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Úvod

Tento materiál nazvaný Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na
vybraných lokalitách v ČR se Česká společnost pro osvětlování (CSO) a Společnost pro rozvoj
veřejného osvětlení (SRVO) rozhodli vypracovat po dohodě s Ředitelstvím služby dopravní policie a
ministerstvem dopravy, samostatným oddělením BESIP. Důvodem ke vzniku tohoto průzkumu je
prokázání provázanosti kvality osvětlení komunikací a bezpečnosti chodců a řidičů na nich v nočních
hodinách. Mnoho zahraničních výzkumů tento fakt ukazuje. V ČR ještě podobné vyhodnocení dat o
rekonstrukcích veřejného osvětlení a dat z databází nehodovosti PČR provedeno nebylo.
V první části byl proveden indikativní výzkum na malém vzorku komunikací. Tato 2. část vznikla po
dohodě SRVO s Ředitelstvím služby dopravní policie a MD – samostatným oddělením BESIP s cílem
prověřit významnější vzorek dopravních nehod.
Materiál se proto podrobně zabývá vyhodnocením počtu a typu dopravních nehod na úsecích
frekventovaných motorizovaných komunikací před provedenou rekonstrukcí veřejného osvětlení, která
měla prokazatelně vliv na zlepšení kvality osvětlení na komunikaci a po ní.
Ambicí autorů je, v případě prokázání přímé souvislosti mezi kvalitou osvětlení a bezpečností chodců,
ale i řidičů, vypracovat návazný plán, který by měl za cíl přispět v celé republice zlepšení kvality
osvětlení na komunikacích, kde je silný provoz a častý průnik motorizované a pěší dopravy.
V zahraničí byly provedeny testy, které ukázaly, že při kvalitním osvětlení s dostatečnou hladinou a
především rovnoměrností řidiči registrují pohyb na krajích silnice rychleji a z větší vzdálenosti. Tak
mají více času na zastavení, jestliže se dítě, dospělý, cyklista či zvíře chystá zkřížit jejich cestu nebo
pokud se v cestě nečekaně objeví jiné auto.
Autoři těchto studií tedy vyslovili tvrzení, že kvalitní osvětlení poskytuje prevenci vážných či dokonce
smrtelných nehod a výrazně snižuje míru úrazů chodců.
Kvalitní osvětlení pomáhá lidem cítit se v noci na ulicích bezpečně, protože mohou jednodušeji
rozlišovat předměty, barvy, tvary a jiné detaily. Důležitým faktem eliminujícím nepříjemné pocity
úzkosti je snazší rozpoznávání tváří i na větší vzdálenosti. Tři studie (Nadace STOEN RWE, Painter a
Farrington a britský Národní institut pro vymahatelnost práva a trestní soudnictví - National Institute of
Law Enforcement and Criminal Justice) jasně říkají, že vyšší kvalita světla může zvýšit pocit bezpečí
ve městech.
Výzkum provedený v Centru pro výzkum osvětlení v Troy v New Yorku Yukiem Akashiem zkoumal,
zda může světlo zlepšit (periferní) vidění motoristů. Tento výzkum byl publikován v roce 2007 v
Lighting Research & Technology (Výzkum osvětlení & Technologie). Na okraj silnice byla umístěna
speciální tabule simulující pohyb k silnici nebo od ní. 13 osob podstoupilo sérii testů jak během dne,
tak během noci. V noci byly použity halogenidové výbojky s bílým světlem a vysokotlaké sodíkové
výbojky se světlem žluté barvy. Celkem bylo provedeno 686 oddělených testů. Pohyb vzoru na
speciální tabuli byl náhodný. Ve chvíli, kdy se pohyboval směrem od silnice, bylo správnou reakcí
zrychlení vozu. Když se vzor pohyboval k silnici, očekávalo se, že řidič bude brzdit. Průměrné doby
odezvy byly jasně lepší pro dostatečné hladině osvětlení. Výzkum dokonce říká, že řidiči reagovali
rychleji pod osvětlením s vyšším indexem barevného podání (bílé světlo), než pod osvětlení žlutým
(při stejné hladině osvětlení a rovnoměrnosti).
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Zdroj dat

Do výzkumu se zapojili členové Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) a České
společnosti pro osvětlování (ČSO) - členové poskytli data o takových instalacích veřejného osvětlení
(na silnicích I až III třídy, případně na místních komunikacích I a II třídy), jejichž realizace
významně zlepšila výslednou hladinu osvětlení komunikace.
Do hodnocení byly zařazeny všechny úseky komunikací, kde byly od 1. 1. 2007 zjištěny v nočních
hodinách dopravní nehody. Jedná se o rekonstrukce veřejného osvětlení v těchto lokalitách:

3

Seznam lokalit – podrobné informace

V následující tabulce je seznam všech lokalit, které jsou předmětem hodnocení, s grafickým
znázorněním řešeného úseku. V tabulce je kromě požadovaných údajů doplněno i číslo komunikace.
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Tabulka 1 – Seznam hodnocených lokalit v ČR
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Metodika vyhodnocení

K vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách
v ČR byly využity informace ze záznamů o dopravních nehodách. Na základě jednání se zástupci
Ředitelství služby dopravní policie je hodnocení dopravní nehodovosti rozpracováno v těchto částech:
a) Viditelnost při DN
b) Souhrnné vyhodnocení vlivu kvality veřejného osvětlení na snížení DN
c) Následky DN
d) Druh nehody
e) Druh pevné překážky při DN
f)

Hlavní příčina DN (hlavní kategorie)

g) Povětrnostní podmínky při DN
h) Specifické místo DN
i)
4.1

Charakteristiky vozidla
SNÍŽENÍ DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

Nejdůležitější částí hodnocení každé části je koeficient „Snížení DN“, který vyjadřuje procentuální
snížení dopravní nehodovosti po rekonstrukci veřejného osvětlení v porovnání ke stavu dopravní
nehodovosti před realizovanou rekonstrukcí veřejného osvětlení. Data o dopravních nehodách všech
úseků jsou vyhodnoceny společně.
Jednotlivé rekonstrukce veřejného osvětlení byly realizovány v různých termínech, období „před“ a
„po“ rekonstrukci nejsou stejná a liší se pro jednotlivé komunikace. Pro vyloučení jakýchkoli
pochybností o výsledném „Snížení DN“ jsou v následujících částech vždy uvedeny jak souhrnné počty
dopravních nehod před a po rekonstrukci veřejného osvětlení tak i hodnoty průměrných denních
nehod, které reflektují na rozdílné časové období před uplatněním opatření a po něm a to podle
následujících vztahů:
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Výsledky vyhodnocení

V následujících odstavcích jsou zobrazeny výsledky vyhodnocení „Snížení DN“ z těch oblastí
záznamu o dopravních nehodách, které byly definovány při jednání se zástupci Ředitelství služby
dopravní policie PČR.
5.1

DN PODLE VIDITELNOSTI

Na vyhodnocovaných úsecích došlo za celé vyhodnocované období (před i po rekonstrukci veřejného
osvětlení) celkem k 823 dopravním nehodám, 176 těchto nehod se pak stalo v noci, což je 21% všech
dopravních nehod.
5.2

POČET DN VZHLEDEM K DATU REKONSTRUKCE VO

V období před rekonstrukcí VO došlo na všech vyhodnocovaných úsecích v nočních hodinách k 168
dopravním nehodám. Po provedení rekonstrukce VO s kladným vlivem na kvalitu osvětlení - hladiny a
rovnoměrnosti osvětlení – došlo v nočních hodinách k 8 dopravním nehodám.
5.3

VYHODNOCENÍ VLIVU KVALITY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA SNÍŽENÍ DN

V níže uvedené tabulce vidíme, jak byly dopravní nehody v nočních hodinách před i po rekonstrukci
rozděleny v jednotlivých vyhodnocovaných úsecích. Jak bylo v kapitole 4 popsáno, sloupec „snížení
DN“ reflektuje rozdílné časové intervaly před a po rekonstrukci VO, které se navíc liší pro jednotlivé
komunikace. Jde o poměr průměrných denních hodnot nehodovosti v noci na daných úsecích po a
před rekonstrukcí VO.
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Vidíme, že na 7-mi z 12-ti úseků se po provedení rekonstrukce ještě nestala žádná dopravní nehoda!
Jde tedy o 100% snížení nehodovosti. Na komunikaci v Klenovicích došlo jako na jediném úseku
k nárůstu průměrné denní nehodovosti, kdy do 30. 8. 2012 došlo ke 3 nehodám a od 1.9.došlo k 1
nehodě. U dalších čtyř úseků se pak snížila průměrná denní nehodovost o 35 – 73%.
Pokud vyhodnotíme všechny úseky komunikací, kde došlo po rekonstrukci veřejného osvětlení ke
zlepšení kvality osvětlení - hladiny a rovnoměrnosti osvětlení – došlo k celkovému snížení dopravní
nehodovosti o 82 %.

5.4

VYHODNOCENÍ DN PODLE NÁSLEDKŮ

V období před rekonstrukcemi došlo v 32 případech ze 168 nehod k následkům na zdraví – došlo ke 2
úmrtím, 4 těžkým a 26 lehkým zraněním. V různých obdobích po rekonstrukcích VO, došlo pouze ke 4
lehkým zraněním.
5.5

VYHODNOCENÍ DN PODLE DRUHU NEHODY

Nejčastějšími nehodami z pohledu druhu DN před rekonstrukcí VO jsou srážka s nekolejovým
vozidlem (84), srážka s pevnou překážkou (47) a srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným (20).
Tyto druhy stály za 90% všech dopravních nehod. Stejné druhy nehod jsou nejčastější i po
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rekonstrukci VO, došlo však u nich ke snížení průměrné denní nehodovosti o 80 - 88%. U ostatních
typů nehod došlo ke 100% snížení nehodovosti vztažené na den, u typu“ havárie“ došlo díky 1 nehodě
po rekonstrukci VO na všech úsecích ke snížení dopravní nehodovosti pouze o 10%.
Velmi zajímavou položkou je pak 9 srážek s chodcem před rekonstrukcemi VO a žádná po provedení
rekonstrukcí VO – pokles nehod s účastí chodců je tedy 100%!
5.6

VYHODNOCENÍ DN PODLE DRUHU PEVNÉ PŘEKÁŽKY

U všech dopravních nehod, kdy došlo ke srážce s pevnou překážkou, došlo ke snížení průměrné
denní nehodovosti o 82%. Pokud se podíváme na tyto nehody dle typu pevné překážky, vidíme
snížení o 100%, vyjma typů „jiná překážka“ a „zeď, pevná část …“, kdy došlo po jedné dopravní
nehodě u obou typů po rekonstrukci VO.
Pomineme-li počet dopravních nehod, kdy nejde o srážku s pevnou překážkou), je třeba akcentovat
snížení počtu srážek s pevnou překážkou ze 47 na 2 dopravní nehody po rekonstrukci VO.
5.7

VYHODNOCENÍ DN PODLE KATEGORIE HLAVNÍ PŘÍČINY

Po rekonstrukcích VO na daných úsecích došlo z pohledu hlavní příčiny dopravní nehody (sledovány
pouze hlavní kategorie), ke 2 nehodám pro nedání přednosti (snížení o 81%), 5 ti dopravním
nehodám z důvodu nepřiměřené rychlosti (snížení o 61%) a 1 dopravní nehodě pro nesprávný způsob
jízdy (snížení o 95%).
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5.8

VYHODNOCENÍ DN PODLE POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK

Většina dopravních nehod po rekonstrukci VO se stala při neztížených podmínkách (snížení průměrné
denní nehodovosti o 78%). Žádná se nestala za deště, mlhy a námrazy. U sněžení došlo k poklesu
průměrné denní hodnoty o 55%.
5.9

VYHODNOCENÍ DN PODLE SPECIFICKÉHO MÍSTA

Nejčastější dopravní nehodou před rekonstrukcí VO z pohledu specifického místa je nehoda
v blízkosti přechodu pro chodce (19) a na přechodu pro chodce (12). Celkem došlo na přechodu pro
chodce a v jeho blízkosti před rekonstrukcí VO k 31 dopravním nehodám z celkového počtu 45
dopravních nehod, u kterých došlo k identifikování specifikace místa dopravní nehody. Po
rekonstrukcích VO došlo ke 2 dopravním nehodám v blízkosti přechodů, což značí snížení dopravních
nehod o 53%.
Ještě zajímavějším se jeví 100% snížení nehodovosti přímo na přechodech!
5.10 VYHODNOCENÍ DN PODLE CHARAKTERISTIKY VOZIDLA
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Nejpočetnější skupinou vozidel z pohledu dopravních nehod jsou soukromá vozidla nevyužívaná
k výdělečné činnosti (114) a vozidla soukromých organizací (20). Z celkového počtu se jedná o 79%
dopravních nehod. Tato vozidla patří ke skupině vozidel, která se zúčastnila dopravních nehod po
rekonstrukci veřejného osvětlení, kdy došlo ke snížení dopravní nehodovosti o 85 % (resp.54%)

6

Závěr

Pro druhou část vyhodnocení vlivu osvětlení na snížení nehodovosti na dopravních komunikacích bylo
vybráno 12, převážně hlavních komunikací, průjezdů městy či čtvrtěmi, kde došlo za sledované
období k celkem 176 dopravním nehodám. S ohledem na počet komunikací, i celkový počet
dopravních nehod lze považovat tento zkoumaný vzorek pro prokázání vlivu kvality veřejného
osvětlení na dopravní nehodovost za dostatečně velký.
Výsledky ukazují, že na sledovaných úsecích došlo k poklesu ze 168 dopravních nehod na 8
dopravních nehod. Po přepočtení na denní průměrnou hodnotu vede k porovnatelnému snížení
dopravní nehodovosti v úsecích s rekonstruovaným veřejným osvětlením o 82%.
Za zásadní zjištění považujeme 100% pokles nehod s usmrcením a nehod s těžkým zraněním. U
nehod s lehkým zraněním pak došlo ke snížení následků dopravních nehod z celkového počtu 26 na 4
lehká zranění!
Důležitými položkami ve výsledcích jsou také 100% snížení dopravní nehodovosti při střetu
s chodcem, 100% snížení dopravní nehodovosti na přechodech a 53% snížení v blízkosti přechodů.
S ohledem na velikost vzorku, typ komunikací a počet nehod je možné konstatovat, že vliv zlepšení
kvality osvětlení na sledovaných komunikacích byl prokazatelný a opravdu zásadní. Zajímavé by
mohlo v tomto kontextu být porovnání provedených investic a přímého ekonomického dopadu, kterého
bylo zlepšením dopravní situace dosaženo. Nefinanční přínosy, jako pocit bezpečí chodů a vizuální
komfort řidičů je pak také nezanedbatelným prvkem.
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