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Analýza viditelnosti účastníků silničního 
provozu za účelem zvýšení jejich 
bezpečnosti za soumraku a v noci 

 
 

Česká společnost pro osvětlování  
 Jiří Tesař – předseda  výboru  p.s.  



Proč je nutné věnovat zvýšenou pozornost  

dopravnímu prostoru nejen za snížené 

viditelnosti. 

 
 

Lidské oko není programovatelný 

stroj. Každý jedinec reaguje v 

dopravním prostoru při jízdě jinak.  
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NOČNÍ VIDĚNÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  

 

 

    Za noční jízdy zrakové vnímání dopravního prostoru 

vytváří omezení příjmu informací o prostředí, které ho 

obklopuje např. (citlivost na různé jasy) . Aby člověk 

zmíněné informace přijímal a na všech úrovních 

zrakového systému zpracoval s dostatečnou 

rychlostí, bez zkreslení a bez zbytečné námahy, musí 

být osvětlení přiměřené charakteru zrakové činnosti, 

tedy zajišťující potřebný zrakový výkon tj. příjem a 

zpracování určitého množství světlem přenášených 

informací za jednotku času zrakovým systémem 

člověka  

 

Prezentace problematiky dopravní nehodovosti v noci a zhoršené viditelnosti  
říjen 2017 – Tábor seminář SRVO 



Důvod a nutnost řešení nočního dopravního prostoru   

Kalendářní rok má 8.760 hodin = cca 52% (světlo) 48 % (tma)  
Na noc připadá 4.200 hodin = průměrná délka provozu VO 
Na den připadá 4.560 hodin 
V listopadu , prosinci a v lednu na noc připadá cca 14 hod. tmy. 
Hustota dopravního provozu je ve dne trojnásobná oproti noci .  
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VYUŽITELNÉ ZORNÉ POLE ŘIDIČE – VNÍMÁNÍ DOPRAVNÍHO PROSTORU V 

INTRAVILÁNU S VEŘEJNÝM OSVĚTLENÍM  
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VYUŽITELNÉ ZORNÉ POLE ŘIDIČE – VNÍMÁNÍ DOPRAVNÍHO PROSTORU V 

EXTRAVILÁNU BEZ VO – TLUMENÁ SVĚTLA  
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Příčiny DN ovlivněné kvalitou světla 
 

Zpracováním detailní analýzy výhledu z vozidla na vybraných nehodových 
místech umožnilo ověřit tyto vzájemné vztahy příčiny dopravních nehod 
v nočním prostředí: 
 

1. Mezery v přenosu informací o dopravním prostoru  
Tyto nedostatky vysvětlují nestrukturované řízení vozidla způsobené chybějícími 
respektive špatně viditelnými navigačními prvky v nočním prostředí na pozemní 
komunikaci. To má za následek zvýšené vyhledávací procesy a rozptýlení od 
příslušných navigačních procesů. Výsledkem je negativní vliv na volbu způsobu 
jízdy nebo opožděné rozpoznání překážek na vozovce a následné nehody.   
 

2. Zkreslený / nesprávný výhled z vozidla  
Je zapříčiněný , nevhodně osvětleným dopravním prostorem, vnímání je pak 
vedeno k úhlovým odchylkám osy oka cca 16° od vodorovné plochy nebo i více.  
To pak komplikuje správné vyhodnocení dopravní situace a vede k informačním 
chybám a špatnému odhadu řešené situace v dopravním prostoru.  
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Zrakové pole a světlomety vozidel: 
 

Světlomety slouží k osvětlení hlavní části zorného pole, tj. 
pozemní komunikace, k vedení řidiče a k detekci objektů, které 
se nacházejí v bezprostřední blízkosti od kraje komunikace.  
 

Jejich účinnost při získávání informací se snižuje: 
•  s narůstající rychlostí 
•  počtem vozidel na vozovce ve směru jízdy a v protisměru  
•  složitostí zorného pole, zatáčka, křižovatka, horizont atd.  
 

Přední světlomety jsou navíc zdrojem oslnění  pro protijedoucí 
vozidla a ne vždy pokrývají celý úsek komunikace, který je 
nezbytný pro zastavení vozidla.  
 

Při osvětlení pozemních komunikací světlomety hrají významnou 
roli z pohledu řidičů na jas okolí.  
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Důsledky na DN ovlivněné kvalitou světla 
 
• Zhoršení vidění vyvolává nedostatečný kontrast a jas.  
  Je to jedna z příčin zvýšené nehodovosti při nočních    
  jízdách.  
 
• Podněty, které mají nízký kontrast (rozdíl mezi jasem objektu  
   a jeho pozadím) jsou zpracovávány daleko pomaleji než  
   podněty s vysokým kontrastem.  
 
• Významně vyšší je riziko nehody za tmy u řidičů  s poruchou  
    zrakové ostrosti, redukovaným viděním za šera a zvýšenou 
    citlivostí na oslnění.  
 

 



Porovnání výhledu z vozidla - den – noc – analýza viditelnosti 
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Komunikace II.tř. – Chotěboř  dopravní prostor 7.5.2016 
Rozbor digitální fotografie v programu Lumidisp – jasy dopravního prostoru.     
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Cíl výzkumného úkolu 
 

Hlavním cílem projektu je analýza viditelnosti účastníků silničního provozu na  
pozemních komunikacích ve vytipovaných kritických oblastech extravilánů a  
intravilánů měst a obcí, které jsou osazeny veřejným osvětlením a stanovení  
zásad pro zlepšení jejich viditelnosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.  
Cílem této studie je rovněž analýza viditelnosti chodců při jejich pohybu po  
veřejných prostranstvích v nočních hodinách (na základě dostupných statistik  
Policie ČR) za účelem snížení dopravní nehodovosti. 
1. Etapa rok 2017 - vývoj software  
Vývoj software pro analýzu dopravních nehod na území ČR pomocí metody  
shlukování v závislosti na času východu a západu slunce, dále intenzity dopravy 
 na pozemních komunikacích pro oblast extravilánu a intravilánu zejména na  
průjezdních silnicích I, II, III tříd a sledovaných komunikacích. Výstupy z programu  
budou sloužit ke stanovení příčin výskytu dopravních nehod, závad, popřípadě  
jiných okolností na pozemních komunikacích a návrhu možnosti snížení dopravní  
nehodovosti v daném prostoru. 
2. Etapa rok 2017 - 2018 - analýza viditelnosti nočního dopravního prostoru  
3. Etapa rok 2018 – 2019 – vyhodnocení, tvorba návrhu legislativních opatření 
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Zkušební provoz software shluku DN v noci - projektu VI20172019 

Silniční a dálniční síť CR 2014 -2016 noční významné shluky DN 

Celkem 278 významných shluků nočních DN 

Počet dopravních nehod ve shluku 1 174 

Průměrná délka shluku 183 m 

Průměrné kolektivní riziko 3,977  

Maximální kolektivní riziko 26,668 

Průměrná intenzita dopravy ve shluku 10 812 vozidel/24 hod  (rok 2010) 

Nejrizikovější shluk nočních DN v ČR 

Dálnice D8 – čerpací stanice Vavražov – Ústí nad Labem 

Počet dopravních nehod ve shluku 26 

Průměrná délka shluku 468 m 

Kolektivní riziko 26,668 

Intenzita dopravy ve shluku 9 600 vozidel/24 hod  (rok 2010) 
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Zkušební provoz software shluku DN v noci - projektu VI20172019 
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Zkušební provoz software shluku DN v noci - projektu VI20172019 
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Češnovice I/20 - shluk DN v noci - projekt VI20172019 
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Perlovice II/141 - shluk DN v noci - projekt VI20172019 
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Chvojenec - shluk DN v noci - projekt VI20172019 
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Pardubice okolí přechodu Palackého - shluk DN v noci - projekt VI20172019 
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Pardubice centrum - DN v noci křižovatky - projekt VI20172019 
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Pardubice noční - DN v křižovatce Masarykovo náměstí 
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     Děkuji za pozornost 
Odkaz na volně přístupné stránky softwaru řešeného projektu VI20172019 shluků nočních DN  KDE + 

http://avison.cdvinfo.cz    
Řešitelé: 
Tým pracovníků CDV  pracoviště Olomouc pod vedením  RNDr. Michala Bíla Ph. D.   
Ředitelství služby dopravní policie ČR: Pplk. JUDr. Sabina Burdová - rada, Kpt. Ing. Pavel Fiala – vrchní komisař 
Vrchní komisaři Krajských ředitelství odboru služby dopravní policie ČR:  
Kpt. Ing. Vladimír Kovarčích, Kpt. Ing. Lubomír Pešout, Kpt. Ing. Lubomír Sedlák, Kpt. Mgr. Vladimír Stránský. 
Česká společnost pro osvětlování: Jiří Tesař – metodika hodnocení  viditelnosti v dopravním prostoru 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Prof. Ing. Karel Sokanský CSc., Doc. Ing. Tomáš Novák Ph. D. a tým doktorandů.  

Použitá literatura 
SVĚTELNÁ TECHNIKA , tým autorů pod vedením Prof. Ing. Karla Sokanského, CSc. 
ANALÝZA VIDĚNÍ ZKUŠENÝCH A NEZKUŠENÝCH ŘIDIČŮ A ZÁVĚRY O BEZPEČNOSTI PROVOZU, Univ. Prof. DI Dr. Ernst PFLEGER, Chairman of EVU-Austria, EPIGUS-
Institute of holistic accident and safety research, Schmerlingplatz 3/7, 1010 Wien, e-mail: ernst@pfleger.cc  
ANALÝZA DOBY, KTEROU ŘIDIČ POTŘEBUJE K VYHODNOCENÍ SITUACE ZA A PŘED VOZIDLEM. Bradáč, Albert, Ing., Ph. D., Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení 
technické v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, ing.bradac@usi.vutbr.cz   
SOUBOR PŘEDNÁŠEK INSTRUKČNĚ METODICKÉHO ZAMĚSTNÁNÍ DOPRAVNÍCH INŽENÝRŮ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE ČR , Jiří Tesař, Česká společnost pro 
osvětlování , region Liberecký , Janáčkova 217/11, 466 06 Jablonec nad Nisou.  
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - archiv autora 

Kontakt: jiri.tesar@artmetal-cz.com , GSM+420 602 283 768   
  

Závěr 

Dobře viděl, byl viděn, přežil.    
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