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Porovnání osv tlovacích soustav s novými sv telnými zdroji 

Sv"telné diody (LED) jsou fenoménem doby a dostávají se také do ve!ejného osv"tlení. Nástupem mnoha LED 
!ešení daná relativní nep!ehlednost trhu, klade na investory naprosto nové, komplikovan"jší požadavky. Proto bych 
úvodem tohoto p!ísp"vku rád shrnul, co si z n"j poslucha  a  tená! má odnést. 

LED svítidla jsou bezesporu budoucností osv"tlování - již dnes existují velmi kvalitní výrobky, p!edevším 
renomovaných výrobc#, které v n"kterých aplikacích ve!ejného osv"tlení (VO) mohou dosáhnout provozních 
úspor. Jejich nevýhodou jsou však sou asné vysoké investi ní náklady. 

Zárove$ se na trhu objevuje velké množství nekvalitních výrobk#, které se snaží z popularity LED t"žit. Pokud 
chceme LED svítidla pro VO využívat, je proto t!eba dát si pozor na mnoho nabídek, které investory klamou a 
uvádí mnoho nepravdivých informací. Problém s rozhodováním vy!eší pouze pomoc profesionálního sv"telného 
technika. Ale i v takovém p!ípad" je dobré mít základní znalosti a p!edevším v"d"t, jak nesko it na lep nepoctivým 
obchodník#m. 

Sv telné zdroje používané ve VO 

Ve ve!ejném osv"tlení je nej ast"ji využívaným sv"telným zdrojem vysokotlaká sodíková výbojka. Jde o 
energeticky velmi ú inný sv"telný zdroj. V dnešní dob" jsou  asto používány také vysokotlaké halogenidové 
výbojky, kompaktní zá!ivky naleznou se i rtu%ové výbojky.  

P!i porovnávání sv"telných zdroj# je t!eba znát p!edevším jejich m"rnou ú innost, životnost (jako pr#m"rnou ro ní 
dobu svícení po ítáme cca 4 000 hodin), pr#b"h životnosti a poklesu sv"telného toku v  ase i jejich po!izovací 
cenu. 

Nejú inn"jším sv"telným zdrojem užívaným pro ve!ejné osv"tlení je v sou asné dob" nízkotlaká sodíková výbojka, 
která je však pro své rozm"ry již považována za zastaralý sv"telný zdroj, který není vhodný pro konstrukci 
moderních, ú inných svítidel. Díky nízkému využití sv"tla jsou soustavy s nízkotlakými sodíkovými výbojkami ve 
v"tšin" p!ípad# energeticky náro n"jší než ve vysokotlaké verzi. 

Komer n" využívané LED  ipy již dosahují m"rného výkonu 135 lm/W, nicmén" m"rný výkon LED svítidel se dnes 
pohybuje mezi 50 až 100 lm/W, jelikož se ur itá  ást energie ztrácí díky p!ed!adníku a optickému systému svítidel. 
Zmín"ného výkonu se dosahuje za optimálních podmínek, zejména teplotních, kterých se v mén" kvalitních 
svítidlech nedosahuje.  

Norma Osv tlení pozemních komunikací 

Ve!ejné osv"tlení je  asto vnímáno jako samoz!ejmost, proto jsou postupy p!i !ešení nových instalací nebo 
renovací t"ch starých  asto podce$ovány. Díky tomu málo investor#, ale n"kdy i elektro projektant#, ví, že existují 
normy, které problematiku ve!ejného osv"tlení upravují.  St"žejní je norma &SN CEN 13201 Osv"tlení pozemních 
komunikací, která rozd"luje komunikace do t!íd osv"tlení. Na základ" zat!íd"ní jsou stanoveny požadavky, jaké je 
t!eba na kterých komunikacích zajistit, aby na nich byl provoz bezpe ný. 

Dosažení požadovaných parametr# lze prokázat pouze sv"teln" technickým výpo tem, u existujících 
osv"tlovacích soustav m"!ením. Pro výpo et jsou základním vstupním souborem fotometrická data svítidel. Ta 
jsou odlišná pro r#zné typy svítidel, nejen r#zných výrobc#.  
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Tato informace, je velmi d#ležitá. Pokud totiž ur itý typ svítidla splní v ur ité konfiguraci soustavy požadavky normy, 
nemusí nutn" jiné, na první pohled stejné, svítidlo t"mto požadavk#m vyhov"t. 

A jejich rozdílnost znamená, že nelze bez zpracování sv"teln" technického návrhu rozhodnout, zda je možná 
zám"na jednoho výrobku za druhý. Žel se to  asto d"je. P!ipomenu své pozastesknutí z úvodu tohoto p!ísp"vku – 
nepodloženou vým"nu typu svítidla nebo sv"telného zdroje nabízejí práv" zmín"ní nesolidní prodejci. 

Z výše uvedeného plyne p!edevším pot!eba zapojit do každého projektu ve!ejného osv"tlení profesionálního 
sv"telného technika, který investorovi pom#že vybrat !ešení spl$ující požadavky normy.  

Nemén" d#ležité pro úsp"šné !ešení projektu ve!ejného osv"tlení je využití kvalitních moderních svítidel a 
sv"telných zdroj#. Moderní typy svítidel mají ú inné reflektory, které efektivn" využívají v"tšinu vyrobeného sv"tla a 
p!edevším jej usm"r$ují práv" do míst, kde je v dané aplikaci pot!eba.  

Životnost LED 

Pokud posuzujeme životnost sv"telných zdroj#, je t!eba v"d"t, co udávaná životnost znamená. 

Servisní doba života  = 90% p!eživších sv"telných zdroj# 

St!ední doba života  = 50% p!eživších sv"telných zdroj# 

Užite ná doba života  = doba za níž poklesne sv"telný tok LED na 70% nominální hodnoty 

Je d#ležité si uv"domit, že životnost LED sv"telných zdroj# naprosto zásadn" závisí na podmínkách uvnit! svítidla 
(odvod tepla…). Proto katalogová životnost LED  ipu nemusí p!i nevhodné konstrukci svítidla platit pro celé 
svítidlo. 

Jak uspo!it p!i renovaci ve!ejného osv tlení 

Pokud sou asná soustava ve!ejného osv"tlení využívá zastaralá svítidla s p!íkonem 150W nebo 250W, je velmi 
pravd"podobné, že zajistíme stejné parametry osv"tlení i p!i použití kvalitního, moderního svítidla s vysokou 
ú inností a vysokým stupn"m krytí i p!i nižším p!íkonu. Toto je t!eba si uv"domit … pokud výpo tem zjistíme 
možnost vym"nit nap!íklad staré svítidlo se sodíkovou výbojkou 150W LED svítidlem 120W, je t!eba se ptát, zda 
stejné nebo lepší parametry nezajistí i nové svítidlo se sodíkovou výbojkou 100W. Nebo dokonce 70W. 

Bílé sv tlo – není bílá jako bílá 

Moderním trendem ve ve!ejném osv"tlení je využívání bílého sv"tla. To rozlišujeme podle teploty chromati nosti 
na studené a teplé bílé sv"tlo. Teplota chromati nosti Tc vyjad!uje barevný dojem sv"tla. Udává se v Kelvinech 
(K). &ím vyšší je barevná teplota tím b"lejší je sv"tlo. U LED platí, že se snižující se teplotou chromati nosti klesá 
jejich ú innost. 

Praktický test byl proveden v Lyonu ve Francii v roce 2005. Ú astníci byli požádáni, aby vypln"ním dotazníku 
ohodnotili r#zné druhy osv"tlení. Z výsledk# lze odvodit, že jasn" preferovali sv"telné zdroje s teplou bílou barvou 
(2800 - 3000K). Preference t"chto výbojek byly vyšší než u vysokotlakých sodíkových zdroj# se žlutým sv"tlem a u 
zdroj# se sv"tlem studené bílé barvy (4000-4200K).  

Nepoctiví obchodníci  asto odkazují na možnost uspo!it energii díky tomu, že lidské oko v podmínkách ve!ejného 
osv"tlení vnímá bílé sv"tlo intenzivn"ji než sv"tlo nižší barevné teploty (žluté sv"tlo sodíkových výbojek) – proto 
prý lze snížit hladinu osv"tlenosti a tak i p!íkon svítidel. První  ást tohoto tvrzení je pravdivá, platí však pouze pro 
nízké hladiny jas# - pouze pro oblast skotopickéno a mezopického vid"ní do hladiny kolem 0,5 cd.m-2. Není 
sebemenší d#vod pro snižování hladiny osv"tlení v souvislosti s „bílou“ barvou sv"tla. Optimální jas komunikace je 
okolo 4 cd.m-2. V sou asné jsou z ekonomicko technických d#vod# p!edepsány hodnoty polovi ní a menší. I když 
nastupující sv"telné diody jsou nad"jí, že vysokých hodnot bude možné ekonomicky dosáhnout. Snad v horizontu 
n"kolika let. Ale ani pak nebude d#vod snižovat hladiny jas# z d#vodu barevné teploty sv"telného zdroje. Nejen 
proto, že to postrádá pro vyšší jasy smysl. Ale také proto, že  ím lépe ú astník dopravy uvidí, tím menší je riziko 
nehody [1]. 
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Cílovou aplikací pro bílé sv"tlo je p!edevším osv"tlování míst s vysokým pohybem osob a frekventovaným 
sociálním životem. Jde hlavn" o nám"stí, centra m"st, p"ší a obchodní zóny, ale i reziden ní oblasti. 

Jak tedy odhalit podvodníky? 

Pokud využijete rady z tohoto desatera, nem"l by Vás žádný nepoctivý obchodník obelstít. 

1. Bude-li prodava  mluvit o pouli ních lampách, sodíkových žárovkách, výkonu LED diod v luxech, 
uniformit" osv"tlení, stotisícové dob" života… pak v"zte, že mluvíte s  lov"kem, který nabízí n"co, o  em 
nemá potuchy.  

2. Zjist"te si, jak dlouho p#sobí v oblasti ve!ejného osv"tlení. Pokud mén" jak dva, t!i roky, pak jde nejspíš o 
zlatokopa.  

3. Nechte si od n"j p!edložit reference, je'te se na jeho realizace podívat, sami si ud"lejte úsudek o tom, zde 
je to ono, poptejte se místních na jejich zkušenosti.  

4. Nechte si p!edložit ekonomické vyhodnocení a požádejte d#v"ryhodného experta z oboru o jeho 
posouzení. Nechte si od jiné firmy p!edložit nabídku na !ešení s klasickými sv"telnými zdroji. Tém"! jist" 
bude klasická soustava levn"jší a mén" energeticky náro ná.  

5. Srovnávejte srovnatelné. Ob" !ešení musí zajistit stejnou kvalitu osv"tlení, nejlépe lepší než stávající 
soustava. Kvalitu i kvantitu nekorektní obchodníci bagatelizují, protože jsou si v"domi, že nejsou sto zajistit 
dostate né množství a správné rozložení sv"tla.  

6. Vyvarujte se výrobk#m „garážových firem“. Obvykle použijí svítidlo jiného výrobce, vyjmou „vnit!nosti“ a 
vloží modul LED.  

7. Vyžadujte prohlášení o shod". Ov"!te si pravost protokol#, na základ" kterých bylo prohlášení vydáno. 
&asto se jedná o falza. Zkontrolujte, že jsou platné pro svítidlo LED, nikoli pro p#vodní výbojkové. 
Informujte se o zp#sobu a cen" vým"ny jednotlivých diod. 

8. A to nejd#ležit"jší. Požadujte p!edložení sv"teln" technického návrhu kvalifikovaným technikem. 
Požadujte p!edloženi fotometrických dat svítidel (tzv. eulumdata). Jen tak máte možnost zadat výpo et 
nezávislému technikovi. Pokud vám dodavatel bude tvrdit, že tato data jsou jeho „know how“, tak reagujte 
jediným zp#sobem – ukon ete s ním jednání. Protože když je nechce poskytnout, tak je vysv"tlení velice 
prosté – dob!e ví, že výpo et prokáže nepoužitelnost jím nabízeného !ešení. Fotometrické údaje 
seriózních výrobc# jsou voln" k dispozici. 

9. Pokud se budete !ídit uvedenými zásadami, pak by nem"l mít nesolidní prodejce šanci. Je však nutné 
p!ipomenout, že již existují první aplikace výrobc#, které jsou sto se vyrovnat klasickým svítidl#m.   

10. Když budete mít št"stí, tak obchodník s kvalitními výrobky zavítá i k vám (a již víte, jak ho poznáte). 
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