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Úvod

Tento materiál nazvaný Vyhodnocení vlivu barvy světla veřejného 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 barvy světla veřejného osvětlení a bezpečnosti chodců a řidičů
na nich v nočních hodinách.
Tento materiál volně navazuje na předešlé 2 analýzy vlivu kvality veřejného osvětlení na počet
dopravních nehod. Na rozdíl od předešlých analýz, které se zabývaly změnou počtu dopravních
nehod při změně kvality veřejného osvětlení ve vztahu k ČSN EN 13 201, se tato analýza snaží
prověřit vliv změny barvy světla při dodržení stejné hladiny osvětlení – tedy v obou případech
za podmínek stanovených ČSN EN 13 201.
V ČR jsou ve veřejném osvětlení nejrozšířenějšími světelnými zdroji stále sodíkové vysokotlaké
výbojky s charakteristickým žlutým světlem, jejich barevné podání je pouhých 20% oproti barevnému
podání při denním světle. Instalací světelných zdrojů s bílým světlem, které mají vyšší barevné
podání, dochází k lepšímu zhodnocení situace zrakem pozorovatele. Předpokladem je tedy kvalitnější
vnímání dopravní situace řidičem s lepšími reakcemi řidiče v případě zaznamenání překážek na
komunikacích.
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).
Materiál se proto podrobně zabývá vyhodnocením počtu a typu dopravních nehod na úsecích
frekventovaných motorizovaných komunikací se sodíkovými vysokotlakými výbojkami a světelnými
zdroji s „bílým světlem“ při dodržení hladiny osvětlení dle ČSN EN 13 201.
Ambicí autorů je, v případě prokázání přímé souvislosti mezi barvou světla veřejného osvětlení a
bezpečností chodců, ale i řidičů, vypracovat návazný plán, který by měl za cíl přispět v celé republice
ke zlepšení kvality osvětlení na komunikacích, kde je silný provoz a častý průnik motorizované a pěší
dopravy.
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Zdroj dat

Pro vyhodnocení vlivu barvy světla veřejného osvětlení na počet dopravních nehod byly vybrány
úseky komunikací v hl. m. Praze, kde již od roku 2012 probíhá testování kvality světelných zdrojů
s bílým světlem pro přední výrobce světelných zdrojů.

3

Seznam lokalit

V následující tabulce je seznam všech lokalit, které jsou předmětem hodnocení.

Tabulka 1 – Seznam hodnocených lokalit v ČR
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Metodika vyhodnocení

K vyhodnocení vlivu barvy světla veřejného 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 výměně světelných zdrojů veřejného osvětlení v porovnání ke stavu
dopravní nehodovosti před realizovanou výměnou světelných zdrojů veřejného osvětlení. Data o
dopravních nehodách všech úseků jsou vyhodnoceny společně.
Jednotlivé výměny světelných zdrojů veřejného osvětlení byly realizovány v různých termínech,
období „před“ a „po“ výměně světelných zdrojů 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 výměně světelných zdrojů 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 výměně světelných
zdrojů) celkem k 1435 dopravním nehodám, 317 těchto nehod se pak stalo v noci, což je 22% všech
dopravních nehod.
5.2

POČET DN VZHLEDEM K DATU VÝMĚNY SVĚTELNÉHO ZDROJE

V období před výměnou světelných zdrojů došlo na všech vyhodnocovaných úsecích v nočních
hodinách ke 272 dopravním nehodám. Po výměně světelného zdroje za zdroj s bílým světlem došlo
v nočních hodinách k 45 dopravním nehodám.
5.3

VYHODNOCENÍ VLIVU BARVY SVĚTLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA SNÍŽENÍ DN

V níže uvedené tabulce vidíme, jak byly dopravní nehody v nočních hodinách před i po výměně
světelných zdrojů v jednotlivých vyhodnocovaných úsecích. Jak bylo v kapitole 4 popsáno, sloupec
„snížení DN“ reflektuje rozdílné časové intervaly před a po výměně světelných zdrojů, které se navíc
liší pro jednotlivé komunikace. Jde o poměr průměrných denních hodnot nehodovosti v noci na
daných úsecích po a před výměnou světelných zdrojů.
Vidíme, že na všech lokalitách došlo ke snížení dopravní nehodovosti. Na komunikaci Hořejší nábřeží
došlo k nejnižšímu snížení dopravní nehodovosti - pouze o 5%. U ostatních lokalit došlo
k výraznějšímu poklesu průměrné denní nehodovosti a to konkrétně od 40 do 77%.
Pokud vyhodnotíme všechny úseky komunikací, došlo ve sledovaném období k celkovému snížení
dopravní nehodovosti o 52 %.

5.4

VYHODNOCENÍ DN PODLE NÁSLEDKŮ

V období před výměnou světelných zdrojů došlo v 38 případech ze 272 nehod k následkům na zdraví
– došlo k 8 těžkým a 30 lehkým zraněním. V různých obdobích po výměně světelných zdrojů, došlo
pouze k 1 těžkému a 10 lehkým zraněním.
5.5

VYHODNOCENÍ DN PODLE DRUHU NEHODY

Nejčastějšími nehodami z pohledu druhu DN před výměnou světelných zdrojů jsou srážka
s nekolejovým vozidlem (150), srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným (61), srážka s chodcem
(22) a srážka s pevnou překážkou (21). Tyto druhy stály za 93% všech dopravních nehod. Stejné
druhy nehod jsou nejčastější i po výměně světelných zdrojů, došlo však u nich ke snížení průměrné
denní nehodovosti o 24 - 62%.
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 81%. Pokud se podíváme na tyto nehody dle typu pevné překážky, vidíme
snížení o 100%, vyjma typů „jiná překážka“, „odrazník, patní sloupek, dopr.značky apod.“ a „sloup –

telefonní, veř. osvětlení, el. vedení apod.“, kdy došlo ke 2 resp. 1 dopravní nehodě po výměně
světelných zdrojů.
Pomineme-li počet dopravních nehod, kdy nejde o srážku s pevnou překážkou, je třeba akcentovat
snížení počtu srážek s pevnou překážkou z 21 na 4 dopravní nehody po výměně světelných zdrojů
VO.
5.7

VYHODNOCENÍ DN PODLE KATEGORIE HLAVNÍ PŘÍČINY

Po výměně světelných zdrojů na daných úsecích došlo z pohledu hlavní příčiny dopravní nehody
(sledovány pouze hlavní kategorie), k 25 ti dopravním nehodám z důvodu nesprávného způsobu jízdy
(snížení o 50%), 11 nehodám pro nedání přednosti (snížení o 61%), 6 dopravním nehodám
nezaviněných řidičem (zvýšení o 3%) a 3 dopravním nehodám v důsledku nesprávného předjíždění
(snížení o 41%).
5.8

VYHODNOCENÍ DN PODLE POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK

Většina dopravních nehod po výměně světelných zdrojů se stala při neztížených podmínkách (snížení
průměrné denní nehodovosti o 48%). Za deště došlo po výměně světelných zdrojů pouze ke 4
dopravním nehodám (snížení o 63%). Žádná dopravní nehoda se nestala za mlhy a námrazy
případně jiných ztížených podmínek.
5.9

VYHODNOCENÍ DN PODLE SPECIFICKÉHO MÍSTA

Nejčastější dopravní nehodou před výměnou světelných zdrojů z pohledu specifického místa je
nehoda v blízkosti přechodu pro chodce (67) a na přechodu pro chodce (25). Celkem došlo na
přechodu pro chodce a v jeho blízkosti před výměnou světelných zdrojů VO k 92 dopravním nehodám
z celkového počtu 124 dopravní nehody, u kterých došlo k identifikování specifikace místa dopravní
nehody. Po výměně světelných zdrojů došlo k 6 dopravním nehodám v blízkosti přechodů, což značí
snížení dopravních nehod o 78%, 5 dopravním nehodám na přechodu pro chodce (snížení o 52%).
Zároveň je nutné připomenout, že těchto výsledků bylo dosaženo osvětlením celého
dopravního prostoru bílým světlem, nikoli pouze osvětlením chodců na přechodech. V průběhu
hodnocení bylo instalováno doplňkové osvětlení chodců na přechodu pouze na jednou
přechodu v ulici Hořejší nábřeží bez vlivu na celkové výsledky dopravní nehodovosti.
5.10 VYHODNOCENÍ DN PODLE CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

Nejpočetnější skupinou vozidel z pohledu dopravních nehod jsou soukromá vozidla nevyužívaná
k výdělečné činnosti (149) a vozidla soukromých organizací (81). Z celkového počtu se jedná o 73%
dopravních nehod. Tato vozidla patří ke skupině vozidel, která se zúčastnila dopravních nehod po
výměně světelných zdrojů nejčastěji, kdy došlo ke snížení dopravní nehodovosti o 48 % (resp.39%)
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Závěr

Pro vyhodnocení vlivu změny barvy světla veřejného osvětlení na snížení nehodovosti na dopravních
komunikacích bylo vybráno 7, převážně hlavních komunikací, kde došlo za sledované období
k celkem 317 dopravním nehodám. S ohledem na počet komunikací, i celkový počet dopravních
nehod lze považovat tento zkoumaný vzorek pro prokázání vlivu barvy bílé barvy světla na dopravní
nehodovost za dostatečně velký.
Výsledky ukazují, že na sledovaných úsecích došlo k poklesu ze 272 dopravních nehod na 45
dopravních nehod. Po přepočtení na denní průměrnou hodnotu vede k porovnatelnému snížení
dopravní nehodovosti v úsecích s rekonstruovaným veřejným osvětlením o 52%.
U nehod s těžkým zraněním došlo ke snížení následků dopravních nehod z celkového počtu 8 na 1
lehké zranění, u nehod s lehkým zraněním pak z celkového počtu 30 na 10 následků dopravních
nehod!

Důležitými položkami ve výsledcích jsou také 52% snížení dopravní nehodovosti na přechodech a
78% snížení v blízkosti přechodů - těchto výsledků bylo dosaženo osvětlením celého dopravního
prostoru bílým světlem, nikoli pouze osvětlením chodců na přechodech.

S ohledem na velikost vzorku, typ komunikací a počet nehod je možné konstatovat, že vliv instalace
světelných zdrojů s bílým světlem na sledovaných komunikacích byl prokazatelný. 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.
Pokud předcházející analýza hodnotící vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost
dospěla k závěru, že kvalitní osvětlení snižuje dopravní nehodovost a to až o 82%, pak nyní lze
konstatovat, že změna barvy světelných zdrojů posunula snížení dopravní nehodovosti o další krok
dále – snížení dopravní nehodovosti v důsledku instalace světelných zdrojů s bílým světlem na
úsecích, kde byla kvalita původního veřejného osvětlení ověřena dle normy ČSN EN 13 201, dosáhlo
snížení dopravní nehodovosti v důsledku výměny světelných zdrojů o 52%. Nezodpovězenou otázkou
pak zůstává, jakého snížení dopravní nehodovosti by bylo dosaženo v případech, kdy by došlo tak
k výrazné změně, jakou je rekonstrukce veřejného osvětlení ve zcela nevyhovujícím stavu do stavu
odpovídajícího normovaných hodnotám společně se světelnými zdroji bílé barvy.

