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Pohled analytika dopravních nehod na 

problematiku osvětlení dopravního prostoru 
  

Abstrakt: Tento příspěvek se primárně zabývá názvoslovím, které je ve vztahu 

k osvětlení prostoru před vozidlem dlouhodobě zavedeno v oboru analýzy dopravních 

nehod. Také bude vysvětlen technicko-právní pohled na vztah dovolené a přiměřené 

rychlosti jízdy vozidel a také na bude poukázáno na moderní pojetí pojmů jako je 

dohledová a rozhledová vzdálenost účastníků silničního provozu. Na případech 

několika dopravních nehod bude poukázáno na vybrané zákonitosti a nepříznivé 

anomálie, s tím že někdy je lépe některá místa neosvětlit vůbec, než tato osvětlit vadným 

způsobem. V příspěvku budou prezentovány vybrané poznatky k policejním 

rekonstrukcím nočních dopravních nehod a také budou prezentovány případy 

problematické noční vizuální registrace objektů a jejich následné interpretace (obor 

tzv. „kognitivní psychologie“). Část prezentovaných poznatků i případů z praxe bude 

převzata ze zahraniční odborné literatury. 

1 Úvod 

Problematikou osvětlení dopravního prostoru se přirozeně zabývají i analytici 

dopravních nehod (dále jen znalci). Osvětlení dopravního prostoru v noční tmě může 

být dáno světelnými zdroji dopravních prostředků, vnějším (statickým) zdrojem 



osvětlení, tak i kombinací obou typů. Zadavatelem znaleckého zkoumání jsou znalci 

položeny otázky, na které má znalec v závěrečné části znaleckého posudku odpovědět. 

Vlastní obsah znaleckého posudku tvoří především nálezová část (extrakt vstupních 

podkladů) a část posudková (vlastní analytické zpracování stávajících a dodatečně 

zajištěných podkladů). Zadavatelem znaleckého zkoumání v oboru analýzy dopravních 

nehod již nejsou jen výhradně jen státní orgány (policie, soud, odbory dopravy), ale 

stále přibývá zadavatelů ze soukromého sektoru (občané, advokáti, pojišťovny atd.) 

Znalec nesmí řešit právní otázky, tedy není oprávněn provádět výklad zákona a není 

tedy oprávněn například k tomu, aby stanovoval práva a povinnosti jednotlivých 

účastníků silničního provozu v jednotlivých dopravních situacích. Přesto musí znalec 

judikaturu k dopravě perfektně ovládat, tak aby jeho technické formulace byly 

slučitelné s právními potřebami. Proto během několika desetiletí došlo k postupnému 

vytvoření specifického technicko - právního názvosloví a typických formulací, které by 

měly být slučitelné se zněním „Zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 

361/2000 Sb.“ [7], [8] a také například s judikatorními rozhodnutími Nejvyššího soudu 

ČR, [6]. 

V případě posouzení dopravních nehod je znalci se „železnou pravidelností“ pokládán i 

tento typ otázek: 

- posuďte včasnost reakce jednotlivých účastníků nehody na vzniklou kolizní situaci, 

posuďte možnost odvrácení nehody jednotlivými účastníky 

- stanovte průběh nehody, posuďte příčinu vzniku a průběhu nehody, technickou 

přijatelnost výpovědí účastníků dopravní nehody. 

 

Znalec se tedy zabývá zkoumáním konkrétní dopravní nehody. Není tedy cílem, aby se 

tento na pozadí zadávací dokumentace, technických norem atd. zabýval optimalizací 

dopravního řešení či osvětlení daného místa za různých povětrnostních a dohledových 

podmínek. Znalci však nic nebrání v tom, aby se vyjádřil i k dopravnímu řešení či 

osvětlení daného místa. V případě tzv. „smrtelných“ dopravních nehod policie 

standardně provádí inspekci daného místa, přičemž zejména hodnotí daný stav 

vzhledem k zákonným požadavkům a normám. 

 



2 Právní východiska, názvosloví 

 

Pro zkoumání včasnosti reakce jednotlivých účastníků dopravní nehody a posouzení 

jejich možností kolizi zabránit za nočních podmínek znalec potřebuje určitým 

způsobem stanovit dohlednou vzdálenost například na chodce. Pro daný účel znalec 

buď využívá údaje uvedené v odborné literatuře (neosvětlené místo, stav vozovky, 

ošacení a obuv chodce, typ světlometů vozidla zdroj: halogen H4, H7, xenon …) anebo 

je procesním způsobem pod vedením vyšetřovatele policie či státního zástupce 

provedena tzv. rekonstrukce dopravní nehody, při které je dohledná vzdálenost na 

chodce stanovena pozorovateli, přičemž předtím je usilováno o zajištění podobných 

podmínek jako tomu bylo v době dopravní nehody (svit měsíce a hvězd, mokrou 

vozovku zajistí hasiči, v případě podnětů stran svědků a účastníků dopravní nehody jsou 

vypnuta určitá svítidla, je nastaven sklon světlometů vozidla, krycí sklo světlometů může 

být v čistém či znečistěném stavu, je zajištěno identické či srovnatelné ošacení chodce - 

figuranta …). 

Na základě určitým způsobem stanovené dohledné vzdálenosti znalec stanoví 

maximální rychlost jízdy vozidla, kterou ještě bylo možno kolizi zabránit. To však 

ještě vůbec neznamená, že řidič měl povinnost se pohybovat právě takovouto rychlostí 

jízdy. Dohledná vzdálenost vyplývá nejen z uspořádání dopravního prostoru a jeho 

osvětlení, ale také z ošacení a polohy konkrétního chodce. 

Naproti tomu, pojem rozhledová vzdálenost je vzdáleností, na kterou řidič obecně před 

vozidlo vidí, tedy již bez vztahu k nápadnosti ošacení chodce. Rozhledová vzdálenost 

odpovídá pojmu „rozhled“, který je jedním z (obecných) zákonných požadavků ohledně 

rychlosti jízdy řidičů. § 18, odst. 1 Zákona č. 361/2000 Sb. uvádí: (1) Rychlost jízdy 

musí řidič přizpůsobit zejména ………; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen 

zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. V případě dopravních nehod za 

snížené viditelnosti znalec víceméně standardně určuje rozhledovou vzdálenost a k ní 

vypočítá tzv. rychlost přiměřenou rozhledu. Pokud se řidič reálně pohyboval rychlostí 

vyšší než činí rychlost přiměřená rozhledu, potom jedna ze zkoumaných variant 

možností odvrácení střetu tímto řidičem vychází právě z rychlosti přiměřené rozhledu. 

Není však vůbec jasné, zda se ona rozhledová vzdálenost týká šířky aktuálně užívaného 

jízdního pruhu, šířky celé komunikace, šířky komunikace i s přilehlými chodníky, šířky 



celého dopravního prostoru atd. V tomto ohledu si judikatura k dopravě nechává 

„pootevřená zadní vrátka“ zjevně s tím, že pro každou dopravní situaci bude třeba 

stanovit „šířku rozhledu“ zvlášť, a to s ohledem na výklad povinností, které má řidič 

vůči reálnému či hypotetickému silničnímu provozu v prostoru přilehlém k jeho 

jízdnímu pruhu. Také zřejmě bude přihlédnout k charakteru a míře závažnosti 

protiprávního jednání účastníků silničního provozu. 

Rozlišení pojmů rozhled a dohled zavedl pan prof. Kasanický v letech 1995 - 1998, [3]. 

Tento uvádí, že: citace - Pojem rozhled je širším pojmem než dohled. V případě jízdy 

vozidlem je možné ztotožnit ROZHLED se vzdáleností, kterou reflektory vozidla v 

daném okamžiku „účinně“ osvětlují ..... Pojem účinně osvětlená plocha je možné z 

technického hlediska vymezit plochou, která je ohraničená v rovině vozovky průmětem 

světelného kužele s hranicemi osvětlení cca 1,5 (Lx). Tato vzdálenost u běžných 

vozidel činí od 40 do 75 (m), to však neznamená, že pokud se bude řidič pohybovat 

rychlostí, při které by zastavil na uvedenou vzdálenost, že nedojde k dopravní nehodě s 

chodcem, cyklistou, resp. s překážkou. Na tuto vzdálenost totiž řidič nemusí mít 

DOHLED na všechny překážky. Některé překážky nemá možnost z technického 

hlediska rozpoznat na vzdálenost „účinného“ osvětlení vozovky. To hlavně tehdy, kdy 

nejsou splněny technické podmínky rozpoznání a to např. nedostatečný kontrast mezi 

překážkou a pozadím. Množství měření, prováděná ÚSI ŽU v Žilině a jinými 

institucemi v zahraničí dokazují, že tmavě oblečeného chodce, cyklistu resp. tmavou 

překážku, může řidič rozpoznat v mnohých případech podstatně později (na kratší 

vzdálenost), než na kterou světla účinně osvětlovala vozovku (hranice cca 1,5 Lx). V 

tomto bodě nastává vážný technický problém, jakou rychlostí se tedy měl řidič 

pohybovat za daných podmínek. Velmi často (téměř vždy) je u nás v právní praxi 

zaměňována rychlost vypočítaná znalcem na zabránění nehody s rychlostí, kterou byl 

řidič povinný řídit vozidlo ve smyslu § 16 (pozn. jedná se o ustanovení slovenského 

Zákona č. 8/2009 Z. z. „O cestnej premávke“, „Rýchlosť jazdy“). Z předcházejícího 

výkladu je ale zřejmé, že tomu tak není a nemůže být. Paragraf 16 totiž hovoří o 

ROZHLEDU a nikoli o DOHLEDU. Pojem ROZHLED je širší pojem a nezahrnuje v 

sobě, na rozdíl od pojmu DOHLED, také rozpoznání překážky. Pokud není řidič jinak 

omezený, má ve smyslu § 16, podle názoru autora tohoto článku, právo pohybovat se 

rychlostí, která je vymezená hranicí osvětlení vozovky reflektory řízeného vozidla, tj. 

1,5 (Lx) … (cca 40 až 70 m), - konec citace. 



Práce pana prof. Kasanického ohledně definice pojmů ROZHLED a DOHLED do 

značné míry ovlivnila cca po roce 2000 rozhodnutí soudů v ČR i SR. Jelikož do této 

doby byly oba pojmy směšovány, byli běžně odsouzeni i řidiči, kteří přejeli chodce 

ležícího na vozovce. Logika rozhodnutí soudů byla následující: Ležící chodec vytvářel 

na vozovce statickou překážku, nijak tedy řidiči nevpadnul do jízdní dráhy či případně 

svižným pohybem proti vozidlu nezkracoval řidiči jeho dispoziční dráhu pro zastavení. 

Bez potřeby provádění jakéhokoli výpočtu samotný následek ukazuje, že řidič si zvolil 

rychlost jízdy vyšší než činí rychlost přiměřená rozhledu, neboť „prostě“ nedokázal 

vozidlo zastavit před polohou ležícího chodce, který se mu z noční tmy vyjevil 

v počátku jeho reakce právě na hranici oblasti rozhledu. 

V současné době se tento typ dopravních nehod v naprosté většině případů ani 

nedostává v rámci tzv. trestního řízení k soudu, neboť státní zástupce nevznese vůči 

řidiči obžalobu. 

Předmětný posun v interpretaci pojmů ROZHLED a DOHLED po roce 2000 je patrný i 

z porovnání komentovaného výkladu Zákona č. 361/2000 Sb.:  

Citace z [7] „Rychlost jízdy“, § 18 odst. 1 českého Zákona č. 361/2000 Sb., 

1. vydání podle právního stavu k 2001, str. 46, starý komentář - ještě bez vlivu 

práce prof. Kasanického: Především se uvádějí okolnosti, kterým musí řidič 

přizpůsobit rychlost jízdy. Výslovně se stanoví, že rychlost jízdy smí být jen taková, 

aby bylo možno vozidlo zastavit na tzv. dohlednou vzdálenost. Na řidiči se požaduje 

přizpůsobit rychlost jízdy takovým okolnostem, které může předvídat. To však 

neznamená, že řidič je povinen vozidlo zvládnout za absolutně všech okolností, tedy i 

nepředvídatelných. Řidič by neměl být právně odpovědný za nepřizpůsobení rychlosti 

jízdy takové okolnosti, kterou s ohledem na danou situaci předvídat nemohl. Naopak 

tomu bude v případě, kdy např. v blízkosti základní školy, ze které vycházejí děti, 

nepřihlédne při volbě rychlosti k tomu, že do vozovky může dítě z nerozvážnosti 

vběhnout. Při určování rychlosti s ohledem na tzv. dohlednou vzdálenost je nutné 

vycházet z požadavku, aby vzdálenost, na kterou lze vozidlo zastavit, nebyla větší, 

než na jakou je rozhled (viditelnost), konec citace. 

Citace z [8] „Rychlost jízdy“, § 18 odst. 1 českého Zákona č. 361/2000 Sb., 

3. přepracované vydání podle právního stavu k 1.7.2006, str. 98, nový komentář: 

Zde jsou uvedeny okolnosti, které by měl řidič předvídat a kterým musí přizpůsobit 



rychlost jízdy. Výslovně je pak řidiči stanovena povinnost, že smí jet jen takovou 

rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. Za 

snížené viditelnosti lze považovat za takovou vzdálenost, na jakou je pozemní 

komunikace osvětlena světlomety užitými na vozidle v daném okamžiku. Při nesnížené 

viditelnosti tuto vzdálenost zkracuje blízkost nepřehledné zatáčky, vrchol stoupání 

apod., konec citace. 

Zákon č. 361/2000 Sb. sice zná pojem „povolená rychlost“ (viz. § 12 odst. 2 a 4, § 18 

odst. 5, § 35 odst. 1, § 52 odst. 2), avšak tento pojem je vždy vázán na konstrukčně 

(technicky) povolenou rychlost určitého typu (kategorie) vozidel, [6], [7], [8], [16]. 

Poznámka: Povolenou rychlost tedy stanovuje výrobce vozidla. Lze si například 

zakoupit osobní automobil s povolenou rychlostí jízdy 180 km/h, ale jeho řidič s ním 

nesmí překračovat rychlost jízdy, která je v určitém úseku pozemní komunikace 

dovolená, tedy např. 50 km/h. 

Pojem „dovolená rychlost“ (viz. § 18 odst. 6 a 7) je zase rychlostí, kterou řidič vozidla 

nesmí dle Zákona č. 361/2000 Sb. překročit v určitém úseku komunikace (obec, mimo 

obec, dálnice či rychlostní komunikace, snížení maximální dovolené rychlosti 

dopravním značením atd.). § 35 odst. 1 Zákona č. 361/2000 Sb. sice obsahuje v tomto 

smyslu určitý „dualismus“, který je zřejmě jen nepřesností, neboť ve dvou po sobě 

jdoucích větách se zcela analogickým obsahem jednou uvádí nesprávný pojem 

„dovolená rychlost“ a podruhé správný pojem „povolená rychlost“, [16], stav 

k 10/2016. 

Nemálo českých soudních rozhodnutí, usnesení a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 

(dále jen NS), právních výroků obecně, znaleckých posudků, odborných prací 

a publikací užívá nesprávný pojem „povolená rychlost jízdy“, byť z obsahu výroku je 

vždy zcela nepochybné, že tímto pojmem byla míněna „dovolená rychlost jízdy“ ve 

smyslu § 18 odst. 3, 4, 6, 7, 8, § 28 odst. 3, § 34 odst. 1, § 36 odst. 2, § 39 odst. 5, § 77 

odst. 6 a přílohy Zákona č. 361/2000 Sb., viz například Usnesení NS 4 Tz 295/2000, 5 

Tdo 1173/2004, 3 Tdo 546/2007, 3 Tdo 700/2007, 7 Tdo 1034/2010, Rozsudek NS 4 Tz 

61/2001 či Usnesení Nejvyššího správního soudu 6 As 12/2003, [16]. 

§ 18 odst. 1 Zákona č. 361/2000 Sb. mimo jiné uvádí, že řidič musí přizpůsobit rychlost 

jízdy okolnostem, které je možno předvídat. Takovouto rychlost jízdy označujeme za 

rychlost přiměřenou. Pojednejme v této práci alespoň okrajově otázku vztahu rychlosti 



přiměřené a rychlosti dovolené. Obecně platí, že rychlost přiměřená může být nižší než 

rychlost dovolená, viz např. Usnesení NS 3 Tdo 546/2007, 11 Tz 80/2001, 7 Tz 

247/2000, 5 Tz 286/2000, 7 Tz 247/2000, [16]. 

I když například dojde mimo obec v zatáčce k dopravní nehodě a znalec určí, že 

rychlost technicky přiměřená (mezní) pro její průjezd určitým osobním automobilem 

činí za daných adhezních poměrů cca 107 km/h, mělo by být také následně uváženo, 

zda je tato rychlost také „přiměřená“ dopravnímu značení (odpovídá dovolené rychlosti 

jízdy 90 km/h, pokud není dopravním značením upraveno jinak). Při vynesení 

generelního právního výroku ohledně všech relevantních kategorií rychlostí 

přiměřených ….. by tedy nikdy neměla být stanovená (výsledná, všeobecná) 

rychlost přiměřená vyšší, než činí v daném úseku rychlost dovolená. 

Otázka rychlosti přiměřené je otázkou právní, viz Usnesení NS 8 Tz/1986. Na 

straně druhé, například určení rychlosti přiměřené pro průjezd určitého vozidla 

zatáčkou, či typické určení rychlosti přiměřené rozhledu řidiče za snížené 

viditelnosti, již vyžaduje odborné znalosti znalce a má tedy již silně technický 

obsah, viz např. SR č. 4/1999, Rozhodnutí č. 55, či R 24/1987 hlava I, R 36/1984, 

R 27/1988. 

Naopak, existují typické kategorie právního typu posouzení rychlosti přiměřené - 

např. kolize vozidla s dítětem v blízkém okolí školy, srážky s chodci na přechodu pro 

chodce či v blízkosti autobusu MHD stojícího v zastávce, střety dopravních prostředků 

s osobami staršími, zdravotně či duševně postiženými, či jinak omezenými, kolize 

vozidla s dítětem hrajícím si s míčem na přilehlém chodníku, viz např. SR č. 5/1995, 

Rozhodnutí č. 122, R 13/1978, R 25/1987, R 24/1984, Soubor NS, svazek 2, č. T 33. 

Rychlost přiměřená okolnostem, které může řidič předvídat, viz § 18 odst. 1 „Rychlost 

jízdy“ Zákona č. 361/2000 Sb., je totiž úzce odvislá od toho, které okolnosti má vlastně 

řidič za povinnost předvídat za určité konkrétní dopravní situace, viz např. také § 5 

odst. 1, písm. „d“ a „h“ „Povinnosti řidiče“. Jelikož se zde již pohybujeme vyloženě 

v oblasti výkladu zákona, není znalec kompetentní tuto problematiku řešit. 

V každém případě, znalec se běžně vyjadřuje k takovým kategoriím rychlosti 

přiměřené, které mají technický obsah, s tím že „zastřešující“ výrok ohledně 

posouzení souboru všech relevantních technických i netechnických kategorií 

rychlostí přiměřených ….., již jednoznačně přísluší právnímu typu posouzení, [16]. 



 

3 Definice pojmu ROZHLED dle Kropáče, [5] 

 

a) Rozhled řidiče vozidla je maximální vzdáleností v jeho jízdním směru, kdy řidič 

ještě uvidí (identifikuje), že se zde nachází objekt, který může blíže vyhodnotit. 

b) Při zapnutých potkávacích světlometech je to vzdálenost na vozovce před 

vozidlem, kde je možno určit rozhraní osvětlené a neosvětlené části vozovky, 

respektive je to dosvit světlometů na vozovku.  

Kropáč zkoumal, zda rozhraní osvětlené a neosvětlené části vozovky odpovídá 

trojúhelníku daném výškou osy světlometů (u osobních vozidel kolem 60 - 65 cm) a 

jejich sklonem (běžně 1,0 - 1,3 %), dále jen trojúhelník dosvitu, viz obr. 1. Vozidla 

vybavená tzv. xenonovými světlomety mají zpravidla sklon světlometů nastaven 

k nižším hodnotám z uvedeného rozsahu a také proto se rozhraní osvětlené a 

neosvětlené části vozovky nachází až 65 m před vozidlem. U tzv. halogenových 

reflektorů tato distance běžně dosahuje kolem 50 metrů. Kropáč provedl řadu měření, 

kdy na suché vozovce porovnával geometrický výpočet trojúhelníku dosvitu s hranicí 

osvětlené a neosvětlené části vozovky určenou pozorovateli. Dospěl k záběru, že shoda 

obou postupů je velmi těsná a lze tedy v praxi vycházet z toho, že pokud máme noční 

tmu bez dalšího osvětlení, suchou vozovku, neznečistěné a správně seřízené světlomety, 

potom vzdálenost rozhledu lze určit dle tzv. trojúhelníku dosvitu. 

 

 

  

Obr.1  Trojúhelník dosvitu dle Kropáče, [5]  



  

4 Vlastní výpočet rychlosti přiměřené rozhledu, [1], str. 413, vztah 17.13 

 

Pokud znalec jakýmkoli způsobem stanoví dráhu rozhledu řidiče, potom není 

problémem vypočítat rychlost přiměřenou rozhledu řidiče. Dráha rozhledu vozidla je 

určitou celkovou zákonnou dispoziční drahou na zastavení vozidla vzhledem k rozhledu 

řidiče. Část této dráhy ujede vozidlo během reakce řidiče konstantní rychlostí a poté 

vozidlo na zbytkové dispoziční dráze snižuje svou rychlost jízdy až do zastavení 

v rámci tzv. náběhu brzd a plného brzdění. Pokud v podstatě sečteme dráhu vozidla 

ujetou za reakci řidiče (rychlost v první mocnině vůči ujeté dráze) a dráhu ujetou během 

brzdění (rychlost v druhé mocnině vůči ujeté dráze), potom vyjádření neznámé rychlosti 

přiměřené rozhledu z takto uspořádaného vztahu přirozeně vede na řešení kvadratické 

rovnice. Vlastní výpočet rychlosti přiměřené rozhledu vyjádřené v mezích technicky 

přijatelných veličin je transparentním způsobem prezentován na obr. 2. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obr.2  Rychlost přiměřená rozhledu v mezích technicky přijatelných hodnot, [12]  

 



5 Dohledové vzdálenosti na chodce, [5] 

 

Je třeba rozlišovat řidičovo spatření „něčeho“ co „snad“ může být chodcem a vlastní 

identifikaci chodce. Zejména rozložení typických světlých bodů (ruce, obličej případně 

lýtka či boty) velmi napomáhá řidiči rozpoznat, že nejasně vynořující se silueta tmavého 

chodce v noční době může být právě chodcem, viz obr. 3. 

 

 

Obr.3  Uspořádání světlých bodů velmi napomáhá identifikaci tmavé postavy, [5], [12]  

 

Identifikace chodce spadá do oboru tzv. „kognitivní psychologie“, kdy řidič potřebuje 

vizuálnímu vjemu ve svém mozku přiřadit nějaký objekt, [5], [10]. Často až po 

identifikaci kritického objektu řidič zahájí naučeným způsobem tzv. obranný manévr, 

např. intenzivní brzdění. 

Na obr. 4 se vlevo nachází stojící chodec ve vzdálenosti 35 metrů a vpravo stejně 

oblečený chodec ležící ve vzdálenosti 30 metrů. Přestože se ležící chodec nachází 

k pozorovateli blíže, je pro zahájení reakce limitní postavení chodce. V případě ležícího 

chodce má řidič značné obtíže vůbec zaznamenat, že se jedná o prostorový objekt a 

navíc v jeho mozku trvá nepoměrně déle identifikace chodce. To je dáno přirozeně tím, 

že řidič se běžně nesetkává s ležícími chodci a příslušné „srovnávací“ případy v jeho 

mozku chybí. V praxi tyto případy zpravidla dopadají tak, že řidič ležícího chodce 



stejně přejede, ačkoli viděl na vozovce „něco“, co krátce před přejetím neznámého 

objektu považoval za pytel s odpadky apod. Pokud je podnět k reakci nevyjasněný, 

projevuje se toto nejen takovou řekněme „vlažnou“ reakcí řidiče, ale rovněž intenzita 

brzdění bývá zpravidla nevalná. Zejména kombinace tmavého oblečení chodce, mokré 

vozovky a neosvětlení daného místa veřejným či jiným osvětlením téměř vždy 

„spolehlivě“ vede k přejetí ležícího chodce. Zejména v případě mokré vozovky řidiči 

běžně uvádějí, že viděli např. 5 metrů před vozidlem v jeho jízdní dráze nějaký tmavý 

snad prostorový objekt a vzápětí jim vozidlo nečekaně „nadskočilo“, [5]. Identifikaci 

ležícího chodce do značné míry spíše napomáhají předměty v jeho okolí, které souvisí 

s lidskou činností (ležící jízdní kolo, nákupní taška, pivní přepravka, bota, mobilní 

telefon či tablet, francouzská hůl, brýle …atd.), [12].  

   

Obr.4  Vlevo stojící chodec - odstup 35 m a vpravo ležící chodec - odstup 30 m, [5]  

 

Zejména níže umístěné a pohybující se světlé části chodce velmi napomáhají včasnému 

spatření a rozpoznání chodce v prostém svitu reflektorů vozidla (světlé tenisky, světlé 

nohavice …), což je dáno především rozložením intenzity osvětlení před vozidlem, viz 

obr. 5. 



 

Obr.5  Barva oblečení chodce v jeho dolní části je často limitní jak pro dohlednou 
vzdálenost na chodce, resp. pro jeho identifikaci, [5] 

 

Ke klasickým nočním dopravním nehodám (mimo obec, bez vnějšího osvětlení) s tmavě 

oděnými chodci či neosvětlenými cyklisty dochází téměř výhradně v případech, kdy se 

řidič pohybuje z určitých dopravních důvodů na tlumená světla, [5], [12]. Na tomto 

místě však budou i tak uvedeny výsledky měření dohledných vzdáleností na různě 

oděné chodce na tlumená i dálková světla, viz obr. 6, přivrácené k pěti pozorovatelům 

zády. Chodec se blížil k pozorovatelům pozpátku pomalou chůzí a každý 

z pozorovatelů určil (okamžik) vzdálenost, kdy mohl jednoznačně identifikovat chodce, 

viz Tab. 1, Tab. 3, Tab. 4, [5]. Při měřeních byla suchá vozovka, úplná noční tma a jen 

v případě zkoumání identifikace tmavě oděného chodce na tlumená světla byla 

variována různá konstrukční provedení světlometů na různých vozidlech. Také byla 

pozorovateli subjektivně určena hranice mezi osvětlenou a neosvětlenou částí vozovky 

a následně byla tato porovnána s tzv. „trojúhelníkem dosvitu“, viz Tab. 2 a také 

podrobně [5], Tab. 4.9 - str.119. 

 



 

Obr.6  Oblečení chodce - figuranta, měření dohledné vzdálenosti, [5] 

 

Výsledky měření: při jízdě řidiče osobního automobilu se zapnutými dálkovými 

světlomety může tento na rovném úseku silnice, suchém živičném povrchu, uvidět a 

rozpoznat chodce v tmavém, černém oblečení na vzdálenost nejméně 100 m. Pokud je 

chodec oděn ve světlém či barevném oblečení, může jej řidič osobního automobilu 

uvidět a rozpoznat na vzdálenost asi 130 - 160 m, viz Tab. 1. Pokud je oblečení chodce 

vybaveno reflexivními prvky, může jej řidič vozidla uvidět na vzdálenost asi 200 m. 

V případě pohybu chodce v směru příčném přes vozovku je chodec vidět na větší 

vzdálenost oproti stojícímu chodci o cca 20 - 30 %, [5]. 

 

 

 

 Měření č. 2 Šedý plášť   Měření č. 3 Červená bunda do pasu 

Měření č. 5 Zelená bunda do pasu  Měření č. 6 Světle hnědý plášť, „vaťák“ 

Měření č. 1 Tmavá, černá bunda do pasu 

 Měření č. 4 Modrá bunda do pasu  



č. m. Popis oblečení chodce Rozpoznání (m) 

1    Černé kalhoty, černá bunda do pasu 100 

2    Černé kalhoty, světle šedý plášť 162 

3    Černé kalhoty, červená bunda do pasu 140 

4    Černé kalhoty, modrá bunda do pasu 132 

5    Černé kalhoty, zelená bunda do pasu 133 

6    Černé kalhoty, světle hnědý plášť, vaťák 147 

7    Černé kalhoty, signální vesta „Policie“ 200 

Tab.1 Dálková světla - výsledky měření, [5] 

 

Výsledky měření: Pozorovatelé, aby uviděli chodce, museli vidět obrys těla chodce. 

V případě světlého oblečení chodce (světle šedý plášť) vzdálenost prvního uvidění 

(identifikace) chodce byla přibližně v úrovni dosvitu světlometů na vozovku. V případě 

černého, tmavého oblečení chodce vzdálenost prvního uvidění chodce byla kratší než 

dosvit světlometů na vozovku, a to přibližně o 20-25 %, viz Tab. 4. Aby řidiči-

pozorovatelé uviděli chodce v černém, tmavém oblečení, musely být nohy chodce 

osvětleny do výšky přibližně pod kolena a musel být vidět obrys těla chodce. Vidět 

chodce na vozovce lze přibližně při kontrastu K = 3,0, [5]. 

 

 

 

 

 



Značka vozidla Vzdálenost dle 

výpočtu (m) 

Vzdálenost dle pozorovatelů 

(m) 

Rozdíl (%) 

Fiat Punto 60 

SX 

50 48 - 4 

Opel Vectra 1.6 

16 V 

54 50 - 2 

Š. Octavia 1.9 

TDi 

53 49 - 8 

Š. Fabia 1.4 MPi 56 51 - 9 

Tab.2 Dosvit potkávacích světlometů na vozovku, [5] 

 

č. m. Oblečení chodce Vzdálenost (m) Rozdíl (%) 

1 Černá bunda do pasu 36 - 25 

2 Světle šedý plášť 52 + 8 

3 Červená bunda do pasu 38 - 21 

4 Modrá bunda do pasu 36 - 25 

5 Zelená bunda do pasu 37 - 23 

6 Světle hnědý plášť 42 - 13 

Tab.3 Rozpoznání chodce na potkávací světlomety, [5] 

 

 

 



Typ vozidla Vzdálenost dosvitu (m) Rozpoznání 

chodce (m) 

Rozdíl (%) 

Fiat Punto 60 SX 48 36 - 25 

Opel Vectra 1.6 16 

V 

50 40 - 20 

Škoda Octavia 1.9 

TDi 

49 40 - 18 

Škoda Fabia 1.4 

Mpi 

51 41 - 20 

Tab.4 Rozpoznání chodce v černém oblečení na potkávací světlomety, [5] 

 

V případech, kdy nelze určit hranici osvětlené a neosvětlené části vozovky (mokro, jiné 

zdroje osvětlení, mlha …), viz obr. 7, je třeba rozhled řidiče určit jako maximální 

vzdálenost v jeho jízdním směru, kdy řidič vozidla uvidí (identifikuje), že se zde 

nachází objekt, který může blíže vyhodnotit, rozpoznat, [5]. Jedná se o určité nouzové 

řešení, kdy navzdory výše uvedenému je nyní obecný zákonný požadavek na rychlost 

jízdy řidiče „rozhled“ již odvislý od toho, jak bude barevně a jinak nápadný tmavý 

účastník silničního provozu, který se „odněkud“ vynoří z noční tmy, [12]. 

 



  

Obr.7  Podmínky, kdy nelze stanovit vzdálenost účinného dosvitu světlometů, tedy ani 

od něj odvozenou vzdálenost rozhledu řidiče [5] 

 

Velmi zjednodušeně lze uvést, že na suché nespádované vozovce bez vnějšího osvětlení 

moderní vozidla vybavená halogenovými žárovkami H7 vykazují v noční době dosvit 

(tedy dráhu rozhledu) zhruba 50 - 55 metrů. Tomu odpovídá rychlost přiměřená 

rozhledu cca 75 - 80 km/h. V případě xenonových světlometů činí dosvit cca 60 - 65 

metrů. Tomu odpovídá rychlost přiměřená rozhledu cca 85 - 90 km/h, [12].  

Praktická poznámka: Nechme prosím nyní stranou případy totálně opilých chodců, 

kteří na vozovce spí, či vpadávají do jízdní dráhy s cílem „stopnout“ si nějaké vozidlo. 

Pokud chodec vozovku před vozidlem příčně nepřechází, ale je okrajem vozidla tzv. jen 

podélně „zachycen“ u okraje vozovky, potom je typickou nehodovou konfigurací 

dopravní situace s těmito vnějšími znaky: Řidič se pohybuje v noční tmě mimo 

uzavřenou obec tak, že levými koly přesahuje vyznačený či pomyslný střed vozovky 

směrem do protisměrného jízdního pruhu. Vozovka je široká kolem 6,5 metrů, nemá 



zpevněnou krajnici a nezřídka je její povrch mokrý či vlhký. Protože se v protisměru 

přibližuje jiné vozidlo, vcelku přirozeně se řidič s vozidlem „stáhne“ směrem 

k pravému okraji vozovky, aniž by upravil rychlost pro případ, že se u pravého okraje 

vozovky bude vyskytovat tmavě oděný chodec. Chodec jde proti tomuto vozidlu, je 

částečně oslněn, vozidlo příliš nesleduje a bez nějakých úskoků stranou pasivně čeká až 

jej vozidlo mine. Chodec se v daném místě nachází v legálním postavení a stavu 

(platilo alespoň před zavedením povinnosti být označen reflexními prvky mimo obec 

02/2016), řidič by jej tedy měl respektovat a zvolit rychlost přiměřenou dohledu pro 

spatření „supertmavého“ chodce, s tím že takováto rychlost přiměřená dohledu bývá u 

tmavého chodce asi o 25 % nižší než rychlost přiměřená rozhledu. Výsledek si jistě 

umíte představit … V mnoha podobných případech nočních dopravních nehod máme 

jako svědka řidiče z onoho protijedoucího vozidla. Ono to zase tak pozoruhodné není, 

jedná se spíše o zákonitost. Při každém míjení vozidel v noční tmě a na úzké vozovce 

vlastně každý z řidičů míjí hypotetického tmavého chodce, tedy chodce, který se 

v daném místě vlastně nenachází. Až například tzv. „tisíciprvní“ hypotetický chodec se 

stane chodcem reálným. Řidič by i této eventualitě měl přizpůsobit rychlost jízdy, a to 

zejména v případě, že chodec se může na okraji jeho jízdní dráhy v daném místě 

v legálním stavu a poloze vyskytovat (nejsou zde chodníky, ani krajnice, chodec 

případně nemá povinnost být vybaven reflexními prvky). Analogicky může dojít 

k zachycení tmavých chodců při předjíždění vozidel. Chodec je navíc vůči 

předjíždějícímu vozidlu přivrácen zády a není tedy zcela reálný nějaký úskok či 

vkročení na okraj příkopu. Autor příspěvku se dokonce setkal s případem, kdy na silnici 

II. třídy s krajnicí cca 30 cm a vozovky široké 730 cm se v jedné úrovni v noční tmě 

setkala dvě osobní vozidla a dva cyklisté, [12], [13]. Osvětlený cyklista se řádně 

pohyboval u pravého okraje vozovky ve směru jízdy vozidla předjížděného i 

předjíždějícího. V protisměru se pohyboval cyklista neosvětlený. Řidič předjíždějícího 

vozidla zpozoroval na poslední chvíli protijedoucího neosvětleného cyklistu, nouzově 

vyhnul vpravo, jeho vozidlo tečně zasáhlo vozidlo předjížděné a poté předjíždějící 

vozidlo ve smyku smrtelně zranilo cyklistu „legálního“ a po několika „kotrmelcích“ 

skončilo v poli. Předjížděné vozidlo bylo nárazem vychýleno a narazilo do stromu. 

„Nelegální“ cyklista z místa dopravní nehody ujel a nebyl nikdy vypátrán. Oba řidiči se 

alespoň jednoznačně shodli na tom, že se neosvětlený cyklista v daném místě skutečně 

nacházel, [12], [13]. 



6 Statická a dynamická dohledová vzdálenost, [1], [4]  

 

Po mnoho let panoval vcelku logický názor, že dynamická dohledová vzdálenost (za 

pohybu vozidla) musí být kratší než dohledová vzdálenost statická (při rekonstrukci 

dopravní nehody). Při rekonstrukci dopravní nehody mají pozorovatelé čas, aby pečlivě 

vyhledávali v zorném poli například figuranta představujícího určitého chodce. Proto by 

měl být chodec při běžné jízdě zpozorován později, neboť řidič by měl vzhledem ke 

statickému způsobu vyhledání figuranta ztratit nějaký ten čas zaznamenáním podnětu 

v periferním zorném poli, přenesením osy pohledu do daného místa, fixací zraku na 

daný objekt a vyhodnocením tohoto objektu. Literatura [1] uvádí, že staticky zjištěnou 

dohlednou vzdálenost je třeba ponížit o 20 %, abychom obdrželi reálnou dohlednou 

vzdálenost odpovídající jízdě vozidla, viz obr. 8. 

 

 

Obr.8  Korelace mezi statickou a dynamickou dohlednou vzdáleností dle [1], str. 498 

 

Ačkoli se výše uvedené úvahy jeví jako logické, měření provedená Kledusem tento 

teoretický předpoklad nepotvrzují, [4]. Kledus provedl statická i dynamická měření 

(viewpointsystem ®) dohledových vzdáleností a výsledky vzájemně porovnal. Kledus 

následně zjistil, že houpání vozidla při jízdě pozitivně ovlivňuje možnosti krátkodobého 

nahlédnutí řidiče „o něco dále“ než je tomu při statickém měření. Toto „nahlédnutí 

dále“ má téměř optimálně kompenzovat zpoždění řidiče ohledně zpozorování a 

identifikace podnětu při jízdě. Kledus uvádí následující: citace - Dosažené výsledky 

tedy nepotvrzují předpoklad, že by vzdálenost potřebná pro rozpoznání chodce byla při 

běžné jízdě kratší, než vzdálenost stanovená statickým měřením. V řadě případů, 

zejména u světel potkávacích, se ukazuje, že dynamický pohyb vozidla, především jeho 

houpání (pitching oscillation) může v porovnání s měřením statickým tuto vzdálenost i 

prodloužit. Naopak složitost jízdních situací a četnost podnětů při jízdě může 

podstatným způsobem i zkrátit vzdálenost, na kterou řidič při jízdě rozpozná chodce, - 



konec citace. Ke stejnému závěru dospěl na základě souboru svých vlastních měření 

Kropáč, [5], kap. 4.4.7.4 - str. 121-123. 

 

7 Konkurence podnětů v zorném poli řidiče, [11] 

 

Řidič při jízdě v noci i ve dne sleduje v zorném poli dopravní scénu a jeho zrak neustále 

vykonává tzv. sakadické pohyby, [11]. Tyto pohyby jsou nespojité, přičemž řidič 

pomocí těchto pohybů očí vykonává v prostoru tzv. navigaci (strategie vedení vozidla 

dle obrubníků, patníků, budov, vodorovného dopravního značení) a také tzv. 

vyhledávání dopravně zajímavých podnětů. Tyto navigační a dopravní podněty si mezi 

sebou „konkurují“, přičemž se s troškou nadsázky uchází se „o pozornost řidiče“. Řidič 

tyto opticky zajímavé objekty často i opakovaně přesouvá z oblasti periferního vidění 

do oblasti ostrého vidění a tyto dle složitosti dopravní scény krátkodobě fixuje (typicky 

- opakovaně dle možností). Nelze zcela exaktně popsat zrakové chování řidiče v určité 

konkrétní situaci. Obecně lze říci, že dopravně zajímavé podněty jsou zejména 

pohyblivé dopravní objekty v blízkosti koridoru, kterým se řidič pohybuje. Dále zrak 

řidiče „přitahují“ mimo dopravního značení, stavu světelné signalizace, ukazatele 

rychlosti apod. hranice oblastí s výrazně různým jasem (tedy vysoký kontrast), jako jsou 

hranice okraje různých stínů či „potenciálně podezřelých“ okrajů objektů v blízkosti 

jeho budoucí dráhy (rohy budov, kontejner na sídlišti, okraj přístřešku tramvajové 

zastávky ….) 

Pro bližší studium této problematiky lze doporučit práce č. 8, 9, literatury [14] a také 

práce č. 1, 2, 8 literatury [15]. Lépe než mnoho slovního popisu může konkurenci 

podnětů v zorném poli řidiče přiblížit šest videí, která se nachází na DVD - ROM nosiči 

tohoto sborníku (videa jsou vložena i na této www. stránce). Na videu vnitřní žlutý kruh 

vždy představuje centrální oblast (ostrého) vidění, vnější žlutý kruh hranici oblasti 

periferního vidění a zelená linie odpovídá trajektorii přesunu osy pohledu na pozadí 

optické scény krátce před aktuálním okamžikem, viz obr. 9. Na tomto místě je třeba 

srdečně poděkovat panu prof. E. Pflegerovi (EPIGUS Institut Wien, Austria), který 

poskytnul autorovi příspěvku těchto šest velmi zajímavých videí.  

 



 

Obr.9  Systém ke zjišťování trasování směru pohledu oka, [11], vlevo nahoře ve 

výřezu snímku - soustava kamer s postrojem, [10]  

 

8 Nadkriticky nerovnoměrné osvětlení vozovky, [5], [12], [17]  

 

Pokud veřejné osvětlení nevytváří v prostoru vozovky soustavně osvětlenou plochu, 

potom může řidič nabýt iluze, že jeho rozhled činí například na 120 metrů, avšak ve 

skutečnosti může vidět jen na nepoměrně kratší vzdálenost. V tzv. „tmavé proluce“ 

může velmi snadno přehlédnout tmavého chodce či neosvětlené jízdní kolo, viz obr. 10, 

11. Na obr. 10 se světelné stožáry nacházejí jen po pravé straně vozovky ve vzdálenosti 

asi 60 metrů od sebe. Horizontální intenzita osvětlení v místě osvětlovacího tělesa činí 

přibližně 6 lx, tato postupně klesá se vzdáleností od stožáru a v neosvětleném místě na 

vozovce je v úrovni 1 lx. Abychom mohli hovořit o nepřetržitém charakteru osvětlení 

komunikace, intenzita osvětlení vozovky by neměla v žádném místě podkročit hodnotu 

5 lx, viz podrobně [5], str. 98. 

 



 

Obr.10   Nerovnoměrné osvětlení vozovky, chodec v tmavém místě, [5] 

  

Obr.11   Kdo by při zběžném pohledu rozpoznal na levém snímku neosvětlený moped 

v neosvětleném místě mokré komunikace?, [17] 

 

Chodec má i při použití přechodu pro chodce stále „nějaké ty povinnosti“ vůči jiným 

účastníkům silničního provozu a neměl by řidiči náhle „vpadnout“ do jízdní dráhy. Na 

straně druhé, v blízkosti škol, zastávek MHD a například v místech opatřených 

výstražnou dopravní značkou „A 12 Děti“ má řidič nějaké ty povinnosti „navíc“ a 

nemůže se spolehnout na to, že se chodci budou chovat korektně podle daných pravidel, 

viz podrobně problematika rychlosti přiměřené v kap. 2. Například dítě jdoucí 

z nějakého zájmového kroužku v zimním období může z „hloubi“ chodníku letmo 

vběhnout na přechod pro chodce, aniž by na tzv. „patě“ přechodu zastavilo a řádně se 

přesvědčilo o dopravní situaci v jeho okolí. Z tohoto důvodu by mělo být alespoň 

přibližně rovnoměrně osvětleno i okolí takovýchto přechodů pro chodce, protože i 



v tomto prostoru mohou ve vybraných případech řidiči vznikat nějaké ty povinnosti 

„navíc“. Pokud je výrazně osvětlen jen samotný přechod pro chodce, zorničky řidiče se 

tzv. „přicloní“ a na sítnici očí řidiče dopadá jen velmi málo optických informací 

z blízkého okolí „přesvětleného“ přechodu pro chodce. Blízké okolí lokálně 

„přesvětleného“ přechodu pro chodce může být pro řidiče hůře „čitelné“, než kdyby 

dané místo nebylo osvětleno vůbec. Jinými slovy, vozidlo řidiče by dokázalo svými 

potkávacími světlomety osvětlit samotný prostor přechodu pro chodce sice méně 

intenzivně než vnější osvětlení, ale zase by nevznikly velmi nepříznivé velmi ostré 

hranice „přesvětlené“ oblasti a oblasti „hluboké tmy“. 

Lokálně přesvětlený přechod pro chodce může být s troškou nadsázky připodobněn 

k oslnění řidiče protijedoucím vozidlem krátce před jejich minutím, [12]. Také v tomto 

případě vzniká velmi ostrá hranice mezi oblastí silného přesvětlení a oblastí úplné tmy, 

ve které toho řidič příliš nevidí, viz obr. 12. Samostatnou kapitolou v této oblasti je 

mokrá vozovka, což je samozřejmě velmi nepříznivě ovlivňuje možnosti rozpoznání 

tmavých chodců obecně. 

 

 

Obr.12   Lokálně přesvětlená oblast komunikace protijedoucím vozidlem, [12] 

 



9 Typické rozložení intenzit osvětlení a možnosti rozpoznání chodců, [9] 

 

Liščák a Dirnbach se zabývali měřením rozložení intenzit osvětlení vozovky vozidlem 

VOLKSWAGEN PASSAT CL, r.v. 1995, zdroj H1 55W 12V. Bylo sucho, zamračeno, 

noční doba. Sklon světlometů byl seřízen na výrobcem udávanou hodnotu 1,2 %, krycí 

skla světlometů i čelní sklo byly čisté. Po měření intenzity osvětlení vozovky byly od 

osy pravého světlometu vytyčeny tři podélné linie ve vzdálenostech -5, 0 a + 5 metrů. 

Bylo zhotoveno 6 figurín různých barev s důrazem na tmavé barvy jejich oděvu (černá, 

tmavomodrá, tmavohnědá, tmavozelená, červená a modrá). Na uvedených třech liniích 

byla poté hledána taková kritická poloha jednotlivých typů figurín, aby tato byla právě 

viditelná do výšky kolen. Právě tehdy byla obrysově viditelná celá tmavá silueta 

figuríny. Figurína byla vždy k vozidlu přibližována zezadu, tedy ze tmy až do kritické 

pozice. Mimo uvedených barevných provedení figurín byla navíc využita i bílá figurína, 

tak aby byly spolehlivě s figurínou černou ohraničeny extrémní varianty. Na obr. 13 je 

patrný náhled na uspořádání měření a na obr. 14 se nachází podstatné výsledky obou 

typů měření. Barevné krátké linie (resp. obdélníky) v jednotlivých třech podélných 

liniích vyjadřují kritické pozice šesti různých typů barevných figurín. Celkem byla 

provedena měření se třemi řidiči, kdy na obr. 14 se nachází jen měření provedená s 

řidičem ve věku 51 let bez očních vad. 

 

Obr.13   Náhled na uspořádání měření, [9] 



 

Obr.14   Dohledné vzdálenosti řidiče na různobarevné příčně umístěné figuríny, [9]  

 

10 Dokumentace výsledků měření a rekonstrukcí dopravních nehod, [12], [17] 

 

Jak již bylo uvedeno v kap. 1, znalec zkoumá jen případ konkrétní nehody. V případě 

rekonstrukce dopravní nehody postačuje jen co nejvěrněji napodobit resp. „zopakovat“ 

povětrnostní a další podmínky, které panovaly na místě dopravní nehody. Znalec tedy 

většinou nepotřebuje pomocí nějakého matematického modelu „uchopit“ danou 

světelnou scénu a na pozadí tohoto modelu zkoumat různé jiné vlivy, jiné podmínky a 

jejich příslušné kombinace. Znalec tedy určuje kvalitativním a heuristickým způsobem 

různé kritické pozice stylem, „nyní ještě nevidím a nyní již vidím“. Nemá pro něj tedy 

smysl „přetavovat“ naměřené veličiny ohledně charakteru světelné scény do nějakého 

matematického modelu a pak z tohoto modelu nějak pochybně zpětně odvozovat to, co 

pro lidského pozorovatele může či nemůže být vidět (to by bylo podobné jako 

„škrábat“ se za levým uchem pravou rukou). 



Znalec se však spíše potýká s tím, jak optické vjemy své i vjemy pozorovatelů graficky 

věrohodně zachytit. Znalecký posudek by totiž měl být transparentní a kterákoli ze stran 

sporu může cokoli napadnout. Není přitom problémem uspořádat naměřené údaje do 

nějaké tabulky a tuto tabulku přiložit jako nedílnou součást protokolu o vyšetřovacím 

pokusu, kterou standardně podepisují zúčastněné osoby, tedy například včetně právního 

zástupce obviněného. Na straně druhé, například i soudce, který z logiky věci nemůže 

být přítomen rekonstrukci dopravní nehody před podáním obžaloby, by si později rád 

učinil vlastní intuitivní úsudek o dohledových poměrech na místě dopravní nehody. Na 

tomto místě si asi každý řekne: V čem je vlastně problém? K čemu máme digitální 

fotoaparáty? Odpověď zní: Problém to je, protože různé scénické režimy snímání 

včetně tzv. automatického módu mohou zachytit celkovou úroveň světelnosti snímku 

nesprávným způsobem. U klasického fotoaparátu bychom asi řekli, že celková úroveň 

světelnosti snímku je funkcí expoziční doby, kterou dopředu neznáme, tak abychom 

pořídili věrohodný snímek světelné scény vzhledem k optickému vjemu, tak jak jej 

vnímá lidské oko. Také na levém snímku obrázků 15, 16 je zachycen na hranici jízdních 

pruhů chodec, avšak tohoto chodce nevidíme na rozdíl od snímku pravého pořízeného 

za jiných světelných podmínek. 

  

Obr.15   Vliv způsobu zpracování dopadajícího světla fotoaparátem na optickou 

světelnost snímku, jak je poté vnímána lidským pozorovatelem, [17] 



 

Obr.16   Vlevo je vidět téměř „neviditelný“ chodec - záběr z kamery, vpravo snímek 

pořízený digitálním fotoaparátem (automatika) z podobné vzdálenosti, [12] 

 

Jak však máme prakticky na místě dopravní nehody určit, která úroveň světelnosti 

snímku „je ta pravá“? Lze pořídit ze stativu vícero snímků téhož výjevu s různou 

světelností. Poté lze snímky uložit do přenosného počítače a ihned na místě samém je 

třeba se rozhodnout, který ze snímků nejvěrněji dokumentuje z hlediska osvětlení daný 

optický výjev, [17]. 

Profesionálním řešením ohledně dokumentace úrovně světelnosti reálné světelné scény 

dopravních nehod je tzv. HDR fotografie. Zjednodušeně řečeno, s využitím stativu je 

automaticky pořízena celá sada snímků s různou dobou expozice, kdy doba expozice je 

variována systematicky po jednotlivých krocích na pomyslné expoziční stupnici. Tato 

problematika již značně přesahuje poslání tohoto příspěvku a v případě potřeby je třeba 

odkázat na literaturu [2] - str. 160-176. 

 

11 Shrnutí závěrů výzkumu Kropáče, [5]  

 

1. Definovat pojem rozhled uváděný v Zákonu č. 361/2000 Sb. § 18 odst. 1 v případě 

jízdy řidiče vozidla za snížené viditelnosti lze takto: 



a) Rozhled řidiče vozidla je maximální vzdáleností v jeho jízdním směru, kdy řidič 

vozidla uvidí (identifikuje), že se zde nachází objekt, který může blíže vyhodnotit, 

rozpoznat (např. chodce, neosvětleného cyklistu, neosvětlené vozidlo).   

b) při zapnutých potkávacích světlometech je to vzdálenost na vozovce před vozidlem, 

kde je možno určit rozhraní osvětlené a neosvětlené části vozovky, respektive je to 

dosvit světlometů na vozovku. Pokud nelze rozhraní osvětlené a neosvětlené části 

vozovky určit (mokrá vozovka, mlha, vliv jiného zdroje světla), je rozhled řidiče určen 

dle bodu a).   

Dle ustálené právní praxe je priorita dána bodu a), bod b) je speciálním prvkem při 

zapnutých potkávacích světlometech vozidla, nevyskytujícím se vždy.   

2. Při konkrétní dopravní nehodě střetu vozidla s chodcem za snížené viditelnosti je 

nutno zjistit a v posudku uvést vzdálenost, kdy řidič vozidla prvně mohl uvidět 

(identifikovat) chodce. V případě zapnutých potkávacích světlometů na vozidle zjistit a 

uvést speciální parametr, a to vzdálenost dosvitu světlometů na vozovku před vozidlem.     

3. Při jízdě řidiče vozidla v noci se jedná o tzv. mezopické vidění. Jasy pozorovaných 

předmětů jsou v rozmezí 0,001 cd.m-2 až přibližně do úrovně 10 cd.m-2. Uplatňují se 

oba druhy světločivých buněk oka. Řidič vozidla vidí barevně, může rozlišit kontrast 

barev.      

4. Charakter úseku silnice v místě nehody je významným vstupním údajem pro správné 

odvození rozhledových poměrů řidiče vozidla ve vztahu k chodci nacházejícímu se na 

vozovce.  

5. Uvidět (identifikovat) chodce na vozovce před vozidlem závisí na těchto 

parametrech: 

•  Kvalitě zrakového vnímání řidiče vozidla (obecně „jak dobře řidič vozidla 

vidí“). 

•  Osvětlení vozidla (dálková, potkávací světla, svítivost světlometů).  

•  Okolí místa nehody (osvětlení místa nehody i jiným zdrojem světla, např. 

veřejným osvětlením). 

•  Velikosti a barvě objektu (v případě chodce jeho oblečení, poloha chodce). 



•  Povrchu komunikace, tj. odrazivost světla od povrchu vozovky (suchá, mokrá 

vozovka). 

•  Žádný z těchto parametrů není možno v analýze střetu vozidla s chodcem za 

snížené viditelnosti omezit, či se jím vůbec nezabývat.   

6. Vzdálenost, kdy řidič vozidla prvně uvidí (identifikuje) chodce na vozovce, případně 

vzdálenost dosvitu potkávacích světlometů na vozovku, se zpravidla stanovuje na 

základě vyšetřovacího pokusu.  

7. Vyšetřovací pokus je možno provádět v souladu s metodikou Znaleckého standardu 

č. II. Vždy je nutno se zabývat stanovením vzdálenosti, kdy řidič vozidla mohl prvně 

uvidět (identifikovat) chodce na vozovce či i mimo ni například na krajnici.     

8. Vyšetřovací pokus není nutno provádět, jestliže:  

Řidič vozidla měl zapnuty dálkové světlomety, chodec se na vozovce nacházel ve 

vzpřímené poloze. Oděv chodce může být tmavý, případně i černý. 

Úsek silnice je osvětlen veřejným osvětlením (osvětlovací soustavou) rovnoměrné 

intenzity osvětlení. V žádném místě na silnici (vozovce) nesmí klesnout intenzita 

osvětlení pod hranici 5 lx. Řidič vozidla může mít zapnuty potkávací nebo dálkové 

světlomety. 

V obou výše uvedených variantách se musí jednat o rovný úsek silnice nebo zakřivení 

je takové, že umožňuje rozhled řidiči na silnici do vzdálenosti nejméně 100 m (např. 

mírná zatáčka).   

9. Při jízdě řidiče osobního automobilu se zapnutými dálkovými světlomety může tento 

na rovném úseku silnice, suchém živičném povrchu, uvidět (identifikovat) chodce 

v tmavém, černém oblečení na vzdálenost nejméně 100 m. Pokud je chodec oděn ve 

světlém či barevném oblečení, může jej řidič osobního automobilu uvidět a rozpoznat 

na vzdálenost asi 130 - 160  m.  

Pokud je oblečení chodce vybaveno reflexivními prvky, může jej řidič vozidla uvidět na 

vzdálenost asi 200 m.      



10. Při zapnutých potkávacích světlometech na vozidle za obvyklých podmínek v noci 

(seřízené světlomety, suchá vozovka) je rozhraní osvětlené a neosvětlené části vozovky 

před vozidlem přesně vizuálně určitelné a při vyšetřovacím pokusu dokumentovatelné.   

11. Rozhraní osvětlené a neosvětlené části vozovky před vozidlem je v místě, kde 

vertikální intenzita osvětlení klesne na hodnotu 2 lx při vzdalování se od vozidla.  

12. Dle výšky vztažného bodu světlometu a předepsaného svislého sklonu světlometu 

lze vymezit s přesností ±10 % vzdálenost dosvitu potkávacích světlometů pro konkrétní 

vozidlo s účinnými a dle výrobce seřízenými světlomety. 

13. Řidič vozidla, aby uviděl (identifikoval) chodce na vozovce při zapnutých 

potkávacích světlometech, musí vidět obrys těla chodce.    

14. Chodce ve světlém oblečení řidič vozidla prvně uvidí (identifikuje) ve vzdálenosti 

přibližně totožné, jaká je vzdálenost dosvitu potkávacích světlometů na vozovku. 

Chodce v tmavém, černém oblečení řidič vozidla prvně uvidí (identifikuje) ve 

vzdálenosti kratší, než je vzdálenost dosvitu potkávacích světlometů, a to o 20-25 %.      

15. Řidič vozidla může prvně uvidět (identifikovat) chodce při zapnutých potkávacích 

světlometech v okamžiku, kdy kontrast jasu objektu (chodce) a bezprostředního okolí je 

v úrovni K = 3,0. Platí pro jas bezprostředního okolí 0,001 cd.m-2. 

16. Při jízdě řidičů rychlostí do 80 km.h-1, kteří byli soustředěni na jízdu, se neprojevil 

vliv rychlosti jízdy na vzdálenosti uvidění rozpoznání siluety chodce na vozovce před 

vozidlem. Nezjištěna ani rozdílnost vzdáleností oproti statickým podmínkám měření.        

17. Osvědčilo se měřit intenzitu osvětlení chodce světlomety vozidla ve vertikální 

rovině, kdy měřicí sonda je natočena směrem ke zdroji světla, k vozidlu. Intenzita 

osvětlení se měří v úrovni vozovky, v úrovni asi 1,0 m a 1,7 m nad povrchem vozovky. 

Rozmezí vertikální intenzity osvětlení v okamžiku, kdy řidič prvně uvidí (identifikuje) 

chodce v tmavém, černém oblečení na vozovce před vozidlem, je v úrovni vozovky 

(10-20) lx, ve vzdálenosti 1,0 m nad povrchem vozovky (2-5) lx, tj. v úrovni pasu 

chodce a ve výšce 1,7 m nad povrchem vozovky (0,5-1,0) lx, tj. v úrovni hlavy chodce.    

 



12 Odborná literatura k problematice vnímání a rozhodování účastníků 

silničního provozu,  [14], [15]   

 

Jak je již uvedeno v kap. 1, analýza dopravních nehod má své vlastní názvosloví a 

specifické okruhy zkoumání. Přesto není na škodu získat určitý interdisciplinární 

odborný přesah do oboru, který se mimo jiné také zabývá problematikou osvětlení 

dopravního prostoru. V roce 2014 byly autorem tohoto příspěvku vydány dvě odborné 

publikace, které jsou souborem moderních a současně potřebných prací tuzemských i 

zahraničních autorů k dané problematice. Odborná literatura obsahuje celkem 23 prací: 

např. reakční doba řidičů včetně reakce seniorů, podnapilých osob, optická složka 

reakce osob s očními vadami a při složených podnětech - např. při telefonování za 

jízdy, sakadické pohyby očí, fixace, strategie přenášení osy pohledu - typické procesní 

časy při pohledu řidiče do jednotlivých zpětných zrcátek, základy akustického a 

taktilně-vestibulárního vnímání včetně kriteriálních veličin zjištěných při testech, 

problematika „psychologického“ oslnění xenonovými světlomety, kognitivní 

psychologie, dopravní nehody na křižovatkách řízených soustavou světelných signálů. 

  

Obr.17   Náhled na titulní strany odborných publikací „Vnímání a rozhodování 

účastníků silničního provozu IV. denní doba a V. noční doba“ [14], [15]  

 



V elektronické podobě sborníku „Kurzu osvětlovací techniky XXXII“ můžete nalézt ve 

složce „Rábek - videa, učebnice“ pět souborů, které obsahují dostatečně podrobnou 

informaci o profilu obou odborných publikací (profily těchto i dalších odborných 

publikací jsou vloženy i na této www. stránce, kompletní obsah kapitol a podkapitol, 

technická specifikace učebnic a náhledy na několik vybraných stran).  
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