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1  CÍLE PRÁCE 

 

Vytváření umělého světla provází člověka už od dávných dob. Postupem času 

člověk vytváření umělého světla vylepšoval a velký krok dopředu znamenal vynález 

elektrického osvětlení v 19. století. Od té doby se vývoj světelných zdrojů nezastavil 

a pokračuje stále kupředu. Tak, jak se mění a zlepšují světelné zdroje, se zvyšují 

i nároky na kvalitu jejich světla a na snížení ekologické stopy, kterou provoz 

osvětlovacích soustav vytváří. Velký rozmach v současnosti zažívají LED světelné 

zdroje, které jsou nasazovány ve velkém do všech oborů, které využívají světelné 

zdroje. Na překotný vývoj LED světelných zdrojů ale nestíhá reagovat vytváření 

a vydávání norem. Dříve nebyl potřebný standard pro hodnocení světelných zdrojů, 

protože světelné zdroje pro běžné osvětlovací účely neemitovaly nebezpečné záření, 

které by mohlo vytvářet negativní změny na lidské tkáni. Situace se změnila 

až s příchodem LED světelných zdrojů, které emitují velké množství modrého světla, 

které je schopno při specifických podmínkách vytvářet poškození sítnice. LED byly 

zpočátku jejich existence hodnoceny podle norem pro lasery, které ale vyzařují 

na rozdíl od LED monochromatické kolimované záření. Z tohoto důvodu byly 

vyvinuty normy pro hodnocení světelných zdrojů a svítidel, které se odlišovaly 

od hodnocení laserů. Tyto normy jsou ale často povrchní a hodnotí svítidla a světelné 

zdroje při jedné srovnávací osvětlenosti 500 lx. V praxi se samozřejmě používají 

svítidla, která vytváří řádově vyšší nebo i nižší osvětlenosti. Zdroje, které nevyzařují 

velké množství viditelného záření, tyto normy doporučují hodnotit ze vzdálenosti 

200 mm. V praxi se opět tyto zdroje používají v jiných vzdálenostech od lidí 

než pouze 200 mm. Cílem práce bylo vytvořit metodu pro hodnocení světelných 

zdrojů v různých fotometrických vzdálenostech, ve kterých může být svítidlo 

instalováno od pozorovatelů.  Dalším cílem práce bylo ověřit fungování metody 

na několika praktických světelných zdrojích a to jak výpočtem, tak i simulací pro 

velký světelný zdroj. Metoda hodnocení světelných zdrojů na fotobiologickou 

bezpečnost byla také použita na hodnocení UV zdroje a stanovení jeho bezpečné 

expoziční vzdálenosti. Dalším cílem práce bylo zjistit vliv konstrukčních a provozních 

parametrů LED světelných zdrojů na hodnoty fotobiologické bezpečnosti. V rámci 

disertační práce byla také vytvořena metoda pro hodnocení nebezpečí modrého světla 

pro afakické oko, které mají lidé s vyjmutou čočkou. Toto oko má stejnou spektrální 

propustnost jako oko kojenců, takže se dá metoda použít i pro hodnocení nebezpečí 

modrého světla pro kojence. Poslední cíl práce bylo vytvořit a vyhodnotit možná 

opatření pro zabránění poškození oka nebezpečným modrým světlem. 

Okrajovou částí disertace, která ale úzce souvisí s fotobiologickými vlastnostmi 

světla, je vliv modrého světla na biorytmy člověka a produkci hormonu melatoninu. 

Cílem práce bylo porovnat světelné zdroje a vypočíst pro ekvivalentní osvětlenosti 

z pohledu obsahu modrého světla. Práce také řeší vliv displejů na biorytmy člověka 

a možnosti regulace vyzařovaného modrého světla.  
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2  VLIV OPTICKÉHO ZÁŘENÍ NA LIDSKÝ ORGANISMUS 

Optické záření může mít na lidský organismus řadu vlivů. Organismus potřebuje 

určité množství záření pro své správné fungování. Pokud je toto záření nedostatečné, 

organismus nemusí fungovat správně a může být náchylný na různá onemocnění. 

Pokud je ale hodnota záření velmi vysoká, organismus také nebude správně fungovat 

a onemocnění nebo poranění se může dostavit rychleji než při nízké hodnotě ozáření. 

Druhy optického záření se děli na ultrafialové, viditelné a infračervené. Každý 

z těchto druhů záření je přirozenou součástí slunečního spektra. V praxi je snaha 

vyrábět světelné zdroje určené pro konkrétní aplikace, které ve svém spektru obsahují 

určitý druh záření nebo jeho část. Reálné světelné zdroje ale nikdy nevyzařují zářením 

přesně v oblasti, která je požadována. U světelných zdrojů se objevuje i parazitní 

vyzařování v oblasti infračerveného záření (např. klasické žárovky) nebo v oblasti 

ultrafialového záření (halogenové žárovky, vysokotlaké výbojky rtuťové, 

halogenidové nebo xenonové) [1]. 

 

UV záření působí poranění zejména v přední oblasti oka. Je to z důvodu jeho malé 

propustnosti skrz přední segment oka.  UV-C záření je z velké části zachytáváno 

rohovkou [5], kde může způsobit onemocnění fotokonjunktivitida [8] 

nebo fotokeratitida [9]. UV-B záření rohovkou částečně prochází. UV-B záření může 

na rohovce způsobovat dvě již zmíněná onemocnění. UV-B záření je ale zejména 

absorbováno čočkou, kde způsobuje zákal při akutním ozáření [6][7]. Zákal může být 

způsoben i UV-A zářením. UV-A záření prochází rohovkou bez značných patogenním 

vlivů. UV záření má negativní vliv nejen na zrak ale při nadměrné expozici může 

způsobit popálení kůže, tzv. erytém [4][7]. Pokud je člověk vystaven opakovaně 

po dlouhou dobu nadměrným expozicím UV záření, může se u něj vyvinout rakovina 

kůže, tzv. melanom, který může mít nezhoubný, ale i zhoubný průběh. Důležitým 

prvkem při ochraně před UV zářením je ochrana zraku pomocí bezpečnostních brýlí. 

Nebezpečí UV záření spočívá v tom, že způsobuje poranění, které se projeví až za 

několik hodin po expozici. Během expozice tak člověk nemá šanci zjistit, že na něj 

nadměrně září zdroj UV záření.  Na následujícím obrázku se nachází intervaly akčních 

spekter, které vyvolávají onemocnění způsobených UV zářením.  

 
Obrázek 1 Intervaly akčních spekter poranění způsobených UV zářením 
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Poranění, způsobená světelným zářením, se oproti poranění způsobeným UV 

zářením nachází v zadní části oka zejména na sítnici. Přední část oka viditelné záření 

prochází bez většího útlumu [11]. Na zadní části oka je viditelné záření schopno 

způsobovat fotomechanická, fototepelná a fotochemická poškození [14]. 

Fotomechanické poškození oka nastává během krátkého okamžiku (řádově piko- 

až nanosekundy) působením velmi silného světelného impulsu, zejména laseru. 

Na sítnici se tak vytvoří bublinka páry, která buňky na sítnici poškodí mechanickým 

rozpínáním [15]. Fototepelné poškození vzniká při ozáření sítnice intenzivním 

světelným vyzařováním. Světlo, které místo na sítnici ohřeje o 10 °C a více způsobuje 

odumírání buněk. Fototepelné poškození je rychlé řádově v milisekundách 

až sekundách [16]. Fototepelné poškození je velmi závislé na spektru záření. Nejvíce 

aktivní je záření v oblasti modrého záření a poté celá viditelná složka záření. IR-A 

záření způsobuje fototepelné poškození sítnice méně, protože je hůře prostupné okem. 

Fotochemické poškození sice také způsobuje ohřev sítnice, ale jen o 2 °C. 

Fotochemické poškození sítnice vzniká při ozáření sítnice viditelným zářením v řádu 

sekund až tisíců sekund[15]. Při fotochemickém poškození sítnice způsobuje viditelné 

záření chemické reakce, které poškozují buněčnou strukturu na sítnici [10][12]. 

Fotochemické poškození sítnici je známo pod názvem „blue light hazard“ a způsobuje 

nemoc fotoretinitida [13]. Oproti UV záření má lidské tělo na intenzivní viditelné 

světelné záření averzivní reakci a reaguje přimhouřením oka. Tato reakce z velké části 

může zabránit poškození oka viditelným zářením [13]. Na následujícím obrázku 

se nachází intervaly akčních spekter pro tvorbu poranění oka způsobených viditelným 

zářením. 

 

 
Obrázek 2 Intervaly akčních spekter poranění způsobených světelným zářením 

IR záření se chová podobně jako UV záření. Není sice schopno vytvářet chemické 

reakce na živé tkáni, zato je ale zachytáváno a utlumováno v přední části oka. 

V přední části oka IR záření způsobuje při dlouhodobé expozici zákal v čočce[17], 

který je způsoben zejména IR-A a IR-B zářením. Intenzivní IR záření je také schopno 

způsobit akutní popálení rohovky, na jehož vzniku se podílí všechny složky IR záření. 

Pokud je ale člověk ozářen intenzivním IR zářením, pocítí pocit tepla až pálení, 

které mu dá najevo, že se nachází v exponovaném prostředí IR záření. 

Na následujícím obrázku se nachází intervaly akčním spekter pro poranění způsobená 

IR zářením. Pro porovnání je zde i uvedené fototepelné poškození sítnice.  
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Obrázek 3 Intervaly akčních spekter poranění způsobených IR zářením 

 

3  NORMY NA VYHODNOCOVÁNÍ VLIVU OPTICKÉHO 

ZÁŘENÍ NA LIDSKÝ ORGANISMUS 

Současné normy zabývající se bezpečností optického záření pro světelné zdroje 

byly poprvé představeny ve Spojených státech na počátku 90. let. Pro některá svítidla 

a zářiče existovaly již dříve bezpečnostní standardy (germicidní zářiče a solární 

simulátory), protože jejich záření bylo pro pozorovatele z podstaty použití těchto 

zdrojů nebezpečné. Odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovním 

prostředí navrhli, že když existují normy vyhodnocující bezpečnost laserů, tak je 

potřebné vytvořit podobný dokument i pro světelné zdroje pro všeobecné použití. 

Proto byly stanoveny rizikové skupiny (Risk Groups - RG), které odlišují lampy, které 

představují potenciální riziko, od těch, které jsou vždy bezpečné [18].  

 

3.1 ANSI/IESNA RP-27 

Tento standard je určen pro vyhodnocování světelných zdrojů, které vyzařují mezi 

vlnovými délkami 200 až 3000 nm. Zároveň ale není určen pro lasery, protože 

širokopásmové světelné zdroje mají jiné nároky na techniku měření a jiné nároky na 

expoziční bezpečnostní limity. Standard je zaměřen na vyhodnocování aktinického 

UV záření, dlouhovlnného UV záření (UV-A), nebezpečí modrého světla, nebezpečí 

tepelného poškození sítnice jak pro jasné zdroje, tak pro zdroje se slabým vizuálním 

vjemem a nebezpečím tepelného poškození kůže[19][20]. 

Norma je rozdělena do tří podnorem. Standard RP-27.1 definuje kritéria 

pro hodnocení nebezpečnosti pro zdroje a světelné systémy, zatímco standard RP-

27.3 staví na těchto informacích pro klasifikaci rizikových skupin světelných zdrojů. 

Smyslem RP-27.3 je poskytnout pokyny pro řádnou kategorizaci a klasifikaci 

světelných zdrojů tak, aby tyto zdroje mohly být řádně aplikovány při návrhu 

světelných systémů. Světelné zdroje jsou rozděleny do čtyř skupin podle stupně 

možného nebezpečí spojeného s délkou expozice. Světelné zdroje se ve standardu dělí 

na dva základní typy – zdroje pro běžné osvětlovací účely (žárovky, zářivky, výbojky, 

LED, aj.) a zdroje, které neslouží běžným osvětlovacím účelům (germicidní lampy, 

pulsní zdroje, zdroje bez visuálního efektu, aj.). Pro první skupinu zdrojů standard 

doporučuje vyhodnocování ve vzdálenosti, při které zdroj vytváří osvětlenost 500 lx. 

Ostatní zdroje standard doporučuje měřit ve vzdálenosti 20 cm. Tato vzdálenost je 

doporučená z důvodu možného ozáření rukou pracovníků UV zářením při práci 

v uzavřených boxech [19].  

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Tepelné poškození sítnice

Katarakta způsobená IR zářením

Popálení rohovky



 9 

Skupiny nebezpečí jsou definované podle závislosti trvání maximální dovolené 

expozice pro každý typ záření. Jsou stanoveny celkem čtyři skupiny nebezpečí[20]:  
- Bezpečné světelné zdroje – vyjmuté zdroje (Risk Group 0) – nevytváří fotobiologické 

nebezpečí za žádných podmínek. Mezi typické příklady patří většinou matné žárovky, 

zářivky a LED kontrolky používané v domácích aplikacích. Pokud jsou tyto světelné zdroje 

začleněny do konečných výrobků (svítidel), nemělo by být požadováno žádné posouzení 

rizika ani měření těchto výrobků. 

- Skupina nebezpečí 1 – nízké nebezpečí (Risk Group 1) – světelné zdroje jsou bezpečné 

pro většinu aplikací, kromě použití s dlouhou dobou expozice oka nebo kůže. Příkladem 

rizikové skupiny 1 je ruční bateriová svítilna. 

- Skupina nebezpečí 2 – střední nebezpečí (Risk Group 2) – světelné zdroje nepředstavují 

optické nebezpečí, pokud averzní odezva oka omezí dobu expozice nebo je dlouhá doba 

expozice nereálná 

- Skupina nebezpečí 3 – vysoké nebezpečí (Risk Group 3) – světelné zdroje s potencionálním, 

i když krátkodobým nebezpečím, jehož doba je kratší než je doba pro averzivní reakci oka 

 
Tabulka 1 Maximální přípustné doby expozice pro jednotlivé skupiny nebezpečí [20] 

 Doba expozice před překročením nebezpečí tmax (s) 

Druh nebezpečí Bezpečné 

zdroje 

Nízké nebezpečí 

(RG 1) 

Střední nebezpečí 

(RG 2) 

Vysoké nebezpečí 

(RG 3) 

Aktinické UV 

záření 
30000 10000 1000 <1000 

UVA záření 1000 300 100 <100 

Nebezpečí modrého 

světla – malý zdroj 
10000 100 0,25 <0,25 

Nebezpečí modrého 

světla 
10000 100 0,25 <0,25 

Tepelné poškození 

sítnice 
10 10 0,25 <0,25 

Tepelné poškození 

sítnice – slabý 

vizuální vjem 

1000 100 10 <10 

Tepelné poškození 

rohovky 
1000 100 10 <10 

3.2 ČSN EN 62471 

Norma IEC62471:2006 byla harmonizována jako EN 62471 mezinárodní norma 

pro Evropskou unii v roce 2008.  V českém prostředí byl standard IEC62471:2006 

převzat jako ČSN EN 62471 a byl plně přeložen do českého jazyka v roce 2009. 

Norma stanovuje postup hodnocení světelných zdrojů a svítidel z pohledu bezpečnosti 

vyzařování a jeho vliv na oko a kůži. V normě jsou stanoveny meze ozáření 

jednotlivých druhů záření, je zde uvedená referenční technika a způsoby měření 
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pro širokospektrální zdroje používané ve světelné technice. Norma také doporučuje 

hodnotit fotobiologickou bezpečnost v rozmezí vlnových délek 200 až 3000 nm. 

Zavádí pojem skupin nebezpečí, které závisí na délce trvání maximální přípustné 

expozice posuzované pro každý typ fotobiologického nebezpečí - nebezpečí 

aktinického UV záření, nebezpečí UV-A záření, nebezpečí modrého světla pro sítnici 

a tepelná nebezpečí viditelného a infračerveného záření. Tabulka 2 zachycuje druhy 

nebezpečí, které jsou vyhodnocované v ČSN EN 62471, a také možná poškození, 

která mohou nebezpečí způsobit při překročení maximální doby expozice [21]. 

Pro vyhodnocení konkrétního světelného zdroje a stanovení skupiny nebezpečí je 

potřeba naměřit spektrální průběh vyzařovaný zdrojem. Měření je prováděno 

spektroradiometrem nebo širokopásmovým detektorem. Norma ČSN EN 62471 

doporučuje jako vhodný spektroradiometr dvojitý monochromátor pro jeho širokou 

spektrální odezvu detektoru a velké spektrální rozlišení [21].  

 
Tabulka 2 Druhy nebezpečí vyhodnocované v ČSN EN 62471 [21] 

Druh nebezpečí Rozsah vlnových 

délek nebezpečí [nm] 

Vyhodnocovaná 

veličina 

Poškození oka Poškození kůže 

Aktinické UV záření 
200 – 400 

(vážené hodnoty) 
ES [W.m-2] 

Fotokeratitida 

Fotokonjuktivitida 

Katarakta 

Erytém 

Rakovina 

UVA záření 315 – 400 EUVA [W.m-2] Katarakta - 

Nebezpečí modrého 

světla – malý zdroj 

300 – 700 

(vážené hodnoty) 
EB [W.m-2] Fotoretinitida - 

Nebezpečí modrého 

světla 

300 – 700 

(vážené hodnoty) 
LB [W.m-2.sr-1] Fotoretinitida - 

Tepelné poškození 

sítnice 

300 – 1400 

(vážené hodnoty) 
LR [W.m-2.sr-1] Popálení sítnice - 

Tepelné poškození 

sítnice – slabý 

vizuální vjem 

780 – 1400 

(vážené hodnoty) 
LIR [W.m-2.sr-1] Popálení sítnice - 

Tepelné poškození 

rohovky 
780 - 3000 EIR [W.m-2] 

Popálení rohovky 

Katarakta 
- 

Tepelné poškození 

pokožky 
380 - 3000 EH [W.m-2] - Popálení pokožky 

 

Pro měření spektrálních průběhů se používají dvě metody měření – standartní 

a alterativní metodou. U standartní metody se měří hodnoty záření, zatímco 

u alternativní metody se měří intenzita ozáření a s pomocí vytčeného zorného pole 

kruhovou clonou se vypočte zář. Zář se vyhodnocuje pro nebezpečí modrého světla 

LB, nebezpečí tepelného poškození sítnice LR a nebezpečí tepelného poškození sítnice 

– slabý zrakový vjem LIR. Intenzita ozáření se vyhodnocuje pro aktinické UV záření 
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ES, nebezpečí UVA záření pro oko EUVA, nebezpečí modrého světla – malý zdroj EB, 

tepelné poškození rohovky EIR a tepelné poškození pokožky EH [21].  

 

4  METODA HODNOCENÍ FOTOBIOLOGICKÉ 

BEZPEČNOSTI SVĚTELNÝCH ZDROJŮ V ZÁVISLOSTI 

NA VYHODNOCOVANÉ VZDÁLENOSTI 

Vzdálenost mezi svítidlem a detektorem je při vyhodnocování světelných zdrojů 

a svítidel velmi důležitou veličinou. Standard ČSN EN 62471 doporučuje světelné 

zdroje hodnotit ve vzdálenosti, při které vytvoří osvětlenost 500 lx. Tato vzdálenost 

ale nesmí být menší než 200 mm. Pokud by zdroj vytvářel osvětlenost 500 lx 

ve vzdálenosti kratší než 200 mm, bude hodnocen ve vzdálenosti 200 mm. Pokud 

se jedná o zdroj s minimálním světelným vyzařováním nebo zdroj pulzní, tak bude 

hodnocen rovněž ve vzdálenosti 200 mm. Jelikož se ale v praxi používají světelné 

zdroje pro vytváření osvětleností, které mohou být mnohem vyšší ale i nižší 

než 500 lx, bylo by vhodné stanovovat hodnoty jednotlivých druhů nebezpečí 

pro osvětlenosti, které se v praxi očekávají od hodnoceného svítidla. Pokud ale není 

známa zamýšlená hodnota osvětlenosti, při které má být svítidlo provozováno, měly 

by být vypočteny hodnoty nebezpečí pro různé instalační vzdálenosti svítidla. 

Pro potřeby disertační práce byla vytvořena metoda hodnocení světelných zdrojů 

pro různé instalační vzdálenosti. Tato metoda byla i zavedena do praxe 

při komerčních měřeních fotobiologické bezpečnosti. 

Základní hodnotou, ze které by měly být hodnoty pro metodu počítány, je naměřená 

hodnota intenzity ozáření ze spektradiometrického měření získaná alternativní 

metodou popsanou v předešlých kapitolách. Tato hodnota spektrálního průběhu by 

měla být měřena co nejbližší hodnotě osvětlenosti 500 lx, kterou požaduje norma ČSN 

EN 62471 jako hodnotící osvětlenost. Ostatní hodnoty osvětleností, intenzit ozáření 

a hodnot září se vypočtou pomocí fotometrického zákona. Jelikož se ale nikdy 

při měření nepodaří přesně nastavit hodnotu 500 lx, je potřeba nejprve vypočíst 

vzdálenost, při které je 500 lx dosaženo. Tato vzdálenost se vypočte podle vztahu: 

. .
500

500

.nam měř
lx

lx

E r
r

E


 (m; lx, m, lx), 

(4.1) 

kde Enam. je naměřená hodnota osvětlenosti, rměř. je fotometrická vzdálenost 

při měření a E500 lx je osvětlenost 500 lx, požadovaná normou ČSN EN 62471 

k hodnocení svítidla.  

Dalším krokem k výpočtu je přepočet naměřených hodnot intenzit ozáření 

pro různé druhy nebezpečí (nebezpečí UV záření pro oko a kůži, nebezpečí 

krátkovlnného UVA záření pro oko, nebezpečí modrého světla – malý zdroj, 

nebezpečí tepelného poškození sítnice, nebezpečí IR záření pro oko). Pro naměřený 

spektrální průběh se vypočtou jednotlivé druhy nebezpečí. Tyto hodnoty intenzit 

ozáření se pak přepočtou podle následujícího vztahu na intenzity ozáření, které jsou 

ve vyhodnocované vzdálenosti, ve které je osvětlenost 500 lx: 
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2

. .

. 2

500

měř měř

hod

lx

E r
E

r


 (W.m-2; W.m-2, m, m), 

(4.2) 

kde Ehod. je intenzita ozáření konkrétního druhu nebezpečí v hodnocené 

vzdálenosti, při které je osvětlenost 500 lx, Eměř. je vypočtená hodnota konkrétního 

druhu nebezpečí z naměřených hodnot, rměř. je vzdálenost mezi spektroradiometrem 

a měřeným svítidlem během měření, r500 lx je vzdálenost, ve které svítidlo vytváří 

osvětlenost 500 lx.  

V případě výpočtu záře konkrétního druhu nebezpečí je situace mírně 

komplikovanější než u intenzity ozáření. Do výpočtu vstupuje zorný úhel, jehož 

hodnota se mění se vzdáleností. Pro vyhodnocovací vzdálenost je potřeba nejen 

vypočíst novou hodnotu intenzity ozáření, ale i novou hodnotu zorného úhlu. Jelikož 

se vypočte nová hodnota zorného úhlu, je potřeba vypočíst i novou hodnotu úhlu 

prostorového. Tato hodnota se vypočte podle vztahu: 
2 2
500

500 2

500

. .

4 4.

lx

lx

lx

F

r

  
  

 (sr; rad; m, m), 

(4.3) 

kde Ω500 lx je prostorový úhel zorného úhlu pro svítidlo ve vzdálenosti, při které 

vytváří svítidlo 500 lx, γ500 lx je zorný úhel pro svítidlo ve vzdálenosti, při které svítidlo 

vytváří osvětlenost 500 lx, F je průměr světelně aktivní oblasti svítidla, r500 lx je 

vzdálenost, ve které svítidlo vytváří osvětlenost 500 lx.  

Hodnota prostorového úhlu pro zorný úhel ve vzdálenosti, při které je svítidlem 

vytvářena osvětlenost 500 lx, se pak dosadí do vztahu pro výpočet záře a vypočte 

se hodnota záře pro tuto vzdálenost. Hodnota záře se vypočte podle vztahu: 

.
500

500

hod
lx

lx

E
L 


 (W.m-2.sr-1; W.m-2, sr), 

(4.4) 

kde L500 lx je hodnota záře ve vzdálenosti, při které svítidlo vytváří osvětlenost 

500 lx, Ehod. je intenzita ozáření konkrétního druhu nebezpečí v hodnocené 

vzdálenosti, při které je osvětlenost 500 lx a Ω500 lx prostorový úhel zorného úhlu 

pro svítidlo ve vzdálenosti, při které vytváří svítidlo 500 lx.  

Výše uvedená metodika je aplikována na měření svítidla od firmy Halla, a.s. 

Pro měření bylo vybráno lištové svítidlo IXYO 172-600W-10GKE/840, W. Jedná 

se o svítidlo s příkonem 50,6 W, náhradní teplotou chromatičnosti 4000 K 

a světelným tokem 6060 lm. Měření svítidla proběhlo ve fotometrické vzdálenosti 

3,5 m mezi svítidlem a spektroradiometrem. Pro měření byl použit dvojitý 

monochromátor - spektroradiometr s kulovým integrátorem jako vstupní optikou.  

Tabulka 3 uvádí vypočtené výsledky hodnocených druhů nebezpečí pro měřené 

svítidlo. Sloupec r označuje fotometrickou vzdálenost, E je vytvářená hodnota 

osvětlenosti v konkrétní vzdálenosti, ES je hodnota nebezpečí UV záření pro oko 

a kůži, EUVA je hodnota nebezpečí krátkovlnného UVA záření pro oko, γ je hodnota 

zorného úhlu v rad, EB je intenzita ozáření pro nebezpečí modrého světla – malý zdroj, 

LB je zář pro nebezpečí modrého světla a LR je zář pro nebezpečí tepelného poškození 

sítnice. V řádku označeném symbolem jedné hvězdy * se nachází hodnoty vypočtené 

přímo z naměřených hodnot intenzity ozáření získané během měření dvojitým 
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monochromátorem. V řádku označeném symbolem dvou hvězd ** jsou hodnoty 

vypočtené pro osvětlenost 500 lx. Tyto hodnoty jsou rozhodující při stanovení třídy 

nebezpečí svítidla. Hodnoty pro ostatní vzdálenosti jsou informačního charakteru 

pro instalace v různých vzdálenostech od pozorovatele. Jelikož svítidlo bylo osazeno 

LED světelnými zdroji, nevyzařuje proto žádné záření v UV oblasti. V hodnocené 

oblasti nebezpečí modrého světla patří svítidlo do třídy nebezpečí 1 (označeno 

zeleným podbarvením), protože překračuje limit záře 100 W.m-2.sr-1 pro skupinu 

vyjmutých zdrojů.  

 
Tabulka 3 Hodnoty různých druhů nebezpečí vypočtené z naměřených hodnot 

r E ES EUVA γ EB LB LR 

[m] [lx] [W.m-2] [W.m-2] [rad] [W.m-2] [W.m-2.sr-1] [W.m-2.sr-1] 

0,5 26891 

0 0 

0,0820 13,404 2539,5 36035 

1 6723 0,0410 3,351 2539,5 36035 

1,5 2988 0,0273 1,489 2539,5 36035 

2 1681 0,0205 0,838 2539,5 36035 

2,5 1076 0,0164 0,536 2539,5 36035 

3 747 0,0137 0,372 2539,5 36035 

3,5* 549 0,0117 0,274 2539,5 36035 

3,667** 500 0,0112 0,249 2539,5 36035 

4 420 0,0103 0,209 2539,5 36035 

5 269 0,0082 0,134 2539,5 36035 

6 187 0,0068 0,093 2539,5 36035 

7 137 0,0059 0,068 2539,5 36035 

8 105 0,0051 0,052 2539,5 36035 

9 83 0,0046 0,041 2539,5 36035 

10 67 0,0041 0,034 2539,5 36035 

 

4.1 HODNOCENÍ UV SVÍTIDEL 

K tomu, aby se stanovila bezpečná vzdálenost pro pracovníky a také maximální 

doba expozice, slouží následující výpočet, který vychází z předešlého postupu 

stanovení nebezpečí v různých vzdálenostech od hodnoceného svítidla. Hodnocené 

svítidlo se umístí do vzdálenosti, ve které budou jeho rozměry zanedbatelné a bude 

se při měření jevit jako bodový zdroj. Tato vzdálenost ale nemůže být velká, aby byl 

spektroradiometr schopný zaznamenat záření zdroje. Norma ČSN EN 62471 

doporučuje hodnotit zdroje záření s malým podílem světelného vyzařování 

ve vzdálenosti 200 mm od optického vstupu spektroradiometru. Pokud by ale vytvářel 

osvětlenost 500 lx ve vzdálenosti vyšší než 200 mm, tak by měl být zdroj hodnocen 

v této vzdálenosti. Jelikož se ale od UV a IR zářičů neočekává velké světelné 

vyzařování, tak by měly být vesměs hodnoceny ve vzdálenosti 200 mm. Jelikož 

vzdálenost 200 mm je velmi krátká, mohou být i naměřené hodnoty vyzařování velmi 

vysoké a vyhodnocené nebezpečí nemusí být objektivní.  
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Pro vyhodnocení bylo vybráno svítidlo Anolis Divine 60 UV s úhlem vyzařování 

11°. Vybrané svítidlo má dominantní záření v oblasti kolem 365 nm a je osazeno LED 

moduly. Spektrální průběh byl měřen pomocí dvojitého monochromátoru. Svítidlo 

bylo měřeno ve fotometrické vzdálenosti 2,913 m. Použité vzdálenosti jsou voleny 

tak, aby byla zajištěna co nejmenší nejistota měření.  

 

 

Tabulka 4 a Tabulka 5 zobrazují vypočtené hodnoty jednotlivých druhů nebezpečí 

pro hodnocené UV svítidlo. I když se jednalo o svítidlo vyzařující v UV oblasti, bylo 

schopné vytvořit osvětlenost 500 lx, ve které by mělo být svítidlo hodnoceno 

podle ČSN EN 62471. Jelikož tato osvětlenost byla vypočtena ve velmi krátké 

vzdálenosti od svítidla, může být skutečná hodnota osvětlenosti jiná, protože do 

měření osvětlenosti se projeví geometrické rozměry zdroje a detektoru a díky těmto 

jevům by měření bylo zatíženo velkou nejistotou. Uvedenou hodnotu osvětlenosti je 

nutno brát jako informativní hodnotu. Důležitými parametry při hodnocení svítidla 

jsou vypočtené hodnoty intenzity ozáření pro nebezpečí UV záření pro oko a kůži a 

pro nebezpečí krátkovlnného UV záření, z nich pak jsou stanoveny maximální doby 

expozice.  Z vypočtených hodnot je patrné, že svítidlo dosahuje vysokého nebezpečí 

v krátkých vzdálenostech (přibližně do 2 m). Největší nebezpečí svítidlo způsobuje 

v oblasti krátkovlnného UV záření, kdy dlouhodobý pobyt v ozařovaném prostoru 

svítidla může způsobit vážné poškození oka, například kataraktu.  

 
Tabulka 4 Vyhodnocené hodnoty pro UV svítidlo 

l E ES tmax UV EUVA tmax UVA γ EB LB LR 

[m] [lx] [W.m-2] [s] [W.m-2] [s] [rad] [W.m-2] [W.m-2.sr-1] [W.m-2.sr-1] 

0,5 1052,9 0,19276 155,6 2134,8 4,68 0,36500 28,699 274,4 926,6 

0,725** 500,0 0,09154 327,7 1013,7 9,86 0,25152 13,628 274,4 926,6 

1 263,2 0,04819 622,5 533,7 18,74 0,18250 7,175 274,4 926,6 

2 65,8 0,01205 2490,1 133,4 74,95 0,09125 1,794 274,4 926,6 

2,913* 31,0 0,00568 5282,6 62,9 159,00 0,06265 0,846 274,4 926,6 

3 29,2 0,00535 5602,8 59,3 168,64 0,06083 0,797 274,4 926,6 

4 16,5 0,00301 9960,6 33,4 299,80 0,04563 0,448 274,4 926,6 

5 10,5 0,00193 15563 21,3 468,44 0,03650 0,287 274,4 926,6 

6 7,3 0,00134 22411 14,8 674,55 0,03042 0,199 274,4 926,6 

7 5,4 0,00098 30504 10,9 918,14 0,02607 0,146 274,4 926,6 

8 4,1 0,00075 39842 8,3 1199,2 0,02281 0,112 274,4 926,6 

 
Tabulka 5 Vyhodnocené hodnoty pro UV svítidlo – nebezpečí modrého světla a nebezpečí 

tepelného poškození sítnice 

 

 

 

 

l E γ EB LB LR 

[m] [lx] [rad] [W.m-2] [W.m-2.sr-1] [W.m-2.sr-1] 

0,2 77,5 0,100 2,321 295,7 853,2 
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Svítidlo bylo pro každou možnost instalace měřeno dvakrát. Poprvé bylo měřeno 

v dostatečné vzdálenost bez použití clony. Hodnocení nebezpečí UV záření pro oko 

a kůži a nebezpečí krátkovlnného UV záření pro oko vyžadují použití maximálního 

zorného úhlu 1,4 rad, což toto svítidlo splňuje. Druhé měření proběhlo ve vzdálenosti 

20 cm se zorným polem 0,1 rad. Toto měření bylo provedeno z důvodu hodnocení 

svítidla na nebezpečí modrého světla a na nebezpečí tepelného poškození sítnice. Tato 

dvě nebezpečí vyžadují maximální zorný úhel 0,1 rad, což svítidlo ve vzdálenosti, 

při které má být podle standardu ČSN EN 62471 hodnoceno (500 lx), nesplňuje. 

 

5  NEBEZPEČÍ MODRÉHO SVĚTLA PRO AFAKICKÉ A 

PSEUDOFAKICKÉ OKO 

Kromě normálního (fakického) oka existuje i oko afakické. Afakie nastává, pokud 

se člověku chirurgicky odebere čočka, případně se člověk může narodit bez čočky 

nebo jeho čočka není schopná absorbovat UV záření. Sítnice takto postiženého 

člověka je náchylnější na poškození UV zářením, protože se v oku nenachází 

přirozený filtr UV záření, který by zabraňoval jeho propustnosti až na sítnici. Jediný 

standard, nebo spíše doporučení, které obsahuje hodnocení bezpečnosti optického 

záření ve vztahu k lidem s afakií, je od ICNIRP, který řeší jak nebezpečí modrého 

světla pro zdravého jedince, tak pro člověka s afakií. Pro oba druhy nebezpečí ICNIRP 

stanovil mez ozáření 1 MJ.m-2.sr-1[13]. Pro výpočty nebezpečí modrého světla by se 

pro děti do dvou let podle ICNIRP měla používat váhová funkce A (λ) a pro dospělého 

zdravého jedince se používá B (λ).  

Žádný ze standardů nenavrhuje hodnocení nebezpečí modrého světla pro oko 

pseudofakické, které vzniklo chirurgickým odebráním přirozené čočky z důvodu 

jejího poškození nebo zákalu a jejím nahrazením za čočku umělou. Takové oko má 

jinou spektrální propustnost než oko zdravého člověka. Aby se dalo určit, jak se změní 

spektrální propustnost oka vlivem změny, je potřeba určit koeficient změny spektrální 

propustnosti čočky, který je určen poměrem spektrální propustnosti náhrady čočky a 

spektrální propustnosti zdravé čočky:  

 
 

 
IOL

L

LENS

k
 


 

  (-; -, -), 
(5.1) 

kde τIOL (λ) je spektrální propustnost implantátu čočky a τLENS (λ) je spektrální 

propustnost čočky zdravého člověka. 

Jelikož se spektrální propustnost čočky mění v závislosti na věku, je potřeba 

stanovit optimální věk, pro který se bude dosazovat do vztahu spektrální propustnost 

zdravé čočky. CIE stanovila ve své technické zprávě CIE 170-1:2006 věk pro 2° 

pozorovatele na 32 let. Oko 32letého člověka je dostatečně vyvinuté a jeho vývoj je 

již ukončený, na rozdíl od oka dítěte. Zároveň se u tohoto pozorovatele ještě nezačal 

vyvíjet stařecký zákal, kterým bývá velmi často postiženo oko starých lidí. Spektrální 

propustnost čočky pro 32letého člověka není v žádné studii definována a nejbližší 
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hodnota pro věk 30 let byla získána ze studie Artigase [24], která srovnává spektrální 

propustnost lidských čoček a jejich náhrad.  

Pro výpočet koeficientu změny spektrální propustnosti čočky je nutné znát i 

spektrální propustnost implantátu čočky. Implantáty mají většinou spektrální 

propustnost podobnou jako čočka zdravého člověka. Někdy mohou mít ale filtr proti 

modrému světlu, který jej částečně blokuje, aby zabránil degeneraci makuly. 

Spektrální propustnosti implantátů čočky jsou pro výpočty převzaté ze studie 

Owcareka a kol. [28], která se zabývá intraokulárními náhradami čoček. Pro výpočty 

byly vybrány dva typy náhrad čoček a to s chromoforem – varianta s filtrem částečně 

blokujícím modré světlo, a bez chromoforu – čirá varianta náhrady. Použitá data jsou 

zobrazena v grafickém znázornění na obrázku 1. 

 
Obrázek 1 Spektrální propustnost čočky zdravého člověka o stáří 30 let [24] a implantátů čočky pro 

verzi s chromoforem a bez chromoforu [28] 

Nebezpečí optického záření se také může změnit použitím kontaktních čoček nebo 

brýlí. U těchto optických pomůcek se ale nepředpokládá, že by nebezpečí mohly 

zvyšovat, protože mají určité spektrální vlastnosti, kdy částečně optické záření na 

některých vlnových délkách odrazí a absorbují a částečně jej propustí do oka.  

Pokud se hodnotí nebezpečí modrého světla pro oko zdravého člověka, hodnotí se 

podle vztahů, které jsou součástí mezinárodních standardů pro hodnocení 

fotobiologické bezpečnosti: 
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Nebezpečí pro afakické oko je definováno pouze ve zprávě ICNIRP [13] a vypočte 
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. .B AL L A       (W.m-2.sr-1; W.m-2.sr-1.nm-1, -, nm). (5.4) 

Nebezpečí pro pseudofakické oko není definováno v žádném standardu ani 

technické zprávě. Pro výpočet byl v rámci práce vytvořen vzorec, který je podobný 

vztahu pro oko zdravého jedince, jen je do něj implementován koeficient zohledňující 

změnu spektrální propustnosti transplantované čočky vůči přirozené čočce: 
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. . .B P LL L k B        (W.m-2.sr-1; W.m-2.sr-1.nm-1, -, -, nm). (5.5) 

 Pro vytvoření poškození sítnice byla vypočtena mez 1 MJ.m-2.sr-1, která je uvedená 

jak ve zprávě ICNIRP, tak i v normě ČSN EN 62471. ICNIRP tuto mez doporučuje 

použít i pro hodnocení nebezpečí modrého světla pro afakické oko. Jelikož se tato 

hodnota vztahuje k poškození sítnice, lze ji tak použít i pro výpočet nebezpečí 

modrého světla pro pseudofakické oko. Pokud se tedy převezme hodnocení 

světelných zdrojů pro mez vyzařování 1 MJ.m-2.sr-1, měly by platit stejné limity pro 

jednotlivé skupiny nebezpečí, jako je tomu v ČSN EN 62471. Limity jsou uvedené v 

tabulce 6.  
Tabulka 6 Limity pro skupiny nebezpečí dle ČSN EN 62471 

Skupina nebezpečí Maximální doba expozice Limit vyzařování 

Vyjmuté zdroje (RG0) 10000 s 100 W.m-2.sr-1 

Nízké nebezpečí (RG1) 100 s 10000 W.m-2.sr-1 

Střední nebezpečí (RG2) 0,25 s 4000000 W.m-2.sr-1 

Vysoké nebezpečí (RG3) < 0,25 s > 4000000 W.m-2.sr-1 

 

Pokud se uvažuje hodnocení zdrojů podle metodiky hodnocení nebezpečí modrého 

světla, mohou jednotlivé zdroje dosahovat různých nebezpečí z pohledu hodnocení 

nebezpečí pro oko zdravého jedince nebo pro člověka s afakickým nebo 

pseudofakickým okem. Obecně se předpokládá při porovnání váhových funkcí, že 

nebezpečí se zvýší v oblasti UV záření a modrého a fialového světla pro oko afakické 

ve srovnání se zdravým okem. Aby se zjistilo, jak se změní hodnocení jednotlivých 

světelných zdrojů, byl vytvořen výpočet pro LED 10 W, které vyzařují různá spektra. 

Byly hodnoceny LED s vrcholovými hodnotami 375 nm, 400 nm, 425 nm, 440 nm a 

LED s náhradními teplotami chromatičnosti 3000 K a 6500 K, které měly základ 

v modrém čipu, a byl také použit LED retrofit 14 W s náhradní teplotou 

chromatičnosti 5600 K, který měl základ ve fialovém čipu. LED byly hodnoceny z 

hlediska nebezpečí modrého světla pro oko dospělého člověka, z hlediska nebezpečí 

modrého světla pro afakické oko a pro oko pseudofakické s transplantovanou 

náhradou čočky s chromoforem a bez chromoforu.  
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Tabulka 7 Porovnání hodnocení nebezpečí modrého světla pro oko zdravého dospělého člověka, 

pro oko afakické a pseudofakické 

LED 

 

r E LB LB-A Δ LB-P s chromof. Δ LB-P bez chromof. Δ 

[m] [lx] [W.m-2.sr-1] [W.m-2.sr-1] [%] [W.m-2.sr-1] [%] [W.m-2.sr-1] [%] 

375 nm 0,2 23 106 17389 +16371 16 -84 53 -50 

400 nm 0,2 33 1300 9742 +649 388 -70 1151 -11 

425 nm 0,2 161 6858 8555 +24 3132 -54 6568 -4,2 

440 nm 0,2 180 3147 3436 +9,1 1711 -46 3053 -3,0 

3000 K 0,661 500 656 684 +4,2 391 -40 640 -2,5 

5600 K 0,623 500 103 178 +72 58 -43 99 -3,8 

6500 K 0,72 500 2719 2883 +6,0 1525 -44 2643 -2,8 

 

V tabulce 7 se nachází vypočtené hodnoty nebezpečí modrého světla pro oko 

zdravého dospělého člověka LB, pro afakické oko LB-A a pro oko pseudofakické 

s dvěma typy náhrad čočky. Pro afakické a pseudofakické oko byly vypočteny 

odchylky nebezpečí modrého světla od hodnoty pro dospělého člověka. 

Z porovnaných hodnot z tabulky 7 vyplývá, že největší odchylka nastala pro 

nebezpečí modrého světla v oblasti UV záření pro LED 375 nm (tisíce procent) a pro 

LED 400 nm (stovky procent). Velká odchylka (o víc jak 70 %) nastala i u LED se 

základem ve fialové oblasti spektra. Pro dospělého člověka by pohled do těchto tří 

LED nemusel představovat závažný problém, ale v případě člověka s afakií by mohlo 

dojít k poškození sítnice při delším pohledu. Pokud by se tedy převzalo hodnocení 

skupin nebezpečí modrého světla pro oko dospělého člověka i pro afakické oko, LED 

375 nm by byla hodnocena jako zdroj se středním nebezpečím, při jehož použití je 

potřeba užívat ochranné pomůcky zraku. U bílých LED se základem modré oblasti 

spektra (3000 K a 6500 K) nebyly rozdíly ve vypočtených hodnotách nebezpečí 

modrého světla tak velké, jako v případě UV LED. Pokud se porovnají hodnoty 

vypočtené pro pseudofakické oko s náhradou čočky, tak se nebezpečí modrého světla 

sníží vlivem spektrální propustnosti transplantátu. Největší pokles nebezpečí oproti 

oku zdravého člověka je zaznamenán pro zdroje, které ve svém spektru obsahují 

velkou část UV záření a modrého světla a jsou hodnoceny pro pseudofakické oko 

s náhradou čočky s filtrem blokujícím modré světlo. Při čiré náhradě není snížení 

nebezpečí modrého světla tak značné jako v modré oblasti spektra, jak tomu bylo při 

předchozí variantě. V oblasti UV záření ale dochází ke snížení nebezpečí modrého 

světla až o 50 %.  

Předchozí porovnání dokázalo, že by světelné zdroje měly být hodnoceny jak na 

nebezpečí modrého světla pro dospělého člověka, tak i na nebezpečí modrého pro 

afakické oko a oko pseudofakické s implantovanou náhradou. U světelných zdrojů 

s bílým světlem nejsou rozdíly mezi výpočetními metodami hodnocení nebezpečí 

modrého světla velké (v řádu procent). Velké rozdíly ale nastávají v oblasti UV záření, 

kdy mohou dosahovat v nárůstu nebezpečí o tisíce procent pro oko afakické nebo 

velký pokles nebezpečí pro implantované čočky.  
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6  ZMĚNA NEBEZPEČÍ MODRÉHO SVĚTLA V ZÁVISLOSTI 

NA VĚKU 

Spektrální propustnost lidského oka se mění v závislosti na věku člověka. 

V dětském věku oko částečně propouští vlnové délky v oblasti UV záření, a to okolo 

320 nm. Ve vyšším věku se oko stává hůře propustným pro vlnové délky v oblasti 

modrého a fialového záření, protože se tvoří zákal v čočce a oko tím pádem hůře vidí 

modré odstíny barev a člověk postižený zákalem může mít i problémy s orientací v 

prostoru. Na druhou stranu je ale sítnice díky zákalu chráněna před modrým světlem, 

které jednak způsobuje degeneraci makuly, a které také způsobuje při intenzivním 

ozáření patologické změny v tkáni sítnice. Jelikož v žádném standardu není definován 

věk, pro který se vztahují meze ozáření nebo váhové funkce, je tak problematické určit 

v jakém stáří člověka může modré světlo, případně UV záření způsobit patologické 

poškození sítnice nebo pro který věk jsou tyto hodnoty ještě bezpečné. Hodnoty, které 

jsou uvedené ve standardech, byly získány experimenty na živé tkáni opic 

[26][21][27]. Provedení podobných experimentů na živé tkáni člověka by bylo 

neetické, jelikož by mohlo vést k trvalému poškození sítnice. Hodnoty ve standardech 

jsou tedy uvedené bez vazby na věk. Pokud by se přijal fakt, který byl uvedený 

v předchozí kapitole, že hodnoty jsou udávané pro oko pozorovatele, jehož zrakový 

systém ještě není zatížen nemocemi spojenými se stářím, ale zároveň jeho vývoj je již 

ukončen, tak optimální věk, kterému by odpovídaly normované hodnoty, by byl 32 

let. Díky tomuto předpokladu a také znalosti změny spektrální propustnosti oka 

člověka, je možné vypočíst závislost změny nebezpečí modrého světla v průběhu 

života člověka.  

 

Vztahy pro výpočet změny spektrální propustnosti člověka v průběhu jeho života 

jsou definované v CIE 203:2012 [25]. Pro výpočet nebezpečí modrého světla, 

v závislosti na věku člověka, je potřeba vytvořit vztah, který tento fakt bude 

zohledňovat. Vztah vychází ze vztahu pro nebezpečí modrého světla a je rozšířen o 

koeficient kvěk (a, λ), zohledňující změnu spektrální proustnosti podle věku:  
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. , . .B Věk věkL L k a B        (W.m-2.sr-1; W.m-2.sr-1.nm-1, -, -, nm) (6.1) 

Koeficient kvěk (a, λ), vychází ze spektrální propustnosti oka, vypočtenou pro věk 

32 let a spektrální propustnosti pro hodnocený věk a vypočte se podle: 

  
 

 

,
,

32,
věk

a
k a

 


 
  (-; -, -), (6.2) 

kde τ (a, λ) je spektrální propustnost pro hodnocený věk a a τ (32, λ) je spektrální 

propustnost pro věk 32 let.  
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Obrázek 2 Grafické znázornění koeficientu zohledňující podíl spektrální propustnosti oka různě 

starých osob a osoby, která má 32 let 

Pro zjištění změny hodnot nebezpečí modrého světla v závislosti na věku byly 

využity hodnoty naměřené pro výpočty v předchozí kapitole pro LED s vrcholovými 

hodnotami 375 nm, 400 nm, 425 nm, 440 nm a bílé LED náhradními teplotami 

chromatičnosti 3000 K, 5600 K a 6500 K. LED 3000 K a 6500 K měly základ v modré 

části spektra, LED 5600 K měla základ ve fialové části spektra. Hodnoty nebezpečí 

modrého světla v závislosti na věku byly vypočteny podle předchozích vztahů a jsou 

znázorněné a tabulce 8 a na obrázku 3. 

Z vypočtených hodnot a z grafického průběhu vyplývá, že nebezpečí modrého 

světla klesá podle očekávání s věkem, a tím pádem i propustností oka. Největší rozdíl 

ve vypočtených hodnotách nastává pro zdroje vyzařující zejména v UV oblasti a 

fialové části spektra. V nízkém věku je oko člověka pro toto záření dobře propustné a 

v důsledku toho může být oko vystaveno velkému nebezpečí od těchto zdrojů. 

S přibývajícím věkem nebezpečí ze strany těchto zdrojů klesá a zdroje, které by 

v dětském věku byly hodnocené jako zdroje s nízkým nebezpečím (RG1), 

se tak stávají bezpečnými a jsou hodnocené jako zdroje vyjmuté (RG0).  

Pokud se vezme v úvahu předpoklad, že výpočet a mez ozáření uvedené v normě 

ČSN EN 62471 jsou pro dospělého člověka ve věku 32 let, tak z vypočtených hodnot 

vyplývá, že se riziko poškození modrým světlem s klesajícím věkem exponované 

osoby velmi zvyšuje. Největší rozdíl nastal pro UV LED 375 nm a kojenecký věk (0,1 

roku) a pohyboval se okolo 300 %. Pro bílé LED rozdíl nebyl tak velký. Největší 

rozdíl u bílých LED nastal pro LED s náhradní teplotou chromatičnosti 5600 K, která 

měla základ ve fialové části spektra. Tento rozdíl byl okolo 30 % pro kojenecký věk. 
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Pro LED se základem v modré oblasti spektra a náhradní teplotou chromatičnosti 

3000 K a 6500 K byl tento rozdíl okolo 25 % pro kojenecký věk. U vyššího věku 

dochází k výraznému poklesu hodnot nebezpečí modrého světla oproti hodnotám ve 

věku 32 let. Ve věku 100 let dochází k poklesu nebezpečí modrého světla pro 

hodnocené zdroje o 80 až 100 %.  

 
Tabulka 8 Vypočtené hodnoty nebezpečí modrého světla v závislosti na věku exponovaných osob 

Zdroj 

LED 
375 nm 400 nm 425 nm 440 nm 3000 K 5600 K 6500 K 

r [m] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,661 0,623 0,72 

E [lx] 23 33 161 180 500 500 500 

Věk [let] LB-Věk [W.m-2.sr-1] 

0,1 510 2202 9488 4103 831 138 3506 

5 485 2171 9413 4076 826 137 3484 

10 421 2083 9191 3997 812 133 3419 

20 250 1778 8355 3697 757 122 3173 

30 123 1382 7132 3249 675 106 2804 

32 106 1300 6858 3147 656 103 2719 

40 59 984 5724 2715 576 89 2361 

50 31 645 4325 2161 471 71 1898 

60 18 393 3082 1641 371 55 1460 

70 11 225 2076 1191 281 41 1077 

80 6 122 1325 828 207 30 764 

90 4 63 804 552 148 22 525 

100 2 31 465 355 104 15 350 

 

 
Obrázek 3 Grafický průběh vypočtené závislosti nebezpečí modrého světla na věku exponovaných 

osob 

Z vypočtených hodnot je patrný vliv spektrální propustnosti oka na vypočtené 

hodnoty. Pokud by platil původní předpoklad, že hodnoty nebezpečí modrého světla 
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vypočtené podle ČSN EN 62471 jsou platné pro člověka, který ve věku okolo 32 let, 

tak by vypočtené hodnoty podle tohoto standardu pro lidi s vyšším věkem znamenaly 

limit bezpečí. U toho limitu je ještě určitá rezerva, která se s vyšším věkem zvyšuje. 

Pokud by se měly hodnotit zdroje na nebezpečí modrého světla z pohledu osob 

mladších 32 let, tak by hodnoty vypočtené podle normativního postupu byly 

podhodnocené. ICNIRP například doporučuje hodnotit oko kojenců jako oko 

afakické. Pokud se porovnají hodnoty vypočtené z předchozí kapitoly pro afakické 

oko a pro oko kojence (věk 0,1 roku) vypočtené podle vzorce pro nebezpečí modrého 

světla, uvedené v této kapitole, lze vidět velké rozdíly. Při výpočtu nebezpečí 

modrého světla pro afakické oko a UV zdroje (LED 375 a 400 nm) jsou vypočtené 

hodnoty několikrát vyšší než při výpočtu pro nebezpečí modrého světla a kojenecký 

věk. Je to způsobené vlivem akčního spektra nebezpečí modrého světla pro afakické 

oko, které stanovuje hodnotám v UV oblasti násobící koeficient 6. Díky tomu jsou 

hodnoty v UV oblasti přepočtené na mnohem vyšší nebezpečí, než je tomu u oka 

zdravého jedince. Pokud se hodnoty přepočtou podle spektrální propustnosti oka, 

hodnoty nebezpečí modrého světla nevychází tak vysoké a mají lepší vazbu na 

fyziologii oka a jsou reálnější než hodnoty pro afakické oko. Jediným úskalím této 

výpočetní metody je předpoklad, že hodnoty vypočtené podle normy ČSN EN 62741 

se vztahuje k věku 32 let. Aby se zjistilo, jestli je tento předpoklad správný, musely 

by být provedeny experimenty na opicích, kdy by různě staré opice byly exponovány 

zářením a kdy by se zjišťoval rozsah poškození jejich sítnice. Pro různé stáří opic by 

mohla být stanovená akční spektra a z nich by se dal vypočíst vztah mezi mírou 

poškození sítnice optickým zářením a věkem.  

 

7  ČÁRY VYZAŘOVÁNÍ PRO NEBEZPEČÍ MODRÉHO 

SVĚTLA  

Fotobiologická bezpečnost svítidel nebo světelných zdrojů se vyhodnocuje 

převážně v přímém směru vyzařování nebo v místě, kde svítidlo nebo světelný zdroj 

vyzařují nejvíce optického záření. Tím, jak se pozorovatel kolem svítidla pohybuje, 

se mění i hodnoty vyzařování podle čar svítivosti a mění se i možné nebezpečí, 

kterému může být pozorovatel vystaven. K zjištění, jak se bude lišit nebezpečí při 

přímém pohledu nebo pohledu pod úhlem na svítící svítidlo, mohou sloužit čáry 

vyzařování pro různé druhy nebezpečí. V podstatě každé nebezpečí by šlo popsat 

pomocí křivek vyzařování. K určení těchto čar je potřeba goniofotometrické měření, 

které je podobné měření čarám svítivosti. Rozdíl mezi určením čar svítivosti svítidel 

a čar vyzařování pro nebezpečí optického záření spočívá v použitém fotodetektoru. 

Při měření křivek svítivosti je použit luxmetr, který vyhodnocuje osvětlenost. 

V případě čar vyzařování pro nebezpečí optického záření je nutno použít 

spektroradiometr, který změří spektrální průběh intenzity ozáření.  

Jako příklad vyhodnocení čar vyzařování bylo vybráno stanovení čar vyzařování 

pro nebezpečí modrého světla konkrétního svítidlo. Pro měření bylo vybráno lištové 

svítidlo od firmy Halla a.s. Tulpi 74-600W-10GJE/840 W, které bylo použito v jedné 
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z předchozích kapitol. Svítidlo obsahuje LED s příkonem 42,9 W, s náhradní teplotou 

chromatičnosti 4000 K a světelným tokem 4830 lm. Svítidlo bylo při měření 

nainstalováno na goniofotometr. Jelikož svítidlo bylo symetrické ve dvou osách 

v polorovině C, stačilo změřit pouze jednu polohu v této polorovině. V polorovině γ 

bylo svítidlo měřeno po 5° od 0° do 90°. Pro měření spektrálních průběhů byl použit 

spektroradiometr Jeti specbos 1211UV, protože umožňuje rychlé měření. 

Pro porovnání, byl využit jasový analyzátor LDA – LumiDISP. Jasový analyzátor 

LDA -  Lumidisp je digitální fotoaparát, který je kalibrovaný pro fotometrická měření. 

S pomocí softwarového prostředí je dobrým nástrojem pro vyhodnocování jasu, 

kontrastu, oslnění a dalších fotometrických měření. Při vyhodnocování křivek záře 

sloužil jako kontrolní porovnávací přístroj, kdy porovnávaná jednotka byl jas, který je 

vlastně ekvivalentní jednotkou záře. Svítidlo bylo hodnoceno podle dvou zorných polí 

– 0,1 a 0,011 rad. Při měření pomocí spektroradiometru bylo zorné pole vytvořeno 

pomocí kruhové clony. Jelikož je digitální fotoaparát kalibrovaný nejen na jas, 

ale i prostorový úhel, bylo v programovém prostředí LDA – Lumidisp zorné pole 

vytvořeno pomocí kruhového detektoru s nastaveným prostorovým úhlem. Dále bylo 

využito simulačního programu ANSYS SPEOS, ve kterém byla vytvořena simulace 

měření svítidla na goniofotometru. Jako vstupní data pro simulaci byla RAY data 

vyzařování svítidla do prostoru. Jako detektor vyzařování byl použit Irradiance 

Sensor, který vyhodnocoval osvětlenost. Zorné pole bylo vytvořeno pomocí clony, 

která byla vytvořena pro simulaci. Simulace byla vytvořena pro zorné pole 0,011 rad 

a 0,1 rad. 

Aby se vypočetly hodnoty záře nebezpečí modrého světla i z jasové analýzy 

a simulace, byla vypočtena převodní konstanta kB, která se dá použít pro přepočet 

hodnot jasu na zář nebezpečí modrého světla. Hodnota kB byla vypočtena 

ze spektroradiometrického měření pro každou měřenou polohu svítidla, protože 

spektrum vyzařování svítidel se může částečně měnit s různými úhly pohledu. kb 

se vypočte podle: 

 
 

 B

B

L
k

L





  (lm.W-1; cd.m-2, W.m-2.sr-1), 

(7.1) 

kde L (γ) je jas naměřený spektroradiometrem, LB je zář nebezpečí modrého světla. 

Pro výpočet záře nebezpečí modrého světla pro hodnoty naměřené jasovou 

analýzou a pro hodnoty získané simulací byla použita následujícího vztahu: 

.B LDA B LDAL k L   (W.m-2.sr-1; lm.W-1, cd.m-2), (7.2) 

kde LB-LDA je vypočtená záře nebezpečí modrého světla pro hodnoty získané jasovou 

analýzou nebo simulací, kb je převodní konstanta získaná z hodnot 

spektroradiometrického měření a LLDA je jas získaný jasovou analýzou nebo simulací.  
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Obrázek 4 Hodnoty záře nebezpečí modrého světla jako čáry vyzařování pro jednotlivá vyhodnocení 

při zorném úhlu 0,1 rad 

Na Obrázek 4 a v Tabulka 9 se nachází výsledky měření pomocí spektroradiometru, 

jasové analýzy pomocí LDA – LumiDISP a výsledky simulace z programu SPEOS. 

Z naměřených hodnot je patrné, že se výsledky potkávají, byť s menšími odchylkami. 

U zorného úhlu 0,1 rad se potkala data získaná ze všech třech vyhodnocení. Odchylky 

mohly nastat při měření svítidla na goniofotometru, kdy instalace spektroradiometru 

a clony do osy vyzařování svítidla není snadná procedura a vždy u ní může dojít 

k chybě. To stejné platí i pro instalaci digitálního fotoaparátu, které ale naštěstí 

nepotřebuje pro svou činnost clonu, která by vymezovala zorný úhel a zaváděla 

tak další nejistotu.   

Z vyhodnocených křivek vyzařování pro zorný úhel 0,1 rad vyplývá, že jsou velmi 

podobné křivce svítivosti svítidla. Nejvyšší intenzita záření je při přímém pohledu 

do svítidla, čemuž odpovídá úhel γ 0°. Pro tento úhel je i nejvyšší hodnota záře 

nebezpečí modrého světla. Pro úhly blízké přímému pohledu je situace podobná. 

Z jasové analýzy je patrné, že pokud je v zorném pohledu vidět LED, tak je jas svítidla 

velmi vysoký. Pro úhly, ve kterých již není LED vidět, tak je nebezpečí řádově nižší.  

Pro zorný úhel 0,011 rad je opět nejvyšší intenzita záře nebezpečí modrého světla 

v přímém směru vyzařování. Se zvyšujícím se úhlem natočení svítidla 

na goniofotometru se snižuje výrazně i hodnota záře nebezpečí modrého světla. 

V křivkách záře nebezpečí modrého světla pro zorný úhel 0,011 je také vidět, 

že pro úhel natočení γ 15° je výrazný nárůst záře oproti ostatním hodnotám. Je 

to způsobeno polohou reflektoru, který v této pozici odráží velké množství záření 

směrem k hodnotícím detektorů. Z křivek je také patrné, že jejich průběh je podobný 
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pro všechny metody hodnocení. Oproti křivkám získaným při měření se zorným 

úhlem ale mají jiný průběh, protože zorný úhel 0,011 rad byl zaměřen pouze na malou 

plochu svítidla. 

 
Tabulka 9 Naměřené a vypočtené hodnoty pro vypočtený zorný úhel 0,1 rad 

C γ E [lx] 
Lb – LDA 

Lumidisp 

Lb – 

spektroradiometr 
Lb – SPEOS 

L – LDA 

Lumidisp 

L – 

spektroradiometr 
L – SPEOS 

[°] [°] [lx] [W.m-2.sr-1] [W.m-2.sr-1] [W.m-2.sr-1] [cd.m-2] [cd.m-2] [cd.m-2] 

0 0 3352 214,1 221,0 223,1 4,13E+05 4,27E+05 4,31E+05 

0 5 3272 211,7 216,1 217,8 4,08E+05 4,17E+05 4,20E+05 

0 10 2996 196,7 196,5 211,7 3,80E+05 3,81E+05 4,11E+05 

0 15 2509 164,9 163,0 169,8 3,18E+05 3,19E+05 3,33E+05 

0 20 2037 138,9 131,9 138,2 2,68E+05 2,59E+05 2,72E+05 

0 25 1681 114,2 108,6 114,8 2,20E+05 2,14E+05 2,26E+05 

0 30 1336 91,58 86,38 92,87 1,77E+05 1,50E+05 1,83E+05 

0 35 786,1 60,48 49,71 57,82 1,17E+05 1,00E+05 1,14E+05 

0 40 242,0 24,18 14,63 19,49 4,67E+04 3,08E+04 3,83E+04 

0 45 107,5 6,927 6,965 6,535 1,34E+04 1,37E+04 1,28E+04 

0 50 25,51 2,003 1,731 1,284 3,87E+03 3,25E+03 2,52E+03 

0 55 18,77 1,243 1,269 1,030 2,40E+03 2,39E+03 2,02E+03 

0 60 14,96 1,059 1,007 0,598 2,04E+03 1,90E+03 1,18E+03 

0 65 12,50 0,784 0,836 0,492 1,51E+03 1,59E+03 9,68E+02 

0 70 11,26 0,724 0,742 0,464 1,40E+03 1,43E+03 9,12E+02 

0 75 10,51 0,659 0,685 0,648 1,27E+03 1,34E+03 1,27E+03 

0 80 3,60 0,434 0,234 0,183 8,38E+02 4,58E+02 3,60E+02 

0 85 0,938 0,075 0,062 0 1,45E+02 1,19E+02 0,00E+00 

0 90 0,225 0,005 0,017 0 8,88E+00 2,86E+01 0,00E+00 
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8  ZÁVĚR 

Cílem disertační práce bylo najít slabá místa při vyhodnocování fotobiologické 

bezpečnosti a přinést pro ně řešení. Jako nejslabší místo vyhodnocování světelných 

zdrojů na fotobiologickou bezpečnost bylo nalezeno hodnocení světelných zdrojů pro 

osvětlenost 500 lx nebo ve vzdálenosti 200 mm od optického vstupu 

spektroradiometru pro zdroje s minimální tvorbou světla. Řešením bylo vytvoření 

metody hodnocení světelných zdrojů, při které byl zdroj změřen a vyhodnocen 

ve vzdálenosti, ve které vytváří osvětlenost 500 lx, a hodnoty nebezpečí pro ostatní 

vzdálenosti byly dopočítány. Metoda byla následně ověřena měřeními. V práci byla 

také využita metoda vyhodnocování fotobiologické bezpečnosti pro hodnocení UV 

zdrojů, pro něž stanovila bezpečnou vzdálenost a také maximální délku expozice 

v různých vzdálenostech. Bezpečná vzdálenost od světelného zdroje není zmíněna 

v žádné normě, ale je dobré ji znát, aby se lidé pracující v blízkosti UV zdrojů 

vyvarovali nebezpečí. Práce také postihuje vliv okolních podmínek a konstrukčních 

parametrů na hodnoty fotobiologické bezpečnosti, protože pro hodnocení 

fotobiologické bezpečnosti se předpokládají ustálené provozní podmínky zdroje a 

nebere se do úvahy vliv ustalování světelných parametrů po sepnutí zdroje. Dalším 

chybějícím prvkem v normativním prostředí je hodnocení nebezpečí modrého světla 

pro afakické a pseudofakické oko. Ve světové literatuře existují sice doporučení, jak 

hodnotit toto nebezpečí, nikde to ale není ve formě normy. V práci byla proto 

vytvořena metoda pro hodnocení nebezpečí modrého světla pro afakické a 

pseudofakické oko. Práce se také zabývala změnou nebezpečí modrého světla 

v závislosti na spektrální propustnosti oka, která se mění vlivem věku. Posledním 

významným bodem, kterým se práce zabývala, byla tvorba čar vyzařování nebezpečí 

modrého světla pro hodnocené svítidlo, které je vhodné znát, pokud chceme vědět, 

jaké nebezpečí může svítidlo vytvářet, a to jak při přímém pohledu v ose vyzařování, 

tak i v dalších úhlech pohledu. Práce se také zabývá snížením nebezpečí modrého 

světla jak v pracovním procesu, tak i v domácím prostředí pomocí ochranných 

pomůcek zraku. Práce se okrajově zabývá i hodnocením a porovnáváním světelných 

zdrojů z pohledu melanopicky aktivního záření, protože světlo a jeho vliv na biorytmy 

člověka úzce souvisí s fotobiologickými vlastnostmi světelných zdrojů a jejich vlivem 

na lidský organismus.  
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11  ABSTRAKT 

Tato disertační práce se zabývá fotobiologickými vlastnostmi optického záření a jejich vztahem 

k lidskému tělu. V práci jsou popsány možné následky na živou tkáň při nadměrné expozici 

optického záření. Práce se také zabývá hodnocením světelných zdrojů, svítidel a optických přístrojů 

ve vztahu k fotobiologické bezpečnosti. V práci je vytvořen hodnotící postup pro světelné zdroje na 

fotobiologickou bezpečnost v souladu s normou ČSN EN 62471. Jeho smysl spočívá ve výpočtu 

nebezpečí z naměřených hodnot intenzity ozáření pro různé fotometrické vzdálenosti. V práci je 

jeho platnost ověřena měření světelných zdrojů, u nichž se měnil jejich zorný úhel a fotometrická 

vzdálenost. V práci se nachází i aplikace tohoto postupu při hodnocení UV zdrojů, u nichž pomáhá 

stanovit bezpečnou vzdálenost, v níž UV zdroje nevytváří žádné nebezpečí. Mezi hodnocené UV 

zdroje patří UVA svítidlo s dominantní vlnovou délkou 365 nm nebo oblouk elektrické svářečky. 

V práci je dále popsána metoda vyhodnocování světelných zdrojů na nebezpečí modrého světla pro 

afakické a pseudofakické oko, která pomáhá určit nebezpečí pro oko bez čočky nebo 

s implantovanou čočkou. Dále byla vytvořena metoda hodnocení nebezpečí modrého světla 

v závislosti na věku exponované osoby. V rámci práce byl také vytvořen výpočetní program pro 

hodnocení fotobiologické bezpečnosti ze spektrálních dat uložených v knihovně programu nebo 

z dat spektroradiometrických měření. Práce se také okrajově zabývá tématem cirkadiánních rytmů, 

které úzce souvisí s fotobiologickými projevy v lidském těle. V práci je srovnání světelných zdrojů, 

pro něž jsou vypočteny ekvivalentní osvětlenosti, při nichž mají světelné zdroje stejný účinek na 

potlačení produkce hormonu melatoninu. 

 


