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Ing. Tomáš MAIXNER

K charakteristickým vlastnostem náboženství patří,
že se víra netrápí s fakty. Jedním z dnešních ne-
jmocnějších náboženství západního světa je envi-
ronmentalismus. Michael Crichton

V závěru prvého dílu jsem volal „Vraťme se k ro-
zumu“. Netušil jsem, že za krátkou dobu, přidám
výkřik „a to hodně rychle!“ Pseudoekologové bo-
jující proti „světelnému špinění“ totiž nejsou jedi-
ní, kteří s hesly volajícími po záchraně životního
prostředí život ohrožují. Ekologii zneužívají také
mnozí dodavatelé nabízející svítidla LED. Jak
dobře působí tvrzení, že právě pomocí těchto vý-
robků lze přispět k odvrácení blížící se katastrofy
globálního oteplení! 

V propagačních letácích se to klamnými (eufe-
mismus) údaji jen hemží. Hemží se to i neodbornými
termíny prokazujícími naprostou neznalost proble-
matiky osvětlování. Měl jsem možnost být přítomen
ekvilibristickým kouskům prodejce, které předváděl
obecním zástupcům. Vskutku argumentoval neko-
rektně. Avšak dříve než některá z tvrzení „obchodní-
ků“ uvedu na pravou míru, rád bych se zmínil o zá-
kladních vlastnostech LED. 

U světelných zdrojů je základním parametrem ve-
likost světelného toku vztažená na jednotkový pří-
kon, tedy měrný světelný výkon. K těm nejvýkonněj-
ším světelným zdrojům se řadí vysokotlaké sodíkové
výbojky s hodnotou kolem 150 lm/W. Jejich nízko-
tlaká varianta je doposud nejvýkonnějším umělým
zdrojem světla – dosahuje velikosti 200 lm/W. LED
se zatím pohybují v laboratorních podmínkách ně-
kde kolem 120 až 150 lm/W. V praxi je to o poznání
méně. Je však více než zřejmé, že LED překonají za-
nedlouho všechny současné světelné zdroje. 

Nejzávažnějším problémem použití LED je teplo-
ta. Sice se uvádí, že neprodukují teplo, ovšem to pla-
tí jen pro směr vyzařování světla. Teplo se šíří smě-
rem k patici čipu. To má sice výhodu v tom, že se
nezahřívá osvětlovaný objekt, ale velkou nevýhodu
v tom, že se ohřívá polovodičový prvek. Se změnou

teploty se významně mění vlastnosti LED. Na teplo-
tě přechodu závisí skutečná doba života i velikost
světelného toku (Obr. 1). 

Připusťme, že přijatelný pokles světelného toku je
20%. Při větším lze v současnosti již jen obtížně kon-
kurovat klasickým světelným zdrojům. Aby se do-
sáhlo proklamované délky života sto tisíc hodin, tak
nesmí teplota přesáhnout přibližně 55°C. To je
v praxi jen obtížně dosažitelná hodnota. Mnohem re-
álnější jsou teploty okolo 80–90°C, kterým odpoví-
dá doba života sotva dvacet tisíc hodin. To je číslo
srovnatelné s klasickými výbojkami. 

Samotná velikost měrného světelného výkonu
však ještě nic neznamená. Důležité je i to, jak se
světlo z čipu šíří. Zdánlivě je výhodné, že je světlo
směrováno „dopředu“. Jistě je to výhodou ve vnitř-
ním osvětlování. Jinak je tomu ve veřejném osvětlení,
kde je žádoucí, aby bylo světlo emitováno co nejvíce
do stran (viz např. obr. 2). To LED svítidla netradič-
ních výrobců (eufemismus pro podřadné produkty
zaplavující trh) nezvládají (obr. 3). Existují sice poku-
sy o změnu optiky, avšak čočky se vyrábí z plastů. Je
pak otázkou jak se zachovají za několik let (po uply-
nutí záruky). Cesta vede patrně cestou skleněné
optiky a hledání zcela nových optických systémů
(obr. 4). Vkládat LED do korpusu stávajících svítidel
je podobně slepá cesta jako bylo vložení motoru do
kočáru pro koňské spřežení.

Připomínám, že údaje uvedené v textu odpovídají
přibližně stavu v létě 2009. Vývoj je velice překotný,
takže mnohé nemusí již za měsíc, dva platit. A ještě
– LED jsou bezesporu světelnými zdroji budouc-
nosti – nepříliš vzdálené, ale budoucnosti.

Vrátím se k některým proklamacím „obchodníků“
s LED svítidly pro veřejné osvětlení. 

Byl jsem přítomen prohlášení prodavače, že již
realizoval zakázku, kde uspořil téměř devadesát pro-
cent příkonu. Vyměnil stávající vysokotlaké sodíkové
výbojky o příkonu 400W svými LED svítidly s příko-

nem necelých 50W. Nic nepravil o tom, že by na-
hrazoval zastaralou, nevyhovující nebo předimenzo-
vanou soustavu. To znamená, že pokud by měla obě
svítidla zhruba stejné optické vlastnosti, pak by se
muselo množství světla „vyrobené“ světelnými zdroji
rovnat. Sodíková výbojka má cca 48000 lm (a víc).
Z toho vyplývá, že LED svítidlo by muselo vypro-
dukovat na jeden watt nejméně 960 lm/W
(48000/50). To by si troufli napsat pouze scenáristi
Červeného trpaslíka. Je to totiž něco podobného ja-
ko překonání rychlosti světla – teoreticky maximálně
dosažitelný světelný tok je totiž pro monochromatic-
ké záření „pouhých“ 683 lm/W. 

Dalším argumentem ve prospěch LED je jejich
údajná ekologická šetrnost. Teoreticky je možné
přesně směrovat světlo vycházející ze svítidla. Praxe
je však poněkud jiná. Na obr. 5 je fotografie realizo-
vaného osvětlení převedená na barevnou škálu pro-
střednictvím tzv. prahových hodnot. To znamená, že
stejně barevné plochy mají shodné rozmezí jasu.
Jas rozmezí 7 je vyjádřen bílou barvou. Je patrný na
průčelí domu, ale na vozovce není takto zbarven ani
jeden bod. Ba co víc – značná část komunikace má
jas dokonce nižší než noční obloha. Směrovat svět-
lo mimo vozovku (děje se tak doslova) je v na-
prostém rozporu s ekologickými zásadami.

O světle aneb Vraťme se k rozumu II. část

Obr. 1 – Závislost délky života a poklesu světelného toku v závislosti na teplotě čipu. Kde je 100.000 hodin?

Obr. 2 – Charakteristické čáry svítivosti svítidla pro
osvětlování komunikací. Značně odlišná od
svítidla na obr. 3

Obr. 3 – Čáry svítivosti „obchodníky“ běžně nabíze-
ného LED svítidla, naprosto nevhodného
pro osvětlování komunikací



21

Ještě zajímavější je osvětlení vlastní vozovky jak je
patrné z neupravené fotografie (obr. 6). Osvětlení
vytváří jasně zřetelné světlé a tmavé pruhy. Měření
tuto evidentní nerovnoměrnost jen potvrdilo. Dlužno
podotknout, že se muselo posečkat, až se Měsíc
skryje za okolními domy. Aby neovlivnil (v prvé čtvrti)
naměřené hodnoty. Vskutku, neměřilo se osvětlení,
měřila se tma. A to byl vybrán úsek, který byl nejlépe
„osvětlen“. Na komunikaci II. třídy, procházející ob-
cí, byla naměřena průměrná osvětlenost 3,5 luxu
s minimem 0,2 luxu. Tomu odpovídá rovnoměrnost
osvětlení 0,06! I ta nejméně náročná třída osvětlení
komunikací pro motorový provoz, tedy CE5, klade
na osvětlení mnohem vyšší požadavky: Průměr 7,5
lx a rovnoměrnost 0,4 (to odpovídá minimu 3 lx, tedy
téměř průměrné naměřené hodnotě). Změřená sou-
stava nevyhovuje dokonce ani požadavkům na stez-
ky určené pro pěší a cyklisty. Konečně jsem pocho-
pil proč je v normě uvedena třída S7, která nemá
žádné požadavky. Doposud jsem se domníval, že je
to proto, aby bylo možné normovat tmu. Ne, je to
proto, aby byly obhajitelné nekvalitní osvětlovací
soustavy.

A důsledek? Střídání světla a tmy nutí zrak k neu-
stálé adaptaci. Potom může řidič snadno přehléd-
nout překážku v tmavší části komunikace. K tomu
ještě třeba připočíst to, že (subjektivně posuzováno)
osvětlovací soustava oslňuje. Takto osvětlenou ko-
munikaci je nutné považovat za životu nebezpeč-
nou!

Smutné na tom všem je, že na obecních úřadech
sedí jen zřídka elektrotechnik, fyzik nebo alespoň
počtář, který by „obchodníka“ hnal holí. A je-li ne-
znalému namluveno, že bude mít lepší osvětlení,
ušetří statisíce a ještě bude ekologický, tak se sa-
mozřejmě k tomuto řešení přikloní.

V případě, že se, milý čtenáři, dostanete do situa-
ce, kdy budete muset rozhodnout o zřízení veřejné-
ho osvětlení se svítidly LED, pak se přidržujte násle-
dujících zásad, které vám umožní odhalit
případného podvodníka a učinit správné rozhodnu-
tí. Zjistěte si, jak dlouho působí prodejce na trhu
v oblasti veřejného osvětlení. Pokud méně jak dva,
tři roky, pak jde nejspíš o zlatokopa. Nechte si od
něj předložit reference, jeďte se na taková místa po-
dívat, sami si udělejte úsudek o tom, zde je to ono,
poptejte se místních na jejich zkušenosti. 

Bude-li prodavač mluvit o pouličních lampách,
sodíkových žárovkách, výkonu LED diod v luxech,
uniformitě osvětlení, stotisícové době života… pak
vězte, že mluvíte s člověkem, který nabízí něco,
o čem nemá potuchy. 

Pokud vám bude nabízet stotisícové úspory, tak
si nechte předložit ekonomické vyhodnocení. To
si prověřte. Obraťte se na experty z oboru, pomoci
vám mohou nezávislé společnosti jako je Společ-
nost pro rozvoj veřejného osvětlení nebo Česká
společnost pro osvětlování. Obraťte se na znalce,
který ze zákona musí podat nestranné stanovisko.

Nechte si od jiné firmy předložit nabídku na ře-
šení s klasickými světelnými zdroji. Pravděpodob-
ně budete překvapeni, že klasická soustava je lev-
nější a méně energeticky náročná. Srovnávejte
srovnatelné. Obě řešení musí zajistit stejnou kvali-
tu, nejlépe lepší než stávající osvětlení.

Vyvarujte se výrobkům „garážových firem“. Mezi
jejich běžné praktiky se řadí použití výrobků reno-
movaného výrobce, vyjmutí „vnitřností“ a jejich na-
hrazení LED modulem. Požádejte o prohlášení
o shodě, které je pro svítidlo LED, nikoli pro pů-
vodní výbojkové. Ověřte si pravost protokolů na zá-
kladě nichž bylo prohlášení vydáno. Často se jed-
ná o falza. 

Dožadujte se informací, kdo je výrobcem vlast-
ních čipů. Jsou to renomované firmy (Lumileds,
Cree, Nichia, apod.)? Informujte se o způsobu vý-
měny jednotlivých LED. Jejich život není nekoneč-
ný. Co pak? Patrně bude po záruce. 

A to nejdůležitější nakonec. Požadujte předlo-
žení světelně technického návrhu kvalifikovaným
technikem. Požadujte předloženi fotometrických
dat svítidel – tzv. eulumdat. Jen tak máte možnost
zadat výpočet nezávislému technikovi. Eulumdata
mají seriózní výrobci veřejně přístupná na svých in-
ternetových stránkách. Pokud vám dodavatel bu-
de tvrdit, že tato data jsou jeho „know how“, tak re-
agujte jediným způsobem – ukončete s ním
jednání. Protože když je nechce poskytnout, tak je
vysvětlení velice prosté – dobře ví, že výpočet pro-
káže nepoužitelnost jím nabízeného řešení (to je
i případ soustavy z obr. 1).

Přesto je nutné podotknout, že již existují první
aplikace renomovaných výrobců, které jsou sto
se (téměř) vyrovnat klasickým svítidlům (obr. 4).
Přibližují se z pohledu světelného výkonu, umož-
ňují některé povedené kousky, jako je poměrně
snadná změna množství nebo barvy světla. Avšak
cenově jsou zatím někde jinde než jsme zvyklí. Je
to ale podobné jako s „placatými“ monitory. Před
málo lety stály ty nejmenší LCD monitory deseti-
násobek dnešních širokoúhlých. S rozmachem
LED dojde ke snížení jejich cen. Je jen třeba po-
čkat pár let, než parametry svíticích diod dosáh-
nou potřebné úrovně a začnou se používat v hoj-
ném počtu.

Nejeden rok se potýkám s pseudoekologickými
aktivisty stran problematiky rušivého světla. Již
jsem si zvykl na to, že jim chybí základní znalosti
z oboru osvětlování, ale přesto do něho zasahují.
Již jsem si zvykl na to, že na mnohých místech jsou
považováni za experty a skuteční odborníci nejsou
vyslyšeni. Nenadál bych se však toho, že jednoho
dne budu stát proti prodavačům s nulovým pově-

domím o osvětlování. Stát bezmocně, protože ro-
zumové argumenty přestávají platit v okamžiku,
kdy druhá strana řekne, že jejich produkt je ekolo-
gický a úsporný. Marno, že skutečnost je někde
zcela jinde.

Marné jsou argumenty, že s takovými produkty
nebude dosaženo potřebné kvality osvětlení, že
takové osvětlení ohrozí nejen majetek, ale i lidské
životy. Je až děsivé, že se přesto zástupce obce
rozhodne pro LED variantu.

Nenapadá mě jiná možnost, jak zabránit řádění
(doslovnému) prodejců LED svítidel, než napnout
veškeré úsilí k tomu, aby se normové požadavky
souboru norem ČSN EN 13201 staly závaznými. 

Žijeme v podivné době světové vlády environ-
mentalismu. I když mě představa případného příš-
tího života v budoucnosti příliš neláká (raději bych
zpět, poklábosit s Křižíkem), tak by mě zajímalo,
jak se budou na naše „zachraňování“ Země dívat
naši potomci za dvě stě nebo tři sta let. Doufám,
že stejně jako my dnes nahlížíme na středověké
odmítání heliocentrické soustavy. 

Vraťme se k rozumu… a rychle, prosím!Obr. 5 – Fotografie měřeného osvětlení převedená
na barevnou škálu prostřednictvím tzv. pra-
hových hodnot, fotografie není kalibrována,
jde jen o názorné vyjádření jasových pomě-
rů. Místy je jas komunikace (rozsah 0) do-
konce nižší než jas noční oblohy (rozsah 1);
jas fasády je v rozsahu 7 a maximum na vo-
zovce je 6

Obr. 6 – Osvětlovací soustava LED – doklad, že
u nekvalitních svítidel není pravdou tvrzení,
že jsou ekologická, protože svítí jen „tam
kde je třeba“. Míra rušivého světla na ok-
nech zcela jistě přesahuje přípustné hod-
noty. Nerovnoměrnost osvětlení na komuni-
kaci je daleko za přípustnými mezemi

Obr. 4 – Svítidlo LED, které je
schopné zajistit přijatelné
osvětlení i na vozovkách ur-
čených pro motorovou do-
pravu


