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REKAPITULACE ZADÁNÍ:  
 
Na jednání ze dne 13.1.2014, kterého se zúčastnili zástupci MD – BESIP, SRVO a ELTODO, ,bylo ze 

strany SRVO navrženo zpracování vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod za 

těchto podmínek: 

 

i. Zástupce SRVO osloví členy k zaslání podklad ů oblastí, kde v d ůsledku vým ěny svítidel 

nebo celkové rekonstrukce VO došlo k podstatné zm ěně hladiny osv ětlení 

ii. Členové SRVO uvedou subjektivní hodnocení zm ěny (zhoršení, zlepšení) 

iii. SRVO vyhodnotí doru čené podklady s cílem prokázat na tomto vzorku vliv úrovn ě 

hladiny osv ětlení na po čtu dopravních nehod. 
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1 Úvod 

Spolupráce mezi zástupci SRVO a zástupci Ředitelství služby dopravní policie započala v roce 2009, 

kdy se data dopravních nehod využila pro hodnocení vlivu technického zabezpečení přechodu na 

počet dopravních nehod na přechodech pro chodce a v jeho blízkosti. Výsledkem spolupráce bylo 

vytvoření statistiky „Vyhodnocení vlivu bezpečnostního opatření na nehodovost v silničním provozu na 

vybrané lokalitě“, která je součástí Jednotné dopravní vektorové mapy. 

Tato statistika se stala základem pro výsledné vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet 

dopravních nehod na vybraných lokalitách v ČR. 

2 Zdroj dat 

Členové SRVO byli požádání o zaslání takových instalací veřejného osvětlení na silnicích I až III 

třídy, p řípadn ě na místních komunikacích I a II t řídy , jejichž realizace významně ovlivnila 

výslednou hladinu osvětlení komunikace. 

Požadovaný rozsah podkladů: 

Obec – název obce 

Okres  – název okresu  

Kraj  – název kraje 

Lokalita  – celá obec/část obce (konkrétní vyznačení vyznačit na obrázku) 

Datum instalace  – minimálně měsíc a rok instalace 

Subjektivní hodnocení dané lokality 

a) Výrazné zhoršení (Původní stav: dle normy, Nový stav: významně nesplňuje normu) 

b) Zlepšení (Původní stav: významně nesplňoval normu, Nový stav: nesplňuje normu) 

c) Významné zlepšení (Původní stav: významně nesplňoval normu, Nový stav: dle normy) 

3 Seznam lokalit 

V následující tabulce je seznam všech lokalit, které jsou předmětem hodnocení. V tabulce je kromě 
požadovaných údajů doplněno i číslo komunikace.  
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Tabulka 1 – Seznam hodnocených lokalit v ČR 

4 Vyhodnocení 

K vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách 

v ČR byly využity informace ze záznamů o dopravních nehodách, resp.údajů z protokolu statistiky 

„Vyhodnocení vlivu bezpečnostního opatření na nehodovost v silničním provozu na vybrané lokalitě“. 

Výsledné vyhodnocení bere podklady z hodnocení viditelnosti (konkrétně: v noci - s veřejným 

osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek nebo v noci - s veřejným 

osvětlením, zhoršená viditelnost vlivem povětrnostních podmínek (mlha, déšť, sněžení apod.), které 

jsou součástí hodnocení při vyšetřování příčin dopravní nehody ze strany příslušníka PČR. 

Nejdůležitější částí „Vyhodnocení vlivu bezpečnostního opatření na nehodovost v silničním provozu 

na vybrané lokalitě“ je koeficient „Hodnocení opat ření“, který reflektuje na rozdílné časové období 

před uplatněním opatření a po něm a to podle následujícího vztahu: 
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Před vlastním hodnocením byly lokality rozděleny do tří skupin, kde z hlediska subjektivního 

hodnocení ze strany člena SRVO došlo po rekonstrukci veřejného osvětlení k: 

a) Výraznému zhoršení veřejného osvětlení 

b) Zlepšení veřejného osvětlení 

c) Výraznému zlepšení veřejného osvětlení 

 

Při hodnocení každé lokality byl kladen důraz na záznam výsledků dopravní nehodovosti v nočních 

hodinách a to jak při Zhoršené tak i při Nezhoršené viditelnosti. Celkové hodnocení dané lokality je 

uvedeno ve sloupci „Celkem lokalita“, Výsledné hodnocení za všechny rekonstruované lokality je 

uvedeno ve sloupci „Celkem skupina“.  

4.1 LOKALITY S VÝRAZNÝM ZHORŠENÍM VE ŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

Lokality, kde se po rekonstrukci veřejného osvětlení podstatně zhoršila úroveň hladiny osvětlení, jsou 

dle členů SRVO rekonstruované úseky v Pelhřimově (silnice č.34), Žiželicích, Jirkově a Orasicích. 

 

Hodnocení: 

V lokalitách, kde došlo k výraznému zhoršení úrovn ě hladiny osv ětlení (podle subjektivního 

hodnocení člena SRVO), došlo celkov ě k nárůstu dopravních nehod o 121%. 

4.2 LOKALITY S VÝZNAMNÝM ZLEPŠENÍM VE ŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

Lokality, kde se po rekonstrukci veřejného osvětlení podstatně zlepšila úroveň hladiny osvětlení, jsou 

dle členů SRVO rekonstruované úseky v Humpolci, Pelhřimově (silnice č. 1333), Havířově, 

Pardubicích a Horní Bříze. 

 
 

Hodnocení: 

V lokalitách, kde došlo k výraznému zlepšení úrovně hladiny osvětlení (podle subjektivního hodnocení 

člena SRVO), došlo celkově ke snížení dopravních nehod o 48%. 
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4.3 LOKALITY S MÍRNÝM ZLEPŠENÍM VE ŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

Lokality, kde se po rekonstrukci veřejného osvětlení zlepšila úroveň hladiny osvětlení pouze částečně, 

jsou dle členů SRVO rekonstruované úseky v Libočanech, Měděnci, Kounově a Libořicích. 

 

 
 

Hodnocení: 

Všechny lokality v této skupině vykazují velmi malý počet dopravních nehod, čímž by se stalo 
závěrečné hodnocení pouze spekulativním prohlášením. Proto tato skupina nebyla hodnocena. 

5 Přílohy 

5.1 VYHODNOCENÍ VLIVU BEZPEČNOSTNÍHO OPATŘENÍ NA NEHODOVOST 
V SILNIČNÍM PROVOZU NA VYBRANÉ LOKALIT Ě 

Humpolec, silnice č.129 
Humpolec, silnice č.347 
Pelhřimov, silnice č.34 
Pelhřimov, silnice č.1333 
Havířov, silnice č.11 
Pardubice, ul.Sladkovského 
Horní Bříza, silnice č.1804 a č.1806 

Libočany, silnice č.225 
Měděnec, silnice č.223 
Žíželice, silnice č.27 
Kounov, silnice č.22918 
Libořice, silnice č.22110 
Jirkov, silnice č.25220 
Počedělice – Orasice, silnice č.246 

5.2 REFERENCE NA KVALITU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VYBRANÝCH LOKALIT 

Jirkov 
Kounov 
Libočany 

Libořice 
Měděnec 
Žíželice 

5.3 JASOVÁ ANALÝZA 

Jirkov 
 
 


