristika zón životního prostředí [2] 

Zóna životního prostředí Popis zóny 

E1 velmi tmavé oblasti, např. národní parky a chráněná území 

E2 málo světlé oblasti, např. průmyslové a obytné venkovské 

oblasti 

E3 středně světlé oblasti, např. průmyslová a obytná předměstí 

E4 velmi světlé oblasti, např. městská centra a obchodní zóny 

7.5 Směrované osvětlení 

Směrované osvětlení je velmi často pouţívané pro zvýraznění objektu nebo jeho 

kontury, odhalení struktury a zlepšení vzhledu osob. Základem pro tento pohled je podání 

tvaru, které spočívá ve vyváţenosti difuzního a směrovaného světla a je stěţejním kritériem 
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kvality osvětlení. Objekty i osoby by měly být osvětleny způsobem, aby byly co nejvíce 

rozlišitelné mezi sebou. Toho lze docílit zejména působením světla z jednoho směru, coţ vede 

ke vzniku stínů, které jsou základem pro podání tvaru. Naopak nadměrnou směrovaností 

světla mohou vznikat příliš ostré stíny, coţ je nevýhodné pro zrakovou pohodu. [2] 

7.6 Hlediska barev 

Kvalitu barvy zdrojů světla je moţné charakterizovat ze dvou pohledů: jako barevný 

vzhled světla nebo jako kvalitativní podání barev. Tyto vlastnosti se posuzují odděleně. 

Barevný tón světla se vyjadřuje teplotou chromatičnosti. Ta je rovna teplotě černého 

zářiče, který emituje záření stejné chromatičnosti jako uvaţované záření. Teplota 

chromatičnosti vystihuje barevný tón světla a je obsahem tabulky č. 4. Pro zdroje, které 

vykazují prudké změny vyzařovaného spektra barev, se k přibliţnému popisu pouţívá pojmu 

náhradní teplota chromatičnosti. Tyto prudké změny jsou typické zejména pro výbojové 

zdroje.  

Teple bílý tón světla přispívá k duševní pohodě člověka, působí na něj uklidňujícím 

dojmem. Toto světlo by mělo mít lehký oranţový nádech. Naproti tomu světlo chladně bílé aţ 

modravé vzbuzuje aktivizující pocit v lidském organismu, coţ je mnohem příhodnější pro 

pracovní výkon. Volba barevného tónu se tak nejčastěji provádí podle psychologického, ale  

i estetického hlediska. Ve venkovním pouţití nedosahuje takové důleţitosti jako při pouţití  

v interiéru. 

Tabulka 4: Vyjádření barevného tónu světla teplotou chromatičnosti [2] 

Barevný tón světla Teplota chromatičnosti [K] 

teple bílý < 3300 

neutrálně bílý 3300 – 5000 

Chladně bílý > 5000 

 

Běţné denní světlo se pohybuje v pásmu chromatičnosti cca od 5000 do 6000 K. 

Existují přitom zářivky, jejichţ teplota chromatičnosti dosahuje aţ na 17000 K. Tyto zářivky 

se pouţívají k vytvoření tzv. sky-efektu, tedy podmínek, které vytvářejí dojem otevřeného 

nebe přímo nad pracovištěm. Vyšší teplota chromatičnosti způsobuje biologický efekt světla, 

coţ přispívá k psychické pohodě a zvýšené efektivnosti pracovníků. V tabulce č. 5 je uvedeno 

několik dalších hodnot pro různé typy osvětlení. 
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Tabulka 5: Srovnání teploty chromatičnosti podle zdroje či podmínek osvětlení [3,5] 

Zdroj / podmínky osvětlení Teplota chromatičnosti [K] 

Vosková svíčka 1200 

Slunce při východu a západu, ţárovka 2800 

Obvyklé denní světlo, běţné zářivky 5000 

Fotografické blesky, výbojky 5500 

Jasné polední sluneční světlo 6000 

Jasné nebe 10000 

7.7 Podání barev 

Pro zrakový výkon, ale i kvůli pocitu celkové a duševní pohody je důleţité, aby barvy 

pozorovaných objektů v prostředí byly podány přirozeně. 

Základní charakteristikou podání barev je všeobecný index podání barev Ra. Nabývá 

hodnot od 0 do 100, je tedy ve své podstatě obdobou procentuálního vyjádření. Hodnota 100 

značí nejvyšší jakost, tedy přirozené podání barev. Naproti tomu hodnota 0 značí nemoţnost 

rozeznání barev. Bezpečnostní barvy, tedy barevné rozlišení jednotlivých druhů nebezpečí, 

musí být vţdy rozlišitelné mezi sebou, zdroj světla proto musí mít index podání barev vyšší 

nebo roven 20. Hodnoty indexů podání barev v exteriéru jsou dle druhu prostoru či úkolu 

součástí normy ČSN EN 12464-2. [2] 

8 Požadavky na osvětlení prostorů, úkolů a činností 

Poţadavky na osvětlení reprezentují povinnost provozovatele světelného zařízení 

splňovat alespoň minimální nároky na hodnoty světelných parametrů. Tyto poţadavky jsou 

závislé na druhu prostoru, v němţ je prováděn zrakový úkol. Jsou zde zastoupeny jak 

přechody a přejezdy, tak také přímo ţelezniční tratě. Pro kaţdý takový prostor se stanovuje 

udrţovaná osvětlenost, poměr minimální a průměrné osvětlenosti (rovnoměrnost osvětlení 

U0), mezní hodnota činitele osvětlení a index podání barev. Pro některé prostory je navíc také 

stanovena rovnoměrnost osvětlení Ud, která značí poměr mezi minimální  

a maximální osvětleností prostoru. Rozhodné a relevantní hodnoty pro ţelezniční přepravu 

jsou uvedeny v následující tabulce.  
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Tabulka 6: Požadavky na osvětlení prostorů, úkolů a činností – Železniční a tramvajové dráhy [2] 

Referenční 

číslo 

Druh prostoru, úkolu nebo 

činnosti 
mE  

lx 

U0 

_ 

GRL 

_ 

Ra 

_ Poznámky 

5.12.1 Kolejiště v prostorech stanic, 

včetně odstavných kolejí 

10 0,25 50 20 Ud ≥ 1/8 

5.12.2 Seřaďovací kolejiště, včetně 

spádových a kolejových brzd 

10 0,40 50 20 Ud ≥ 1/5 

5.12.4 Nákladní tratě, krátkodobý provoz 10 0,25 50 20 Ud ≥ 1/8 

5.12.5 Otevřená nástupiště, regionální 

dráhy, malá frekvence cestujících 

15 0,25 50 20 1. Zvláštní 

pozornost 

se věnuje 

hraně 

nástupiště 

2. Ud ≥ 1/8 

5.12.6 Přechody 20 0,40 50 20  

5.12.7 Přejezdy 20 0,40 45 20  

5.12.9 Nákladní tratě, nepřetrţitý provoz 20 0,40 50 20 Ud ≥ 1/5 

5.12.10 Otevřená nákladiště na širé trati 20 0,40 50 20 Ud ≥ 1/5 

9 Obsluha 

Termínem obsluha osvětlovacích zařízení lze označit vlastní ovládání osvětlení a také 

péči o osvětlovací zařízení, čímţ se rozumí zejména jeho čištění a výměna světelných zdrojů. 

Všechny tyto činnosti provádějí pracovníci uţivatele takovýchto zařízení. 

Čištění svítidel je řízeno intervaly stanovenými vedoucími úseku elektrotechniky, a to 

zejména v závislosti na charakteru a prašnosti prostranství. Nejvyšší moţnou délkou prodlevy 

mezi dvěma čištěními je půl roku a dále platí, ţe čištění je nutno provést vţdy při výměně 

zdroje světla. Pokud stanovené lhůty nejsou dodrţeny, dochází ke sniţování světelného toku 

svítidla, v důsledku čehoţ klesá úroveň osvětlenosti prostoru. [4] 

9.1 Řízení provozu osvětlení železničních prostranství 

 Zapnutí a vypnutí osvětlovací soustavy je moţné uskutečňovat dvěma způsoby: 

jedním z nich je přesné načasování v souladu s osvětlovacím kalendářem, druhým pak řízení 

v závislosti na úrovni denního osvětlení. 

9.1.1 Řízení provozu osvětlení podle oblastního osvětlovacího kalendáře 

Pokyny pro časové ohraničení funkce osvětlovací soustavy v rámci jednoho dne lze 

řešit na základě předpisu Českých drah Provoz, obsluha a údrţba osvětlení venkovních 

ţelezničních prostranství. Definují se zde 4 oblasti podle geografických poţadavků na 

zapínání a vypínání umělého osvětlení na ţelezničních prostranství. Toto rozdělení pochází 

z doby společného československého státu a podnik Arcelor Mittal Ostrava je dle příslušnosti 
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k regionu zařazen do pásma II. Osvětlení je řízeno obsluhou dálkového ovládání osvětlení, 

zařízením ovládaným jízdou vlaků nebo nejčastěji za pomoci časového spínače (časových 

hodin), který dle poţadavku sepne či rozepne elektrický obvod. Časové schéma zapínání  

a vypínání osvětlení je obsahem tabulky č. 7.  

Tabulka 7: Osvětlovací kalendář pro řízení provozu osvětlení na železničních prostranstvích [4] 

Týden roku Vypnutí Zapnutí  Týden roku Vypnutí Zapnutí 

53, 54, 1 7:20 16:15  27 3:10 20:25 

2 7:20 16:20  28 3:10 20:20 

3 7:15 16:30  29 3:25 20:15 

4 7:10 16:40  30 3:35 20:10 

5 7:05 16:55  31 3:45 20:00 

6 6:50 17:10  32 3:55 19:50 

7 6:40 17:20  33 4:05 19:35 

8 6:30 17:30  34 4:15 19:25 

9 6:15 17:40  35 4:25 19:10 

10 6:00 17:55  36 4:35 18:55 

11 5:45 18:05  37 4:45 18:40 

12 5:30 18:20  38 4:55 18:25 

13 5:10 18:35  39 5:10 18:10 

14 4:55 18:45  40 5:20 17:50 

15 4:40 18:55  41 5:30 17:35 

16 4:25 19:05  42 5:45 17:20 

17 4:10 19:15  43 5:55 17:05 

18 4:00 19:25  44 6:05 16:55 

19 3:50 19:35  45 6:15 16:45 

20 3:35 19:50  46 6:25 16:30 

21 3:25 20:00  47 6:40 16:20 

22 3:15 20:05  48 6:50 16:15 

23 3:10 20:15  49 7:00 16:10 

24 3:10 20:20  50 7:10 16:05 

25, 26 3:05 20:25  51, 52 7:15 16:10 

 

Všechny hodnoty jsou uvedeny ve středoevropském čase, pro období platnosti letního 

času je nutno k uvedeným přičíst jednu hodinu. Časové údaje jsou stanoveny pro jednotlivé 

týdny na základě běţně pouţívaného kalendáře pro aktuální rok. Na základě zhoršené 

viditelnosti (vinou mlhy, deště, velmi zataţené oblohy aj.) lze operativně časy svícení 

posunovat, při zapínání na dřívější dobu, při vypínání pak na pozdější. K posunu také dochází 

v létě (18.-33. týden) a v zimě (44.-7. týden) na základě zeměpisné šířky. V geografické 

oblasti Ostravska dochází v obou obdobích k navýšení intervalu svícení o 10 minut, zapínání 

se posunuje o 5 minut dříve a vypínání o 5 minut později. Hodnoty jsou stanoveny pro 

rovinné oblasti, při implementaci však lze také přihlédnout k jinému umístění tratě, například 
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fakt, ţe se nachází v kopci, v lese, v údolí apod. Dalším faktorem můţe být blízkost veřejného 

osvětlení. [4] 

9.1.2 Řízení provozu osvětlení činností fotospínače 

Fotospínač je automatický spínač, který podle intenzity denního osvětlení řídí zapínání 

a vypínání světelné soustavy. 

Veškerá činnost se řídí fotobuňkou, která reaguje na míru osvětlení na svém povrchu 

změnou odporu. K nastavení prahové hodnoty osvětlenosti se pouţívá buďto otočného 

knoflíku (trimmeru) nebo tlačítkového mechanismu s displejem. Při stmívání se kontakt 

spínače sepne v okamţiku, kdy hodnota denní osvětlenosti poklesne pod nastavenou hranici. 

Naopak při rozednívání dojde k rozepnutí tohoto kontaktu při překročení této prahové 

hodnoty. 

Hlavní výhodou tohoto systému je racionální řízení provozní funkce osvětlovacího 

zařízení. Reaguje na skutečný stav denního světla a není proto potřeba přednastavovat ţádné 

hodnoty podle osvětlovacího kalendáře. Zejména je to důleţité při poklesu denní osvětlenosti 

způsobeném změnou počasí, kdy přirozené osvětlení není schopné uspokojit poţadavky, a je 

proto nutné zapnout umělé zdroje světla. Nedostatkem tohoto zařízení je velká prodleva při 

zapnutí i vypnutí, a to mnohdy v řádu i desítek sekund. Navíc údrţba takového zařízení, 

zvláště s ohledem na přístup světla k fotobuňce, znamená zvýšení nákladů. [4] 

10 Údržba osvětlovací soustavy 

Údrţbou osvětlovací soustavy se rozumí pravidelná technická péče o všechny prvky 

systému osvětlení. Tyto zásahy mohou být v prvé řadě preventivní, prováděné periodicky ve 

snaze zamezit vzniku závad a poruch. Druhým způsobem provádění údrţby jsou zásahy 

nápravné neboli opravárenské, kterými jsou jiţ vzniklé závady či poruchy odstraňovány. Mezi 

činnosti údrţby patří také čištění a výměna světelných zdrojů umístěných ve výšce nad  

5 metrů (pokud nejsou opatřeny spouštěcím zařízením). Nekvalitní provádění údrţby je 

jedním z hlavních faktorů pro sniţování ţivotnosti světelných zařízení. 

Údrţbu provádí elektroúsek uţivatelské organizace podle ročních plánů údrţby nebo 

externí firma. Pro osvětlení ţelezničních prostranství, seřadišť či překladišť se v České 

republice (dále jen ČR) nejčastěji pouţívají osvětlovací majákové věţe výšek 20-25 metrů. 

Jejich údrţbu tak mohou provádět pouze pracovníci vyškoleni pro práci ve výškách. [4] 
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10.1 Nátěr nosných konstrukcí 

Pro nosné ocelové věţe je z hlediska ţivotnosti důleţitý nátěr. Ten chrání konstrukci 

proti působení nepříznivých vnějších vlivů a před korozí a je třeba jej udrţovat v dobrém 

stavu. Termín obnovy nátěru je vázán pouze dosavadním stavem, jeţ je kontrolovatelný 

vizuálně a je charakterizován odlupováním staré vrstvy či zrezivěním. Při údrţbě osvětlovací 

věţe je nutné dbát pozornosti zejména v její spodní části, kde těsně nad základem dochází 

k nejintenzivnější korozi. Rozdíl mezi udrţovanou a zanedbanou věţí je znázorněn na 

obrázcích č. 3 a 4. Diference spočívá jak v estetickém působení na člověka, tak především 

v mechanických a statických vlastnostech věţe.  

 

Obr. 3: Udržovaná věž [autor] 

      

 

Obr. 4: Neudržovaná věž [autor] 

10.2 Ukolejnění 

Pro zajištění bezpečnosti v kolejišti a přilehlých oblastech je nutné dbát předpisů 

vázaných k ochraně před účinky elektrického proudu. Nejdůleţitějším zásahem je ukolejnění 

neţivých částí, tedy propojení částí, které běţně nejsou pod napětím, s kolejemi. Cílem tohoto 

opatření je zabránění vzniku nebezpečného dotykového napětí. Upevnění neţivé kovové části 

ke koleji je provedeno montovaným spojem, znázorněným na obrázku č. 5. Dále je potřeba 
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dbát na dobrý technický stav rozvaděčů a kabelů spojujících elektrická zařízení a na 

neporušenost izolace všech vodivých prvků. [4] 

 

 

Obr. 5: Ukolejnění věže ke koleji č.22 v areálu Arcelor Mittal Ostrava [autor] 

10.3 Stupeň krytí elektrického zařízení 

Je-li svítidlo umístěno ve venkovních prostorách, je vystaveno mnohem více vlivů, 

které se negativně podepisují na funkčnosti a ţivotnosti tohoto systému.  

Z hlediska odolnosti okolním vlivům je důleţitým faktorem stupeň krytí elektrického 

zařízení (IPxy), který charakterizuje ochranu proti vniku cizích těles a vody. IP je zkratkou, 

číslo uvedené jako x (interval 0-6) značí krytí proti vnikání cizích předmětů a číslo uvedené 

jako y (interval 0-8) charakterizuje odolnost vodě. Nejvyšším stupněm ochrany těmto vlivům 

je IP68, nejniţším naopak IP00. Ovšem ve venkovním prostředí musí být splněn poţadavek 

na hodnotu alespoň IP23. Úkolem pracovníků údrţby je pravidelně kontrolovat neporušenost 

krytu svítidla a výskyt neţádoucích elementů v něm. 

10.4 Kontroly a revize zařízení 

Mezi činnosti údrţby patří bezpochyby také kontrola osvětlení. Před uvedením 

jakéhokoli elektrického zařízení do zkušebního či trvalého provozu je třeba provést výchozí 

revizi tohoto zařízení. Při provozu se dále klade poţadavek na provádění periodických revizí  

a periodické údrţby. Revize a kontroly se provádějí také při kaţdé změně na zařízení.  

U svítidel je nejdůleţitější jejich čistota a správná funkce světelně činných ploch  

a elektrických předřadníků; měřeními se následně zjišťuje míra osvětlenosti 

v inkriminovaném prostoru. Kontroly se týkají také osvětlovacích věţí, zejména je třeba 
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zajistit dobrou viditelnost bezpečnostních značení, mechanickou pevnost věţe i jejich částí  

a stav navíjecích či spouštěcích zařízení. [4] 

11 Lokace uvažované náhrady osvětlení 

Zamýšlená náhrada současných vysokotlakých sodíkových výbojek novými zdroji na 

bázi LED je uvaţována pro uplatnění v osvětlovací soustavě pro ţelezniční prostranství ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., a to na stávajících osvětlovacích věţích. 

11.1 Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Tato firma je největší hutní společností v České republice, je součástí nadnárodní 

skupiny ArcelorMittal, která má své závody ve více neţ osmdesáti zemích světa. Ostravský 

závod je největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji, byl také vyhlášen nejlepším 

zaměstnavatelem tohoto kraje. Ostrava je z historického hlediska průmyslovým městem, 

výroba a zpracování oceli zde má nezastupitelné místo. 

V areálu společnosti je celkem 199 kilometrů ţelezničních kolejí, prostřednictvím 

ţelezničních vozů se provádí doprava materiálu a výrobků. Součástí transportu je také nutnost 

nakládání, vykládání a dalších činností. Poţadavky na bezpečnost zaměstnanců při jejich 

činnosti, ale také poţadavky na ochranu majetku vyţadují stálou míru osvětlenosti těchto 

venkovních prostor. Osvětlení je realizováno pomocí 97 osvětlovacích majákových věţí 

(výška v rozmezí 20 aţ 25 metrů) a dále pomocí niţších osvětlovacích stoţárů typu JŢ. 

11.2 Příhradová osvětlovací věž č. 574/22 

Pro porovnání světelných zdrojů je zvolena osvětlovací věţ č. 574/22. Bude brána jako 

reprezentativní, protoţe zastupuje většinu z instalovaných majákových věţí svým 

konstrukčním řešením, výškou i počtem reflektorů na ní instalovaných. Věţové osvětlení je 

výhodné oproti závěsnému způsobu osvětlení v tom, ţe nevyţaduje velké mnoţství podpěr 

v kolejišti. Na druhou stranu je tento způsob náročnější na podstavnou plochu kaţdé věţe 

z hlediska pevného ukotvení. 

Příhradové osvětlovací věţe se vyrábějí z ocelových výlisků a trubek, spojení styčných 

dílců jsou zajištěna pomocí sváru či šroubového spoje. Celá konstrukce je čtyřboká, tvořená 

trojúhelníkovou sítí ocelových dílců. Obsluţná (manipulační) plošina a některé další prvky 

jsou z ocelových trubek. Podlaha plošiny je z ocelového roštu. Výstupný ţebřík s ochranným 

košem je veden vně této věţe, při jeho ústí do obsluţné plošiny je poklop. Ten je důleţitým 

bezpečnostním prvkem chránícím ţivot a zdraví technika údrţby, při pracovní činnosti na 
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plošině musí být vţdy uzavřen. Také ocelový rošt zajišťuje bezpečnost, tím, ţe sniţuje riziko 

podklouznutí pracovníka. Ukotvení celé konstrukce do země je provedeno do betonového 

základu. 

Osvětlovací věţ č. 574/22 (viz obr. 6) byla instalována v roce 1981 a je vysoká  

20 metrů. Lze konstatovat, ţe všechny v současnosti funkční majákové věţe jsou v provozu 

jiţ několik desetiletí, coţ se jeví kritické zejména ve vztahu k jejich statickým vlastnostem. 

Několik věţí muselo být odstaveno na základě nebezpečnosti rozhodnutím revizních techniků. 

Údrţba samotných věţí (bez osvětlovacích prvků) je mj. zaměřena na nanášení nátěrů pro 

zlepšení odolnosti vůči vnějším vlivům, které způsobují korozi ocelové konstrukce a tedy 

zhoršení její jakosti. Je známým faktem, ţe údrţba je postupným stárnutím ocelových 

konstrukcí čím dál nákladnější.  

 

Obr. 6: Osvětlovací věž č. 574/22 [autor] 

U nových majákových věţí se v České republice provádí povrchová úprava ţárovým 

zinkováním. Tento proces se uskutečňuje ještě před instalací do samotného provozu. Tato 

operace sestává z několika dílčích činností, přes očištění od mastnot a odstranění rzi aţ po 

ponoření do zinkové taveniny. Výsledkem je pak vznik slitinového (ţelezo, zinek) povlaku, 

který zajišťuje protikorozní ochranu na desítky let bez nutnosti nátěrů či údrţby povrchu. 

Povlak je rovnoměrný a v dostatečné vrstvě i na pro bezpečnost velmi citlivých místech jako 

např. sváry. [22]   

Osvětlovací věţ je osazena vysokotlakými sodíkovými výbojkami typu SHC 400W, 

které převládají na většině věţí v těsném okolí podnikové ţelezniční dopravní sítě. V menší 

míře jsou zastoupeny výbojky typu SHC 250W a halogenidové RVI 2000W. Celkově je 

moţné na kaţdý takový maják umístit nejvýše 14 světelných zdrojů, jejich připevnění je 
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realizováno pomocí šroubového spoje. Elektrický rozvaděč je umístěn u paty osvětlovací věţe 

a přívod elektrické energie je řešen zemním vedením. 

Označení vysokých osvětlovacích věţí je provedeno vţdy na vnější předřadníkové 

skříni. Kaţdý takový předřadník je zabezpečen mechanickou zábranou proti násilnému 

vniknutí. Tato fakta ilustruje následující obrázek.  

 

Obr. 7: Předřadníková skříň příhradové osvětlovací věže č. 574/22 [autor] 

12 Světelné zdroje pro osvětlovací věž č. 574/22 

Na osvětlovací věţi č. 574/22, která je vystavěna při kolejišti u středojemné válcovny 

v areálu společnosti Arcelor Mittal Ostrava, je uvaţována náhrada současných svítidel  

s vysokotlakými sodíkovými výbojkami novými svítidly na bázi LED. 

12.1 Vysokotlaké sodíkové výbojky 

Výbojky obecně vyuţívají vybuzení atomů plynů nebo par ke vzniku světla. Rozdělují 

se na nízkotlaké a vysokotlaké. Nízkotlaké jsou historicky starší, první typy se objevovaly jiţ 

v 30. letech 20. století. Dnes jsou v drtivé převaze vyuţívány výbojky vysokotlaké, ačkoli 

disponují niţším světelným výkonem, oproti tomu nízkotlaké jsou premianty mezi všemi 

světelnými zdroji s aţ 180 lm/W. Masivní rozšíření vysokotlakých výbojek je podmíněno tím, 

ţe jsou schopny docílit mnohonásobně vyšší ţivotnosti, jejich doba rozsvěcování je o poznání 

kratší a mají vyšší index podání barev ve srovnání s nízkotlakými.  

Sodíkové výbojky nahradily dříve pouţívané rtuťové; podstatným faktorem pro tuto 

změnu byla vyšší ţivotnost, vyšší světelná účinnost a v neposlední řadě také ekologické 

hledisko, protoţe rtuť je nebezpečným kovem a jeho likvidace či ukládání jsou z tohoto 

důvodu sloţité. Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou nejčastěji pouţívanými světelnými zdroji 

ve veřejném osvětlení. [5] 
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12.1.1 Princip činnosti 

Vysokotlaká sodíková výbojka vyzařuje světlo na základě vybuzení sodíkových par. 

Pracovní tlak se pohybuje v rozmezí 3-60 kPa. Hořák je vyroben z průsvitného korundu, 

vydrţí i vyšší teploty, které vznikají při takto vysokém tlaku. Na obou koncích korundové 

trubice jsou umístěny proudové průchodky. Ty jsou k trubici připojeny speciální pájkou, jejíţ 

kvalita je rozhodující pro celkovou ţivotnost zdroje. K jedné z průchodek je také připájena 

wolframová elektroda, jejíţ povrch je pokryt emisní hmotou na bázi baria a do velké míry 

ovlivňuje tlak par sodíku v hořáku. Trubice hořáku je pomocí nosného rámečku upevněna ve 

vnější baňce, jeţ je vyplněná vakuem pro omezení teplotních ztrát a zabránění korozi 

proudových průchodek. 

Sodík se dávkuje do hořáku společně s rtutí v podobě amalgámu (amalgám je obecně 

sloučenina rtuti s kovem), prostor je dále vyplněn inertním plynem-xenonem. Ten má zajistit 

snadné zapálení a stálost emisní hmoty v počáteční fázi výboje. V tomto okamţiku dochází 

k záţehu a ihned k odpaření sodíku a rtuti. Zvýšený podíl jejich par na výboji následně udává 

charakter tohoto výboje. [3,5] 

12.1.2 Vysokotlaká sodíková výbojka SHC 400W 

Zdroj SHC 400W je vysokotlaká sodíková výbojka ve velké míře vyuţívaná 

k osvětlení rozlehlých ploch. V oblasti osvětlení ţelezničních prostranství ve společnosti 

Arcelor Mittal Ostrava má tento zdroj majoritní zastoupení. Na obrázku č. 8 je její vyobrazení 

z katalogového listu českého výrobce. 

 

Obr. 8: Vysokotlaká sodíková výbojka SHC 400W [20] 
 

Charakteristika zdroje 

Výbojka SHC je vysoce hodnocena a často pouţívána zejména díky svému vysokému 

světelnému toku a ţivotnosti, která je v porovnání s ostatními zdroji jednou z nejdelších. 

Specifické vlastnosti zdroje spolu s příslušnými hodnotami jsou obsahem tabulky č. 8. 
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Tabulka 8: Charakteristické vlastnosti SHC 400W [6] 

Charakteristická vlastnost Hodnota 

Příkon 400 W 

Světelný tok 48000 lm 

Teplota chromatičnosti 2500 K 

Stupeň krytí IP65 

Ţivotnost 24000 h 

 

Výbojky SHC 400W jsou produktem firmy Tesla vyráběných od 70. let 20. století. 

Jedná se tedy o české výrobky, které se montují do reflektorů typu 7430103, kulatých svítidel 

firmy Elektrosvit. Jejich osazení na majákové věţi se provádí obdobně jako na obrázku č. 9. 

Nedostatkem těchto, ale i dalších podobných reflektorů je distribuce světla do oblasti nad 

tímto reflektorem, čímţ vzniká světelné znečištění. Tento jev je neţádoucí zejména tím 

způsobem, ţe v blízkosti je bytová zástavba. Výbojky SHC 400W mají výborné vlastnosti, 

zejména co se týče světelného toku. Výrobce udává hodnotu 48 tis. lm, coţ značí výbornou 

distribuci světla do potřebné oblasti v prostoru ţeleznice. 

 

Obr. 9: Umístění reflektorů typu 7430103 na osvětlovací věži [autor] 
 

Neustálým vývojem a zkvalitněním výroby se také posunula ţivotnost těchto zdrojů. 

Ţivotnost zdroje je dle podkladů od výrobce 24 tis. hodin. Tento fakt je ovšem platný pouze 

pro nepřetrţité svícení. Při umělém osvětlení na základě poţadavku např. osvětlovacího 

kalendáře, kdy mnohem častěji dochází k rozsvěcování a zhasínání, se doba ţivota této 

výbojky v reálu zkracuje aţ na třetinu deklarované ţivotnosti dle katalogových listů výrobce. 

Konec ţivotnosti lze rozeznat jednoduchým pozorováním svítidla, kdy dochází 
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k opakovanému problikávání zdroje. Je to způsobeno růstem napětí na výbojce, kdy toto 

napětí převyšuje napájecí napětí a výbojka tak samovolně zhasne. Po vychladnutí výbojka 

opět zapálí, načeţ opět zhasne. Tento cyklus probíhá po určitou dobu, neţ zdroj ukončí svoji 

činnost úplně. [5,14] 

Vysokotlaké sodíkové výbojky SHC 400W byly pod hlavičkou Tesla vyváţeny i do 

světa. V současnosti se společnost jmenuje Teslamp Holešovice a.s., nicméně je od roku 2002 

v konkurzu. [13] Proto podnik Arcelor Mittal Ostrava postupně přechází na výbojky VIALOX 

NAV-T 400W firmy Osram Česká republika s.r.o. Tyto světelné zdroje mají totoţné 

vlastnosti jako SHC od firmy Tesla.  

 

Možnosti využití 

Vysokotlaké sodíkové výbojky SHC 400W disponují širokou škálou vyuţití. Běţně se 

instalují k osvětlení těchto prostorů: 

 pouliční osvětlení, přechody pro chodce, 

 tunely, podchody, 

 ţelezniční nádraţí a nástupiště, 

 zahrady, parky, pomníky, 

 vnější osvětlení budov, parkoviště. [6] 

Výbojku SHC 400W není vhodné pouţívat ve vnitřních prostorech, s ohledem na 

nízký index podání barev je znesnadněna rozlišovací schopnost vnímání barev lidským okem. 

Pouţití v interiéru lze s výhradami aplikovat v prostorách pro krátkodobý pobyt osob nebo při 

sníţených poţadavcích na rozlišování barev či detailů předmětů při činnosti člověka. Do 

interiéru je vhodné instalovat pouze výbojky niţších příkonů, které mají lepší podání barev.   

12.2 Světelné zdroje LED 

LED je zkratkou anglického Light emitting diode (česky světlo vyzařující dioda). Je 

jedním z nejmladších světelných zdrojů vůbec, její pouţití se omezuje na oblasti s potřebou 

niţších příkonů. Diody jsou ale jiţ také instalovány například na stoţáry veřejného osvětlení 

či na osvětlení sportovišť, coţ se před několika lety zdálo nemyslitelné. I další výzkumy  

a zkoušky naznačují, ţe by postupně mohly najít uplatnění také v dalších oblastech, jako 

osvětlení průmyslových areálů či ţelezničních prostranství.  
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12.2.1 Princip činnosti 

LED je polovodičová součástka vyuţívající přechodu P-N. Pokud je dioda zapojena 

v propustném směru, vyzařuje tento přechod nekoherentní světlo s úzkým barevným 

spektrem. Vyuţívá se principu elektroluminiscence, tedy přeskoku elektronů z vyšších 

energetických hladin do niţších. K tomu dochází při sepnutí elektrického obvodu. 

Nejčastěji volenými chemickými prvky pro aplikaci v diodách LED jsou prvky III.  

a IV. skupiny v periodické tabulce prvků, například arsen, galium, fosfor, hliník, indium  

a křemík. Pomocí poměrů těchto chemických látek lze významným způsobem korigovat  

a určit barvu emitovaného světla. Materiály, z nichţ se LED vyrábějí, mají obvykle vysoký 

index lomu, a aby nedocházelo k totálnímu odrazu emitovaného světla na rozhraní se 

vzduchem, bývají základní monokrystaly diod překryty kulovými vrchlíky z epoxidové 

pryskyřice. [7,9] 

LED dioda můţe vyzařovat spektrum světla viditelného, ale také infračerveného (IR)  

a ultrafialového (UV). Pásmo tohoto spektra je ovlivněno chemickým sloţením pouţitého 

polovodiče. Princip vzniku světla na přechodu P-N v úzkém spektru je důvodem, proč nelze 

vyrobit LED diodu vyzařující přímo bílé světlo. Často se tedy k dosaţení bílého světla 

vyuţívá vyzařování vícebarevných diod, tzv. RGB (Red – Green – Blue), kdy je generováno 

více barev světla a sloţením vznikne barva bílá. Druhou moţností je vyuţití účinku 

luminoforu, který do poţadovaného odstínu mění záření modré nebo ultrafialové. Chladně 

bílé světlo (teplota chromatičnosti vyšší neţ 5000 K) působí na člověka pozitivně, ve smyslu 

aktivizační činnosti. Ve výrobní činnosti je toto ţádoucí, na pracovníka světlo nepůsobí 

unavujícím dojmem a je plně soustředěn, coţ sniţuje riziko jeho chyby a následného zásahu 

do jeho zdraví. 

Pokud se zkracuje vlnová délka emitovaného světla, roste hodnota potřebného proudu 

a napětí. Pro zelenou diodu je toto napětí 1,7 V, zatímco pro modrou aţ 2,5 V. Nicméně diody 

pracují při velmi nízkých napětích, coţ je nespornou konkurenční výhodou ve srovnání 

s ostatními zdroji. Z hlediska maximálních příkonů, tedy pro pouţití v exteriérech  

a v rozlehlých prostranstvích je důleţitá distribuce světla do konkrétního místa, nedochází 

k rozptylu světla do velkých úhlů ani k efektu světelného smogu. [2,7,9] 

12.2.2 Polovodičová dioda P01321F, 320W 

Tento zdroj pochází od taiwanského výrobce ThermoKing Technology International 

Co. (dále jen TTIC). TTIC spolupracuje s americkou firmou Cree, která je jednou 

z nejaktivnějších společností zabývajícími se výzkumem LED. [8,17] 
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Charakteristika zdroje 

Příkon diody P01321F je jedním z nejvyšších, jakých světelné zdroje na bázi LED 

vůbec dosahují. Samozřejmostí je dlouhá ţivotnost, která je dvojnásobná oproti na ţeleznici 

hojně vyuţívané výbojce SHC 400W. Všechny vlastnosti včetně příslušných hodnot jsou 

obsahem následující tabulky. 

Tabulka 9: Vlastnosti LED typu P01321, 320W [18] 

Charakteristické vlastnosti Hodnota 

Příkon 320 W 

Světelný tok 24000 lm 

Teplota chromatičnosti 6000 K 

Stupeň krytí IP65 

Ţivotnost 50000 h 

 

Důleţitým bodem je fakt, ţe tento výrobek není jen zdrojem, ale celým svítidlem. 

Výrobce tedy nenabízí zvlášť světelné diody. K tomu ostatně není důvod, diody nepraskají, 

nepřepalují se a jsou dokonce mechanicky odolnější vůči nárazům či otřesům neţ sodíkové 

výbojky. Zdroj emituje bílé světlo s vysokou teplotou chromatičnosti, coţ je důleţité 

z hlediska vnímání barev v prostoru a také z pohledu aktivizace člověka pro úkoly na 

ţeleznici a bdělost a ostraţitost při provozu dráţních těles. 

Tělo svítidla je konstruováno z hliníku, pouze zadní kryt je z technopolymeru. 

V přední části, odkud je do prostoru emitováno světlo, je ploché tvrzené průsvitné sklo. To 

plní také roli izolace vůči vnějším vlivům a je odnímatelné povolením šroubových spojů po 

jeho obvodu. Drţák pro osazení na vrcholovou část osvětlovací věţe je taktéţ z hliníku, je 

otočný pro dosaţení poţadovaného směru; v této poloze se šroubem aretuje. Připojení se 

realizuje pomocí tří šroubových spojů na drţáku. Diody jsou uspořádány v 9 liniích po  

14 LED, celkově je tedy pouţito 126 světelných zdrojů. Součástí svítidla je elektronický 

předřadník zabudovaný uvnitř konstrukce. [18] Celá konstrukce je vyobrazena na 

následujícím obrázku. 
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Obr. 10: Světelný zdroj P01321F, 320W [18] 
 

Z hlediska ţivotnosti se posuzuje celé svítidlo. Konstrukce musí odolávat vlivům 

vnějšího prostředí, z toho hlediska je výborným materiálovým řešením hliník. Světelné diody 

jsou náchylnější prudkým změnám počasí, jejich ţivotnost se tím zkracuje. Znakem končící 

ţivotnosti je postupné ubývání světelného toku a distribuce světla do poţadovaného místa. Je 

tedy potřeba učinit měření např. pomocí luxmetru pro zjištění, zda osvětlení dále plní 

poţadavky normy ČSN EN 12464-2, která se zabývá osvětlením venkovních prostorů.  

Toto svítidlo doposud nebylo uveden na český trh, neboť instalace LED zdrojů s takto 

velkými příkony (320 W) zatím v České republice nenašla uplatnění, k osvětlení  

z majákových věţí na ţeleznici se v drtivé většině pouţívají vysokotlaké sodíkové výbojky. 

Lze se tak opírat především o dobré zkušenosti firmy a reference jejích zahraničních 

zákazníků.  

 

Možnosti využití 

LED svítidla P01321F jsou v současnosti vyuţívány především v USA a vyspělých 

částech Asie. Obvykle se instalují k osvětlení těchto prostorů: 

 pouliční osvětlení, přechody pro chodce, 

 sportovní hřiště, prostory pro volnočasové vyţití, 

 zahrady, parky, pomníky, 

 vnější osvětlení budov, 

 parkoviště, dvory (viz obrázek č. 11), 

 interiéry průmyslových hal. [18] 
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Obr. 11: Horizontální rozmístění svítidel P01321F na osvětlovací věži, Taiwan [17] 

13 Srovnání a zhodnocení parametrů sodíkové výbojky SHC 400W a 

diody P01321F 

Uvaţovaná výměna starého osvětlení za nové vybízí k hodnocení některých faktorů  

a ukazatelů, které jsou rozhodné (pomineme-li cenu) pro výběr druhu osvětlení. Vzájemným 

porovnáním (obr. č. 12) vysokotlaké sodíkové výbojky SHC 400W a 320W světelné diody  

od TTIC lze získat lepší povědomí o silných a slabých stránkách obou těchto zdrojů. [19] 

 

 

Obr. 12: Srovnání definovaných výbojkových a polovodičových světelných zdrojů [autor] 
 

13.1 Příkon a světelná účinnost 

Porovnáním příkonů obou světelných zdrojů dojdeme k poznání, ţe LED je se svými 

320 watty méně náročná pro odběr elektrické energie ze sítě, a to o plnou pětinu neţli 

konkurující výbojka, je tedy úspornější. V zámoří se běţně pouţívá jako náhrada za rtuťové 

výbojky o příkonech aţ 1000W, a to nejen z hlediska obtíţné likvidace vyslouţilých zdrojů, 

ale také pro vyšší ekonomičnost provozu. Rozdíl mezi rtuťovými a sodíkovými výbojkami je 

nicméně patrný. Zdroj P01321F ale disponuje mnohem niţším světelným tokem, dokonce  

i celková účinnost vyprodukovaného světla z 1 W energie vychází v její neprospěch. U LED 

s takto vysokými příkony se světelná účinnost pohybuje kolem 80 lm/W oproti 120 lm/W  

u současné instalované výbojky. [5,8]  
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13.2 Distribuce světla a rovnoměrnost osvětlení 

Faktor distribuce světla zcela jasně hovoří ve prospěch ledkových zdrojů. Světlo se šíří 

vţdy poţadovaným směrem v potřebném úhlu. Naproti tomu výbojkové zdroje jsou 

charakteristické vyzařováním světla ve velkém úhlu ve směru od zdroje a svítí tak často mimo 

poţadované plochy. Stínítka reflektorů zdaleka nezachytí veškeré neţádoucí směry 

vycházejících světelných paprsků, příznačným jevem je tzv. světelný smog, kdy je mnoţství 

světla soustředěno i nad reflektorem. To můţe být problematické především s ohledem 

k blízkosti bytové zástavby a je také nepřítelem hvězdářů, kterým takto mizí noční obloha 

plná hvězd.  

S distribucí světla úzce souvisí rovnoměrnost osvětlení. Měření se provádí v síti 

kontrolních bodů a je ţádoucí, aby hodnota osvětlenosti, čili poměr mezi minimální  

a průměrnou osvětleností, byla co nejniţší. Pro ilustraci je v tabulkách č. 10 a č. 11 

deklarován rozdíl v rovnoměrnosti osvětlení obou zdrojů. Obě schémata jsou pořízena při 

měření osvětlenosti v Bílovci v Opavské ulici, kde byly ve spolupráci města s firmou Philips 

nově instalovány dva LED zdroje o příkonu 70 W (světelný tok 7800 lm), které nahradily 

vysokotlaké sodíkové výbojky o příkonu 100 W (10700 lm) v soustavě veřejného osvětlení. 

Tabulka 10: Rozložení osvětlenosti při použití sodíkové výbojky, 100 W, Opavská ulice, Bílovec [11] 

   

13,2 10,7 7,7 5,8 4,6 4,7 3,9 5,0 5,9 7,5 10,5 14,5 

16,9 14,2 9,8 6,7 5,6 5,6 4,9 6,1 7,1 9,4 12,8 21,2 

16,4 14,9 10,0 7,4 6,1 6,2 5,4 6,5 7,6 10,0 14,3 21,2 

11,9 12,6 9,1 7,0 6,3 6,0 5,3 6,3 7,6 9,8 11,8 15,3 

8,7 10,0 8,1 6,3 6,1 5,5 5,1 5,6 7,1 8,9 8,8 9,1 

7,6 8,5 6,9 5,1 5,0 4,7 4,4 4,7 6,2 8,1 7,3 7,5 

Tabulka 11: Rozložení osvětlenosti při použití LED, 75 W, Opavská ulice, Bílovec [11] 

   

24,7 19,7 14,9 12,0 9,3 7,7 7,9 9,5 11,6 15,0 19,7 24,0 

23,8 19,4 15,2 12,9 10,6 9,4 9,6 10,8 12,3 15,2 19,7 23,0 

21,3 17,6 14,4 12,9 11,8 11,2 11,1 11,4 12,3 14,5 17,9 20,6 

18,6 15,8 13,3 12,0 11,7 11,7 11,1 10,8 11,6 13,4 16,1 18,2 

16,1 14,1 12,3 11,1 10,1 9,7 9,6 10,1 10,7 12,2 14,3 15,7 

13,3 11,8 10,4 9,5 8,6 7,8 8,3 9,1 10,1 11,1 13,1 14,0 
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Oba zdroje světla, výbojkové světlo i LED, jsou situovány na téţe straně ulice  

a v obou tabulkách jsou znázorněny vţdy dvěma černými obdélníky. V síti měřících bodů 

jsou pořízeny záznamy pomocí luxmetru, hodnoty jsou pro lepší orientaci podle své velikosti 

barevně rozlišeny. Rovnoměrnost osvětlení při pouţití sodíkové výbojky je výrazně horší neţ 

při pouţití LED zdroje. 

Distribuce světla ledkovým zdrojem je tedy mnohem rovnoměrnější a pro v prostoru 

se pohybující lidi daleko příjemnější. Omezí se tím počet případů přecházení z místa vyšší 

osvětlenosti do niţší (a naopak), coţ vede k vyšší zrakové pohodě člověka, protoţe jeho oči 

nejsou tolik namáhány nutností adaptace na nové světelné podmínky. 

13.3 Rychlost rozsvěcení a zhasínání 

Diody LED jsou charakteristické okamţitým rozsvěcením do plné intenzity, 

z nulového se na maximální výkon dostanou v řádu milisekund. Navíc rozsvěcování  

a zhasínání neubírá na ţivotnosti těchto zdrojů, coţ neplatí pro sodíkové výbojky. Pouţívané 

typy SHC 400W v důsledku cyklu zapínání a vypínání rychle stárnou a katalogová ţivotnost 

ani zdaleka neodpovídá. Co se týče podniku Arcelor Mittal Ostrava, neexistuje dle vyjádření 

pracovníků zřejmě ţádná výbojka na osvětlovacích věţích, která by nebyla nahrazena před 

šestým rokem své činnosti, tedy dobou, kterou výrobce deklaruje jako ţivotnost. Co se týče 

rychlosti náběhu na stoprocentní výkon, trvá tento proces několik minut, kdy světlo postupně 

získává na intenzitě a pozvolna směřuje ke svému maximu. Situace při vypnutí je obdobná. 

13.4 Údržba zdrojů a jejich mechanická odolnost 

Důleţitým faktorem, i co se týče ekonomičnosti, je proces údrţby. LED diody obecně 

jsou bezúdrţbové, světelný zdroj P01321F proto nebude vyţadovat pravidelné kontroly. 

Naproti tomu svítidla s označením 7430103 s instalovanými sodíkovými výbojkami dle svého 

technického stavu podléhají korozi a nezřídka se u nich vlivem počasí a prašnosti prostředí 

sniţuje stupeň krytí. Navíc předřadníková skříň je umístěna vně zdroje, coţ můţe vést 

k dalším neţádoucím stavům a tedy vzrůstu nákladů. Na jedné majákové věţi se proto 

provede aţ několik činností údrţby za 1 rok, coţ se promítne ve výsledné kalkulaci nákladů 

na provoz.  
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13.5 Životnost 

Z tabulek č. 8 a 9 vyplývá, ţe sodíková výbojka SHC má ţivotnost 24 tis. hodin a 

svítidlo P01321F 50 tis. hodin (vzájemné porovnání ţivotnosti je také patrné z obrázku č. 13). 

Při přepočtu podle doby svícení za 1 rok, která činí 4 015 hodin, zjistíme, ţe průměrná 

výbojka SHC 400W vydrţí necelých 6 let, zatímco průměrný LED zdroj firmy TTIC více neţ 

12 let. Tuto situaci lze zobecnit tvrzením, ţe k výměně sodíkového zdroje dochází dvakrát 

častěji. [6,18] 

Ţivotnost zdrojů stanovují výrobci na základě laboratorních testů, v kterých se alespoň 

částečně snaţí navodit klimatické podmínky pro pouţití v exteriéru. Problémem ovšem 

zůstává fakt, ţe tyto pokusy jsou prováděny pro nepřetrţitý provoz těchto světelných zdrojů. 

V praxi je situace taková, ţe doba osvětlení venkovních prostorů se řídí poţadavky na umělé 

osvětlení podle denní doby či přítomnosti denního světla, coţ s sebou přináší nutnost 

rozsvěcování a zhasínání. Obě tyto změny stavu v dlouhodobém horizontu vedou ke sníţení 

ţivotnosti. U zdrojů SHC 400W je na základě měření a četnosti jejich výměn doba ţivota pod 

hranicí 10 tis. hodin. Zde je patrný obrovský rozpor s údajem výrobce, 24 tis. hodin. LED 

diody zdaleka tolik netrpí při rozsvěcování a zhasínání; bohuţel tím, ţe nejsou doposud 

instalovány, chybí takovéto srovnání. Ţivotnost je dále ovlivněna vlivy počasí (zejména 

extrémy) a mechanickým narušením svítidla, které můţe vést ke sníţení stupně krytí,  

tj. k pronikání cizích těles do těla této světelné soustavy. 

 

Obr. 13: Srovnání doby životnosti zdrojů [autor] 
 

 

Signálem blíţícího se konce ţivotnosti sodíkového zdroje je problikávání, kdy se 

opakovaně rozsvěcuje a zhasíná v důsledku růstu napětí ve výboji, které převyšuje napětí 

elektrické sítě. Toto problikávání je doprovázeno i akusticky. U LED diody k ničemu 

podobnému nedochází, ale postupně se sniţuje jas. Tento fakt je vhodné doprovodit 

příslušným měřením osvětlenosti, aby zdroj splňoval veškeré poţadavky v této oblasti. 
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13.6 Výměna světelných zdrojů 

V rámci údrţby není ţivotnost výbojek sledována, jsou měněny aţ po úplném 

ukončení schopnosti emitovat světlo, neprobíhá u nich plošná výměna v závislosti na počtu 

provozních hodin. Výměna dle potřeby (po úplném vyhasnutí zdroje) by se prováděla také  

u světelných diod. 

Pro závod 5-Doprava provádí činnost výměny světelných zdrojů firma První signální 

a.s. Technik je vyškolen na práci ve výškách podle platného právního rámce, protoţe výška 

majákových věţí se pohybuje mezi 20 a 25 metry. Pracovník na manipulační plošině vypne 

v podruţném rozvaděči příslušné nefunkční světlo, povolením kloubu svítilny ji natočí na 

sebe, rozmontuje a provede výměnu výbojky. Výměna LED je realizována jako prosté 

nahrazení celého současného svítidla novým.  

13.7 Teplota chromatičnosti, barva světla 

Jak uţ bylo výše naznačeno, tento ukazatel má vliv na soustředěnost a aktivitu 

člověka. V tomto ohledu je na tom o mnoho lépe P01321F s teplotou chromatičnosti 6000 K, 

to značí vysoký vizuální komfort pro člověka. Výbojka Tesly je charakterizována náhradní 

(jde o výbojový zdroj) teplotou chromatičnosti 2500 K, tedy barevným tónem teplým. Ten 

působí na člověka uklidňujícím dojmem a činí jej náchylnějším k chybě, coţ můţe vést ke 

škodám na zdraví nebo na majetku. Takto nízká hodnota také sniţuje moţnost rozeznání 

barev, světlo emitující diody jsou svojí hodnotou teploty chromatičnosti mnohem blíţe 

hodnotě denního osvětlení, kdy je rozlišovací schopnost vnímání barev nejvyšší. Index podání 

barev u LED dosahuje hodnoty Ra>80, u vysokotlaké sodíkové výbojky je Ra<50. [2,18] 

Dioda také můţe vyzářit světlo v poţadované barvě, a to výrobním poměrem 

chemických látek P-N přechodu. Výbojky naproti tomu nedokáţí vyprodukovat světlo jiné 

barvy bez nanesení vrstvy luminoforu na skleněné baňce nebo bez pouţití barevných filtrů. 

Ovšem ţádný poţadavek na specifickou barvu osvětlení není, pro běţný provoz jsou 

instalovány zdroje s bílým nebo světle ţlutým odstínem světla.   

13.8 Cena za pořízení  

Celkový ukazatel výhodnosti náhrady výbojek SHC 400W novými svítidly LED je 

nejvíce ovlivněn pořizovacími náklady. Zatímco výbojky jsou dostupné v rámci několika set 

českých korun, zdroj P01321F je v současnosti nabízen za 1200 USD, v přepočtu 22488 Kč 

(měnový kurz České národní banky k 10. 3. 2012). Cena pořízení je obrovským nedostatkem 

diod, coţ téměř smazává pozitivní dojem ze srovnání ostatních faktorů  
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a vlastností obou zdrojů. V běţné praxi firem je poskytování mnoţstevní slevy, podle 

velikosti dodávky aţ 10%, coţ by mohlo pořizovací cenu mírně sníţit. [15] 

14 Předpokládané změny v oblasti bezpečnosti při využití LED 

technologie 

Instalací svítidel P01321F docílíme celé řady zlepšení situace v oboru bezpečnosti, ať uţ 

na poli ochrany zdraví a ţivotů osob nebo zamezení vzniku škod na majetku. 

14.1 Zvýšení zrakové pohody lidí pohybujících se v osvětlené zóně 

Vyšší zraková pohoda lidí je v první řadě způsobená přímo barvou světla. 

V současnosti instalované výbojové osvětlení i uvaţované nahrazení LEDkami mají tento 

znak téměř totoţný. Zdroj P01321F vţdy vyzařuje světlo bílé barvy, sodíkové výbojky jsou 

pořizovány ve větším mnoţství v závislosti na ceně, a tak jsou k dispozici jak bíle tak i ţlutě 

svítící zdroje. Do provozu nejsou instalovány ţádné zdroje emitující světlo oranţové barvy, 

které je pro jakékoli pracovní činnosti nevhodné. 

Druhým faktorem působícím na zrakovou pohodu jedince pohybujícího se 

v ţelezničním prostranství je teplota světla. Teple bílé světlo (teplota chromatičnosti do  

3300 K) působí uklidňujícím dojmem, svádí k letargii a nesoustředěnosti. V důsledku to můţe 

vést k fatálním lidským chybám, které nejsou způsobeny horším zrakovým vnímáním, ale 

jsou výsledkem zhoršené psychické stránky člověka. Lidskou chybou je v tomto případě 

nepozornost a nepředejití nebezpečné situaci. Příkladem můţe být například nesprávné 

uchycení materiálů či výrobků na plošinovém voze, na základě čehoţ hrozí podsmyknutí či 

prokluz převáţených předmětů. V důsledku to můţe vést k materiálním škodám nebo  

i škodám na lidském zdraví. 

14.2 Minimalizace rizika vzniku nehody způsobené člověkem v kolejišti 

Vyšší rovnoměrnost osvětlení při osvětlení zdroji LED způsobuje, ţe člověk 

nepřechází z oblasti niţší hladiny osvětlení do vyšší a naopak v tak velké míře, jako tomu je  

u osvětlení pomocí výbojek SHC 400W. Tento jev je rozhodný jak pro člověka vyskytujícího 

se v inkriminovaném prostoru, tak pro strojvedoucího ţelezničního vozidla. Při aplikaci LED 

se omezí riziko, ţe se ze tmy vynoří jakýkoliv ţivý tvor, hlavně tedy člověk, na coţ by měl 

strojvedoucí velmi malou šanci zareagovat zatroubením nebo v případě malé rychlosti celé 

soupravy zastavením. Riziko sráţky člověka s vlakovou soupravou je zvýšené v nádraţích  
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a překladištích, kde vede více kolejí; člověk tak musí být mnohem více ostraţitější. Ţelezniční 

prostranství se zvýšeným rizikem nehody je obsahem následujícího obrázku. 

 

 

Obr. 14: Pohled do kolejiště v areálu ArcelorMittal Ostrava [autor] 
 

Pro člověka, který prochází kolejištěm, je nerovnoměrnost osvětlení větším 

problémem. Zejména pokud se po nějakou dobu zdrţí v místě určité osvětlenosti. Kdyţ potom 

přejde do oblasti, kde je extrémnější rozdíl mezi původní a novou osvětleností, zvyšuje se čas 

pro adaptaci oka na nové podmínky. Adaptace na světlo můţe v krajních případech trvat  

7 minut, na tmu dokonce aţ 40 minut. Na určitou dobu je tudíţ omezena rozlišovací 

schopnost oka z hlediska vnímání předmětů a barev a při shodě okolností můţe dojít 

k nehodám, které by mohly být příčinou poškození zdraví nebo smrti tohoto člověka. 

14.3 Možnost snížení množství krádeží a aktů vandalismu  

Jiţ dlouhá léta je velkým problémem mnoţství krádeţí v areálu Arcelor Mittal Ostrava 

a.s. Zloději se specializují zejména na materiál, elektroinstalace a kabelové rozvody. 

Společným jmenovatelem je touha pachatelů přisvojit si ţelezný materiál, který by nabídli 

k výkupu v kovošrotu. Zlepšují tím svoji finanční situaci v řádu stokorun, škody způsobené 

poškozenému se však vyčíslují v desítkách tisíc. Dalším neduhem zejména adolescentů je 

svévolné poškozování některých zařízení. Samotné osvětlovací soustavy jsou chráněny před 

odcizením tak, ţe proniknutí do nich nelze provést běţným nářadím.  

Ve všech těchto případech je obtíţné zjistit a zajistit pachatele, spolupráce s Policií 

České republiky nebo kontrola bezpečnostní agenturou jsou nedostatečné. V případě montáţe 

LED osvětlení se zvýší světelný komfort v prostoru, coţ lze spojit s instalací bezpečnostních 

kamer. Ty mají problém zajistit kvalitní snímek v případě nedostatečného nebo 

nerovnoměrného osvětlení. Tento nedostatek odpadá u nejkvalitnějších kamer vybavených 
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například termovizní, jejich pořizovací náklady jsou ovšem o mnoho vyšší a celkové zajištění 

zabezpečení by bylo enormně vysoké.  

Nahrazením současných vysokotlakých sodíkových výbojek se tak otevírá moţnost 

zabezpečení prostranství, kde jsou situovány předměty, které z pohledu moţných pachatelů 

stojí za spáchání trestného činu. LED diody by v tomto případě byly vítaným prostředníkem 

umoţňujícím zvýšení bezpečnosti v areálu vzhledem k počtu krádeţí. [1] 

14.4 Snížení počtu výměn zdrojů 

Jak uţ bylo výše naznačeno, ţivotnost výbojek SHC 400W je v porovnání s LED od 

společnosti TTIC zhruba dvakrát kratší. V reálu je tento rozdíl ještě vyšší, protoţe výbojky 

jsou mnohem citlivější na cyklus rozsvěcování a zhasínání. Proto i samotná výměna 

světelných zdrojů je častější. Faktem také je, ţe výměna se provádí vţdy při ukončení ţivota 

jednotlivých výbojek a nikoli plošně nahrazením všech. Z toho důvodu je technik výměny 

vystaven více výstupům na majákovou věţ, čímţ se zvyšuje riziko jeho pracovního úrazu.  

Celý proces výměny zdroje sestává z těchto činností technika: 

 Zapnutí celého osvětlení na majáku ze spodního rozvaděče (ponechání ve stavu 

zapnuto, aby viděl nefunkční osvětlení), 

 Výstup po ţebříku, materiál a nářadí pevně uchyceno k tělu,  

 Vypnutí určeného světla pomocí jističe v podruţném rozvaděči na manipulační 

plošině, 

 Ověření pomocí zkoušečky, zda neprochází proud, povolení kloubu svítilny a její 

otočení, 

 Odepnutí upevňovací spony od optiky, vyšroubování vadné výbojky a její výměna, 

 Zapnutí jističe v podruţném rozvaděči, výbojka se postupně rozţhaví, 

 Pokud výbojka svítí, technik zapne spony, natočí světlo zpět a utáhne kloub, 

 Pokud výbojka nesvítí, technik znovu měří zkoušečkou a dál zjišťuje příčinu 

poruchy (tlumivka, pojistka, patice, fotonka, kabel atd.), 

 Sestup dolů po ţebříku. 

Z přehledu všech těchto činností vyplývá hned několik rizik. Při výstupu, sestupu  

a pohybu na manipulační plošině existuje nebezpečí pádu. Technik po celou dobu pracuje se 

zařízeními pod napětím, při špatné manipulaci s nimi či nedostatečné izolační schopnosti 

krycích prvků hrozí zásah elektrickým proudem. Pokud přihlédneme také k dílčím operacím 

jako povolení a utaţení kloubu či práce se sponou, můţe si technik přivodit zranění. 
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V poslední řadě je nutné konstatovat, ţe pracovník si můţe svojí nešikovností ublíţit i nad 

rámec těchto očekávaných rizik. 

Fakt, ţe zdroje LED jsou bezúdrţbové a jejich výměna není tolik častá jako u výbojek, 

má za následek výrazné omezení výstupů a činností na vrcholu majákových věţí technickým 

pracovníkem. Z hlediska bezpečnosti práce je eliminace či sníţení počtu těchto činností 

vítaná, navíc výměny a údrţba stojí nemalé finanční prostředky. 

14.5 Další možnosti zvýšení bezpečnosti s přispěním instalovaných svítidel 

P01321F 

Zaměstnanci i další lidé, kteří se pohybují v prostoru kolejiště, jsou vybaveni 

oranţovými vestami s reflexními pásky (viz obrázek č. 15). Jejich odrazivá schopnost se 

zvyšuje s kvalitnějším osvětlením. Lze tak předejít ztrátám na zdraví a ţivotech těchto 

jedinců. S tím úzce souvisí fakt, ţe na velmi málo přejezdech je instalováno světelné 

signalizační zařízení, coţ při nepozornosti přecházejícího můţe vést k nehodě. Pro bezpečnost 

při pohybu v blízkosti kolejiště je tedy podstatné vidět, ale i být viděn. 

 

 

Obr. 15: Reflexní vesta pro pohyb v kolejišti [autor] 

15 Ekonomická analýza uvažované náhrady SHC 400W světelnými zdroji 

P01321F 

Z hlediska světelných parametrů je patrné, ţe zdroj LED má ve srovnání se sodíkovou 

výbojkou v úhrnu lepší vlastnosti. Je však nutné také vyčíslit, jaká je finanční stránka 

uvaţované výměny světelných zdrojů. Cenová kalkulace je rozhodující pro pořízení 

jakýchkoli statků či sluţeb všemi organizacemi, stejně tak pro ArcelorMittal Ostrava a.s.  
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Na osvětlovací věţi č. 574/22 je instalováno celkem 8 ks vysokotlakých sodíkových 

výbojek typu SHC 400W. Poţadavkem je při zachování současné nosné konstrukce nahradit 

tyto zdroje LED svítidly. Pro tuto výměnu tak byly zvoleny svítidla typu P01321F, kterých se 

v zahraničí vyuţívají jako alternativa svítidel se rtuťovými a sodíkovými zdroji. Počet nových 

svítidel je stejný jako počet současných. Celá finanční analýza je rozdělena do několika fází, 

s přihlédnutím k dílčím úsporám. Kalkulace nákladů byla provedena k počátku března roku 

2012 s aktuálními cenami. 

15.1 Celkové náklady na pořízení světelných zdrojů 

Jiţ výše bylo zmíněno, ţe pořizovací náklady se u obou zdrojů diametrálně odlišují. 

Jedním z faktorů je skutečnost, ţe zatímco běţná výměna vyţaduje pouze nahrazení jedné 

výbojky za druhou (jde tedy pouze o výměnu zdroje), vyuţití LED technologie spočívá 

v instalaci celého svítidla. Toto svítidlo je dostupné zatím pouze v zahraničí, české firmy LED 

svítidla o příkonech nad 250 W nenabízí. Cena svítidla typu P01321F je 1200 USD, při 

přepočtu k 10. 3. 2012 dosáhneme částky 22 488 Kč za jedno takové svítidlo. Dalším 

důvodem vysokých pořizovacích nákladů je nedostatečně vyvinutý trh s nabídkou LED 

zdrojů.  

Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou naproti tomu v České republice široce vyuţívány, 

zejména co se týče veřejného osvětlení a osvětlení venkovních prostranství. Výbojky nabízí 

mnoho firem, obvykle za částku 424 Kč. Výměna celého svítidla typu 7430103 nebude 

realizována, protoţe jeho ţivotnost je o poznání vyšší neţ u zdrojů, a není tudíţ potřeba 

s touto výměnou kalkulovat. Pokud bychom přihlédli k nákladům i na tuto výměnu, celkové 

pořizovací náklady na straně výbojek by se zvedly o 6 aţ 7 tis. Kč na jedno svítidlo. 

Vstupní pořizovací náklady jsou hodnoceny pouze u LED. Výbojkové zdroje jsou jiţ 

v provozu a jejich výměnu proto nelze brát jako vstupní. Výsledkem jsou tak nulové náklady 

na pořízení.  

Součástí prvotní investice do LED osvětlení jsou navíc náklady práce spojené 

s instalací nových prvků. Toto provádí technický pracovník dodavatelské firmy, náklady na 

hodinu práce jsou vyčísleny na 275 Kč. Samotná činnost instalace a seřízení čítá 8 hodin, 

další náklady jako zpracování projektu či doprava vedou k dalšímu zvýšení těchto nákladů. 

Celkově tedy do kalkulace vstupuje náklad tří hodin práce technika na kaţdé LED svítidlo. 

V úhrnu jsou vstupní náklady na nové LED osvětlení ve výši 186 504 Kč. Toto číslo 

bude závěrem analýzy konfrontováno s celkovými ročními úsporami, na základě čehoţ pak 

bude moţné stanovit návratnost celé této investice. 
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15.2 Náklady na elektrickou energii 

Hlavní součástí provozních nákladů je spotřeba elektrické energie na provoz 

světelných zařízení. Umělé osvětlení se podřizuje osvětlovacímu kalendáři (viz tabulka č. 7), 

celková doba provozu je 4 015 hodin za rok. Dalším ukazatelem shodným pro oba světelné 

zdroje je cena energie. Ta je smluvně vázána s dodavatelem, její výše je  

2,066 Kč/kWh. 

Rozdíl v nákladech na elektrickou energii spočívá v příkonu. Výbojka SHC je 

charakterizována příkonem 400 W, LED P01321F vyţaduje příkon 320W, tedy o 20% niţší. 

V takové procentuální úspoře lze také vyjádřit vztah mezi oběma zdroji. Ve finančním 

vyjádření představují roční náklady na elektrickou energii pro všech 8 světelných zdrojů  

u výbojkového osvětlení 26 543,96 Kč a u LEDkového 21 235,17 Kč. Roční úspora na 

energiích tak činí 5 308,79 Kč. 

15.3 Náklady na údržbu zdrojů 

Jednou z nejmarkantnějších výhod LED zdrojů je jejich bezúdrţbovost. Nejsou u nich 

obvyklé poruchy, předřadníky jsou umístěny přímo v konstrukci svítidla a v průběhu ţivota 

nevykazují ţádné anomálie. Navíc, tělo konstrukce je mechanicky odolnější. Náklady na 

údrţbu těchto zdrojů jsou nulové. 

Výbojková svítidla jsou mnohem poruchovější a je tedy nutné pro jejich údrţbu 

vyčlenit nemalé finanční prostředky. Hodinová práce technika (pracovníka První signální a.s.) 

je oceněna částkou 275 Kč, podle zkušeností pracovníků na úseku Doprava lze pro jednu 

osvětlovací majákovou věţ stanovit počet hodin údrţby na 12 za rok. Náklady na údrţbu 

výbojkového osvětlení z tohoto pohledu činí 3 300 Kč ročně. 

15.4 Náklady na výměnu zdrojů 

K výměně světelných zdrojů dochází při ukončení jejich ţivotnosti. Ta je stanovena  

u zdrojů SHC 400W na 24 tis. hodin, ve vyjádření podle počtu provozních hodin ročně  

(4 015 hodin) je to necelých 6 let činnosti. Faktem ovšem zůstává, ţe udaná ţivotnost je pro 

nepřetrţitý provoz. V reálu venkovního osvětlení ovšem dochází k rozsvěcování a zhasínání 

těchto zdrojů, coţ se negativním způsobem podepisuje na délce jejich ţivota. V praxi se tak 

hodnota sníţí často pod 10000 hodin, nutnost výměny výbojek je o mnoho častější.  

U LED zdrojů je dle výrobce zajištěna ţivotnost 50 tis. hodin, v přepočtu podle 

provozních hodin je to 12,45 let provozu. Ovšem nemáme ţádné zkušenosti s tímto druhem 

osvětlení, jejich skutečná délka ţivota můţe být také niţší. Reţim rozsvěcování a zhasínání 
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má přitom malý vliv, negativem tak můţe být větší citlivost na teplotní podmínky venkovního 

prostředí. 

Pro objektivnost byly tedy zvoleny údaje poskytnuté výrobci, firmami Osram a TTIC. 

Pro LED svítidla neuvaţujeme výměny zdrojů, budou instalována nově, se zárukou, a neměla 

by nastat nutnost výměny. Podle počtu svítidel, na osvětlovací věţi č.574/22 je jich 

instalováno 8, lze pro výbojkové osvětlení stanovit, ţe ročně dojde průměrně k 1,33 výměnám 

zdrojů. Kaţdá výměna vyţaduje činnost školeného technického pracovníka; hodinová sazba je 

v současnosti 275 Kč.  

Fakt, ţe odpadá nutnost výměny LED zdrojů, je vyčíslen nulovými náklady pro tuto 

kapitolu. Výměna výbojek SHC je prováděna v častějších intervalech z hlediska jejich niţší 

ţivotnosti a je vyjádřena nákladem 1 303,54 Kč za rok. 

15.5 Celkové roční náklady  

Finanční stránka ročních úspor při vyuţití LED technologie je sloţena z porovnání tří 

kapitol: ročních nákladů na elektrickou energii, ročních nákladů na údrţbu zdrojů a ročních 

nákladů na výměnu zdrojů. Tyto náklady jsou uvedeny v tabulce č. 12. Podrobněji je tato 

analýza zpracována v příloze č. 1.  

V ročním vyjádření celkových nákladů lze jednoznačně jako úspornější zdroj stanovit 

osvětlení pomocí světlo emitujících diod. S touto technologií bude ročně dosaţeno úspory 

9 912,33 Kč.  

Tabulka 12: Srovnání nákladů na pořízení a provoz osvětlovacích zdrojů  

 SHC 400W P01321F, 320W 

Počet svítidel 8 8 

Pořizovací náklady za osvětlovací jednotku 424 Kč/zdroj 22488 Kč/svítidlo 

Celkové náklady na montáţ LED (Kč) x 186504 

Roční náklady na el. energii (Kč) 26543,96 21235,17 

Roční náklady na údrţbu zdrojů (Kč) 3300 0 

Roční náklady na výměnu zdrojů (Kč) 1303,54 X 

Celkové roční náklady (Kč) 31147,50 21235,17 

15.6 Zhodnocení výsledků analýzy 

Ekonomická výhodnost LED je patrná ze všech ročních nákladových ukazatelů. 

Úspora na energiích s vyuţitím této technologie je za 1 rok o více neţ 5 tis. Kč niţší neţ  

u současných svítidel se sodíkovými výbojkami. Také náklady na údrţbu svítidel na majákové 
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věţi jsou značně rozdílné: vysoká poruchovost stávajícího způsobu osvětlení ostře kontrastuje 

s nulovou potřebou údrţby LED. Z postupu výpočtu je dále zřejmé, ţe není nutné brát v potaz 

náklady na výměnu LED svítidel; ty jsou totiţ vyčísleny v kapitole pořizovacích nákladů.  

Celkové náklady na pořízení LED svítidel (vč. instalace) byly vyčísleny na  

186 504 Kč. Podílem této hodnoty a roční úspory oproti dosavadnímu stavu dojdeme ke 

zjištění, ţe návratnost investice do nového osvětlení na osvětlovací věţi č.574/22 je 18,82 let. 

Nutností je porovnat tuto návratnost s dobou ţivota LED svítidla. Ta činí 12,45 roku. 

Návratnost je vyšší neţ ţivotnost samotných svítidel, jak je patrné z tabulky č. 13. Investice 

do náhrady současného výbojkového osvětlení svítidly typu 7430103 se zdroji SHC 400W 

novou LED technologií reprezentovanou svítidly P01321F je tedy v současnosti nevýhodná. 

Tabulka 13: Návratnost výměny světelných zdrojů 

Ţivotnost LED (roky) Návratnost investice (roky) Celková návratnost výměny (roky) 

12,45 18,82 - 6,37 

 

Největším problémem a rozhodujícím faktorem pro nemoţnost uskutečnění výměny 

osvětlení je pořizovací cena LED svítidel. Ta je enormně vysoká kvůli malé konkurenci 

v tomto trţním segmentu a dále kvůli faktu, ţe jde stále o relativně novou technologii. 

Polovodičové diody s vysokými příkony pro osvětlení velkých prostranství se zatím vyrábí 

pouze v zahraničí – ve vyspělé Asii a USA. Vlajkovou lodí pro výrobu samotných diod je 

firma Cree, projekty pro instalaci do provozu v exteriéru pak provádí taiwanská firma TTIC. 

V ČR se vyuţitím LED svítidel při osvětlení ţelezničních prostranství nezabývá ţádná firma. 

Lze tedy očekávat, ţe v horizontu let bude pro tuto oblast vyuţití LED stále nevýhodné  

a dominantní postavení si i nadále udrţí vysokotlaké sodíkové výbojky, u nichţ v důsledku 

vývoje dochází ke zvyšování světelné účinnosti. 
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16 Závěr 

V ČR se k účelu osvětlení ţelezničních prostranství pouţívá nejčastěji vysokotlakých 

sodíkových výbojek. Vyuţitím LED technologie v této oblasti se nezabývá ţádná z českých 

firem, často tak bylo nutné vyuţít informací a poznatků od zahraničních společností, 

především z USA a vyspělých částí východní Asie, kde je vyuţití moderních osvětlovacích 

technologií na mnohem vyšší úrovni. 

Vyuţití LED technologie pro osvětlení ţelezničních prostranství je z pohledu 

bezpečnosti mnohem vhodnější neţ u stávajících svítidel s vysokotlakými sodíkovými 

výbojkami. Pro minimalizaci chyb člověka při činnosti v kolejišti je důleţité, aby úroveň 

umělého osvětlení byla co nejblíţe podmínkám za denního světla. Vyšší hodnoty 

rovnoměrnosti osvětlení a teploty chromatičnosti se projeví v lepším zrakovém vnímání 

reálných podnětů i v celkovém psychickém stavu člověka; následkem můţe být sníţení rizika 

jeho zranění či smrti. Správné osvětlení můţe vést taktéţ ke sníţení škod na majetku, 

vzniklých v důsledku nehod přepravních jednotek či havárií přepravovaných materiálů  

a zboţí.  

Nejdůleţitějším faktorem pro uskutečnění investice je obvykle její návratnost. Obecně 

lze tvrdit, ţe čím je niţší, tím vyšší je šance k realizaci projektu. Roční úspora při vyuţití LED 

svítidel je proti stávajícímu výbojkovému osvětlení vysoká, u osvětlovací věţe č. 574/22 

s instalovanými osmi svítidly dosahuje téměř 10 tis. Kč. Pořizovací náklady (vč. instalace) 

byly vyčísleny na částku vyšší neţ 186 tis. Kč na jednu osvětlovací věţ. Návratnost výměny 

je tak více neţ 18 let, coţ znamená, ţe nelze dosáhnout ekonomické výhodnosti 

v průběhu doby ţivotnosti LED svítidla P01321F (ţivotnost cca 12,45 let). Důvodem jsou 

v současné době obrovské pořizovací náklady na nová LED svítidla velkých příkonů, která je 

nutno pouţít s ohledem na výšku osvětlovacích majákových věţí. 

Podle dosaţených výsledků tak v současné době není z ekonomického hlediska moţné 

na stávajících osvětlovacích věţích provést náhradu svítidel. Lze tak doporučit pasportizaci 

současné osvětlovací soustavy a dle dosaţených výsledků demontovat některé výbojkové 

zdroje, popř. je nahradit zdroji s niţším příkonem v místech, kde je osvětlení 

předimenzováno. 

Lze očekávat další technický vývoj světelných zdrojů na bázi LED, a to hlavně co se 

týče vysokých příkonů. Také neustále se zvyšující cena elektrické energie výrazně napomáhá 

uvedení úsporných zdrojů do běţného ţivota. V horizontu několika let je proto moţné, ţe by 

se světlo emitující diody mohly v oblasti osvětlení ţelezničních prostranství instalovat. Pokud 
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zkušební provoz v dané době prokáţe vhodnost a výhodnost takové náhrady, lze očekávat 

první pokusy o uvedení osvětlení pomocí LED do plného provozu. Míra realizace takovýchto 

projektů bude záviset na ekonomické výhodnosti náhrady za stávající osvětlení. 
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Příloha 1: Celková finanční analýza náhrady světelných zdrojů 

 

  SHC 400W P01321F, 320W 

počet svítidel  8 8 

pořizovací náklady za 1 zdroj (USD) x 1200 

pořizovací náklady za 1 zdroj (Kč) 424 22488 

Cena práce technika (Kč/h) 275 275 

náklady práce na montáţ LED (Kč) x 6600 

celkové náklady na montáž LED (Kč) x 186504 

ţivotnost (h) 24000 50000 

příkon (W) 400 320 

roční provoz (h) 4015 4015 

roční spotřeba energie (kWh) 12848 10278,4 

cena el.energie za 1 kWh (Kč) 2,066 2,066 

celkové roční náklady na energii (Kč) 26543,96 21235,17 

roční úspora energie (Kč) x 5308,79 

počet hodin údrţby za 1 rok 12 0 

celkové roční náklady na údržbu (Kč) 3300 0 

roční úspora za údrţbu (Kč) X 3300 

doba ţivota 1 zdroje (roky) 5,97 12,45 

průměrný počet výměn zdrojů ročně 1,33 x 

pořizovací náklady na výměnu za rok (Kč) 567,45 x 

cena práce při výměně za rok (Kč) 736,08 x 

celkové roční náklady na výměnu zdrojů (Kč) 1303,53 x 

celkové ROČNÍ NÁKLADY 31147,50 21235,17 

celková ROČNÍ ÚSPORA x 9912,33 

NÁVRATNOST (let) 18,81   

 


