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Abstrakt 

 Dizertační práce je zaměřena na problematiku spatření chodců řidičem vozidla 

v podmínkách jízdy v noci. V první části dizertační práce je zhodnocen současný stav dané 

problematiky, jsou vymezeny pojmy rozhled a dohled na překážku. Dále jsou zde rozebrány 

jednotlivé vlivy, které možnost spatření chodců řidičem vozidla, při jízdě v noci, ovlivňují. Ze 

všech uvedených vlivů se práce zaměřuje především na dva parametry, a to jakým způsobem se 

schopnost rozpoznání chodce v jízdní dráze vozidla vyvíjí se vzrůstajícím věkem řidiče a 

s rozvojem očních vad.  

Při zkoumání dané problematiky bylo osloveno velké množství respondentů, v širokém 

spektru stáří a kvality zrakového vnímání, se kterými bylo poté provedeno měření. V dizertační 

práci je navržena metodika posuzování těchto dvou parametrů, kdy prvotním předpokladem je 

vytvoření zcela identických podmínek měření dohlednosti na chodce, pro širokou škálu 

respondentů (posuzovatelů). Jako jediná možnost vytvoření konstantních podmínek se jeví 

provádění měření posuzováním obrazové scény na monitoru počítače. V rámci přípravy 

experimentu byly vytvořeny dvě sady fotografií (pro dvě různé skladby oděvu figuranta) a 

fotografie byly uspořádány v programu Microsoft Office Power Point tak, aby simulovaly 

přibližování se vozidla v noci k postavě chodce.  

Samotného měření se zúčastnilo velké množství respondentů, kteří byli rozděleni celkem 

do devíti kategorií, a to dle věku a rozsahu očních vad. V dizertační práci je navržena metodika 

vyhodnocování provedených měření, stanovení kontrastu a úhlového rozměru pozorovaného 

objektu (chodce) na obrazové scéně monitoru. V závěru experimentu je provedeno vyhodnocení 

provedených měření a uveden komentář k získaným výsledkům. 

V dizertační práci je navržen způsob experimentálního zjištění počátku vjemu řidiče při 

zpozorování překážky (chodce), za pomocí elektrofyziologické vyšetřovací metody 

elektroretinografie (ERG). V rámci dizertační práce bylo provedeno prvotní měření za pomocí 

této metody, kdy v průběhu měření bylo bohužel zjištěno, že citlivost uvedené metody 

neumožňuje rozlišení změny elektrického potenciálu pro tak málo intenzivní podněty, jako je 

spatření chodce na okraji vozovky. Není však vyloučeno, že v budoucnu, při dalším vývoji této 

oftalmologické diagnostické metody, bude citlivost zvýšena natolik, že umožní objektivní 

nalezení okamžiku zaregistrování překážky zrakovým orgánem.  
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Abstract 

The dissertation is focused on the problematic of the driver´s ability to see pedestrians in 

the conditions of driving at night. The first part tells the current view of these problematic, terms 

are defined: the outlook and the range of vision to see the obstacle. This part also describes 

various effects that are affecting the driver´s ability to see pedestrians while driving at night. Out 

of all mentioned effects, this project mainly focuses on two parameters – how is the driver´s 

ability to see a pedestrian affected by his obsolence and developing visual handicap. 

During the research, high number of respondents of wide range of age and various vision 

quality were present and attended the experiment. This project proposes a methodology of 

comparasion of those two parameters mentioned above. The main condition which must have 

been held was to create absolutelly identical conditions of the experiment used by wide range of 

respondetns. The best way how to possibly achive the best results is by using a video scene on 

the PC monitor. Two sets of photographies were made while preparing the experiment (2 various 

sets of clothes for the pedestrian) and these sets were sorted by using the Microsoft Office Power 

Point program. This made a simulation of a vehicle approaching a pedestrian at night. 

The measurement was attended by a large number of respondents who were divided into 

a total of nine categories, according to age and extent of ocular defects. The dissertation is a 

methodology for evaluating the measurements, determination of contrast and angular size of the 

watched object (pedestrian) using the scene on the PC monitor. At the end of the experiment is 

an evaluation of the measurements and put comments on the results obtained.  

This project  proposses a method for the early detection of the driver´s  perception when 

sighting barriers (pedestrian) using the electrophysiological examination method – the 

electroretinography (ERG). In this dissertation,the initial measurements were carried out using 

this method, when during the measurement was unfortunately found that the sensitivity of the 

method does not allow resolution changes of the electrical potential for so little intense stimuli 

such as the sight of pedestrians at the edge of the road. But it is not excluded that in the future 

the  further development of the  ophthalmological diagnostic method will increase the sensitivity 

so it will allow to spot the objective moment of registration the obstacle by the viusal organ 
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1. Úvod 

1.1 Úvod do problematiky 

 V posledních letech jsme svědky dynamicky narůstající motorizace obyvatel České 

republiky. Vlastnictví motorového vozidla již není luxusem jako dříve, ale nezbytností a 

motorové vozidlo patří k životu stejně jako mnohé jiné věci. Zcela běžně se setkáváme s tím, že 

jedna rodina vlastní dva a někdy i více automobilů. Z důvodu rozvoje podnikání se zvyšuje také 

množství užitkových vozidel na silnicích. Potom není divu, že síť komunikací, budovaná 

v minulých letech, v mnoha případech tak vysokému zatížení nevyhovuje a silnice jsou 

provozem přetěžovány. S tím, jak roste hustota provozu, zvyšuje se i riziko vzniku dopravních 

nehod, a to i těch nejzávažnějších. Krom toho, že každá dopravní nehoda, zvláště potom nehoda 

s tragickými následky, přestavuje osobní tragédii, tak také vytváří velký celospolečenský 

problém. Proto je zcela logickou snahou všech zainteresovaných osob a organizací vyvíjet úsilí 

k tomu, aby počet nehod nejenom nenarůstal, ale postupně se snižoval a především, aby se 

snižovaly následky těchto nehod. K tomu, aby bylo možno nalézt účinné prostředky 

napomáhající snížení nehodovosti, je v prvé řadě nezbytné pochopit mechanismy a okolnosti 

vzniku kritických situací, čemuž napomůže i důkladné vyšetření každé, již proběhlé dopravní 

nehody. 

 Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám, jejich oběťmi bývají 

často chodci. Velká část těchto neštěstí vznikne za snížené viditelnosti, kdy příčinou mnoha 

tragických nehod je pozdní rozpoznání chodce ve vozovce. Auta i cyklisté mají povinnost svítit, 

chodci takovou povinnost nemají, přitom jsou v silničním provozu ti nejzranitelnější. „Vidět a 

být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích a za snížené viditelnosti to platí 

dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě. 

 Na vzniku dopravní nehody vozidla s chodcem za snížené viditelnosti se podílejí tři 

prvky: vozidlo – řidič – chodec. Vzájemná interakce těchto tří prvků potom rozhodne o tom, zda 

k nehodě dojde, či nikoli. 

 Z hlediska vlastností vozidla má na vznik dopravní nehody za snížené viditelnosti zásadní 

vliv schopnost světlometů osvětlit vozovku před vozidlem, bez negativního ovlivnění zraku 

protijedoucích řidičů. Konstrukce vozidel a jejich osvětlovacích systémů prošla v posledních 

letech revolučním vývojem. Jsou zaváděny nové zdroje světelného záření, nové odrazné plochy 
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s lepšími charakteristikami nebo nové materiály na výrobu částí světlometů. Pro zajištění kvality 

osvětlení vozovky před automobilem jsou světlomety běžně vybavovány vysokotlakovými 

ostřikovači, zavádějí se inteligentní systémy osvětlení, které jsou schopny účinně osvětlovat i 

místa, která dříve osvětlena nebyla, například natáčením světlometů. 

 I když se na poli vývoje moderních vozidel dělá pro zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu velké množství práce, je to jen část potřebného. Je nezbytné, aby se do celého procesu 

zapojil také druhý účastník – řidič vozidla. Zde paradoxně zlepšování vlastností automobilů 

působí kontraproduktivně, neboť řidiči v mnoha případech, zvláště ve skupině mladých málo 

zkušených řidičů, až nekriticky spoléhají na možnosti vozidel. To často vede k přeceňování 

vlastních schopností, což společně s nedostatkem zkušeností mnohdy vyústí až ve vznik kritické 

situace, kterou se ne vždy podaří zvládnout. Avšak i na tomto poli postupně dochází ke 

zlepšování, a to především výchovou řidičů prostřednictvím preventivních dopravně – 

bezpečnostních kampaní, zaměřených na všechny účastníky silničního provozu. Iniciátorem 

těchto akcí je především BESIP, ale i Ministerstvo dopravy, útvary policie a další složky, 

zabývající se bezpečností silničního provozu.  

Posledním prvkem systému „vozidlo – řidič – chodec“ je nejzranitelnější článek řetězu – 

chodec. I když na chodce je kladeno nejméně zákonných požadavků, tak právě on může svým 

chováním nejvíce ovlivnit výsledek setkání s vozidlem. Pro chodce, účastnícího se silničního 

provozu za snížené viditelnosti, platí více jak pro koho jiného zásada „vidět a být viděn“. 

Důsledným působením médií, výchovou budoucích chodců na školách i v předškolních 

zařízeních, vlivem dopadu bezpečnostních kampaní, ale také aktivitou výrobců oděvů se na 

silnici setkáváme stále častěji s pestře oblečenými, tedy lépe viditelnými, chodci. Nejlépe je 

možno tento posun pozorovat na sportovním oblečení cyklistů, kde jednobarevné sportovní 

oděvy jsou vystřídány velmi nápadnými, barevnými dresy, mnohdy s reflexními prvky. Přesto i 

nadále mnoho chodců svou vlastní rozpoznatelnost za snížené viditelnosti velmi podceňuje a 

silničního provozu se účastní bez jakýchkoli pomůcek pro zvýšení bezpečnosti. Bohužel často i 

ve stavu, který sám o sobě bezpečnou účast v silničním provozu vylučuje. Přitom chodec má 

mnohem větší možnost spatřit, předepsaným způsobem osvětlené přijíždějící vozidlo, než řidič 

automobilu neosvětleného chodce. Chodec má téměř vždy dostatek času pro úpravu svého 

jednání takovým způsobem, aby byla zajištěna jeho bezpečnost.  

I přes postupné zlepšování situace u všech tří prvků systému „vozidlo – řidič – chodec“ 

stále dochází, za viditelnosti snížené tmou, ke střetům vozidel s chodci, kteří nebyli na vozovce 
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zpozorováni dostatečně včas. Proto je žádoucí a nezbytné co nejobjektivnější vyšetření dopravní 

nehody a zjištění všech okolností, které přispěly ke vzniku nehodové situace, a to nejenom proto, 

aby mohl orgán činný v trestním řízení objektivně rozhodnout, ale také, aby poučení, které 

z rozboru situace vzešlo, bylo možno dále využít pro další jak technický, tak také právní vývoj.  

 Základním pilířem pro analýzu nehody s chodcem za snížené viditelnosti je zodpovězení 

otázky, jak daleko řidič před vozidlo viděl, tedy jaký měl před vozidlo rozhled. Další klíčovou 

otázkou je, v jakém okamžiku mohl chodce spatřit. S velikostí rozhledu řidiče je potom spjata 

otázka rychlosti, kterou se vozidlo mohlo v daném okamžiku pohybovat; s možností spatřit 

chodce je následně spjata otázka včasnosti reakce řidiče a možnosti odvrácení kolize.  

 Dizertační práce je zaměřena především na zkoumání základního parametru majícího vliv 

na odvrácení střetu vozidla s chodcem, kterým je možnost včasného rozpoznání chodce v jízdní 

dráze vozidla. Zvláště potom jak se tato schopnost rozpoznání vyvíjí se vzrůstajícím věkem 

řidiče a s rozvojem očních vad řidiče. V rámci zpracování dizertační práce bylo osloveno velké 

množství respondentů v širokém spektru stáří a různého stupně vývoje očních vad. Pro zajištění 

možnosti porovnání výsledků u všech hodnocených kategorií respondentů bylo pro všechny 

připraveno identické měření dohlednosti na chodce. Získané výsledky jsou uvedeny v tabulkách 

a zpracovány do grafů. Z výsledků jsou formulovány závěry, které mohou pomoci technickým 

znalcům z oboru dopravy, odvětví doprava městská a silniční, při hodnocení nehod s chodci 

v noční době.   

 Možnost spatření chodce řidičem vozidla úzce souvisí s pojmy, jako je jas, kontrast a 

dalšími optickými veličinami. Z toho důvodu je v úvodu práce proveden stručný přehled základů 

optiky a základních fotometrických veličin a jednotek.  

 

1.2 Základy optiky 

1.2.1 Spektrální obor optického záření a jeho členění 

Optické záření je elektromagnetické záření v pásmu kmitočtů přibližně od 3.10
16 

Hz do  

3.10
11 

Hz (vlnové délky 10 nm až 1 mm), kde se uplatňují zákony optiky. Optické záření je 

záření neionizující (neionizační), takové záření má energii fotonu menší, než je prahová energie 

pro fotoionizaci. 

Uvedené pásmo kmitočtů (vlnových délek) se obvykle dále rozděluje na tři základní oblasti: 

   - oblast viditelného záření či světla (zkratka VIS), 
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   - oblast ultrafialového záření (zkratka UV), 

   - oblast infračerveného záření (zkratka IR). 

 

Světlo patří do té části pásma optického záření, které je vnímáno lidským zrakovým 

orgánem. Vyvolává zrakový vjem u normálního fotopického pozorovatele (pozorovatele v 

podmínkách denního vidění, tj. v podmínkách, kdy je zrak adaptován na dosti intenzivní denní 

světlo a kdy vidění, které při tom vzniká, rozlišuje barvy). Za zhoršených pozorovacích 

podmínek (za soumraku, za svítání a v noci) při tzv. nočním vidění dochází k posunu citlivosti 

lidského zraku ke kratším vlnovým délkám. Při adaptaci zraku na tmu hovoříme o skotopickém 

pozorovateli. Zrak pozbývá schopnost rozpoznávat barvy, rozlišuje jen různé modrošedé 

odstíny, vyniká však neobyčejnou citlivostí na intenzitu světla. 

 

Světlo se rozkládá mezi spektroskopickými vlnovými délkami asi 380 nm až 760 nm. 

Užší pásma v uvedeném rozmezí vnímá lidské oko jako barvy (barva světla je určena jeho 

kmitočtem či vlnovou délkou). Pořadí barev ve viditelném spektru je toto: 

- fialová      (380 nm až 455 nm), 

- modrá       (455 nm až 492 nm), 

- zelená       (492 nm až 577 nm), 

- žlutá         (577 nm až 597 nm), 

- oranžová   (597 nm až 622 nm), 

- červená     (622 nm až 760 nm). 

 

Jelikož se vlastnosti optického záření mění spojitě v závislosti na vlnové délce, nejsou 

uvedené vlnové rozsahy přesně měřitelné nebo definovatelné. 

Přiléhající oblasti vně viditelného pásma mají názvy odvozené od krajních barev. 

Předpona "ultra" má význam "nad, přes, více, krajně" a předpona "infra" má význam "dole, 

vespod, nízko, pod". 

 

1.2.2 Rychlost šíření optického záření 

Vymezení optického záření, jako jednoho z druhů elektromagnetického záření, ve svých 

důsledcích znamená, že pro ně platí stejné zákony, jako pro ostatní druhy elektromagnetického 
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záření. Z hlediska dalších potřeb si připomeneme z poznatků platných pro celý spektrální obor 

elektromagnetického záření jen ty nejdůležitější: 

 optické záření (světlo) se v homogenním izotropním prostředí šíří přímočaře,  

 šíření optického záření (světla) prostorem není vázáno na jeho hmotnou podstatu (šíří se i 

vakuem), 

 vlnová délka    a kmitočet  f  jsou spolu vázány vztahem:    

 .f  =  c   

kde značí:   c …  rychlost světla ve vakuu  

 rychlost šíření optického záření v hmotném prostředí závisí na jeho vlnové délce 

(kmitočtu), 

 v optice se nazývá prostředí, v němž se šíří monochromatická (jednobarevná) světla různé 

vlnové délky různou fázovou rychlostí (rychlostí, jakou se šíří fáze daného vlnění) 

disperzní prostředí - fázová rychlost v monochromatického světla s vlnovou délkou   se 

určí ze vztahu: 

 n

c
v

 
 

  kde značí:  n …  je absolutní index lomu prostředí pro světlo s vlnovou délkou  

 fázová rychlost vlnění se obvykle vyjadřuje pouze velikostí, tj. nezavádí se jako vektor, 

jednotkou je metr za sekundu, značka m/s, 

 šíří-li se disperzním prostředím polychromatické (vícebarevné) světlo, šíří se energie 

tohoto složeného optického záření a jeho amplituda rychlostí u, která se nazývá 

skupinová (grupová) rychlost, 

 jestliže vlnové délky jednotlivých složek polychromatického světla jsou blízké a jejich 

střední hodnota je  , pak skupinová rychlost 

,
d

dv
vu  

kde značí:  v …  je fázová rychlost příslušející v daném prostředí monochromatickému světlu s 

vlnovou délkou    

 

Rychlost světla ve vakuu c je základní fyzikální konstanta. Její přesná hodnota je: 

c  =  2,997 924 584 . 10
 8 

 m/s 

 

(2) 

(3) 

(1) 
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1.2.3 Přirozené optické záření (světlo) a jeho vlastnosti 

Přirozeným optickým zářením (světlem) se rozumí optické záření (světlo) emitované 

přírodními zdroji, např. Sluncem, hvězdami, atmosférickými výboji. 

Protože záření těchto zdrojů je produkováno současně velkým množstvím (z hlediska 

požadavků matematické statistiky) navzájem nezávislých elementárních zdrojů (atomů, iontů, 

molekul), které kromě toho září vždy jen po jistou velmi krátkou dobu bez vzájemného časového 

vztahu, vykazuje optické záření tyto vlastnosti – je: 

     - chaotické, 

      - nemonochromatické (tj. polychromatické, složené), 

      - nepolarizované, 

       - nekoherentní (nejsou-li uplatněna speciální opatření). 

 

Koherencí optického záření se rozumí jeho statistická uspořádanost. Každé optické pole 

má jistou míru statistické neurčitosti, která se projevuje fluktuacemi charakteristických veličin 

(např. intenzity elektrického pole). Fluktuace pole mají svůj původ buď v principech spontánní 

emise mnoha částic (atomů, iontů, molekul apod.) nebo ve fluktuacích parametrů prostředí (např. 

indexu lomu turbulentní atmosféry), jímž se záření šíří.  

Označením přirozeného optického záření jako chaotického záření je vyjádřeno, že se 

jedná o záření, které má nejvyšší možnou míru statistické neuspořádanosti (maximální entropii), 

tedy o záření, v němž vektory intenzity elektrického pole E a magnetické indukce B chaoticky 

(nahodile) mění svou orientaci a které bez uplatnění speciálních opatření nevykazuje schopnost k 

pozorovatelné interferenci. 

Ve srovnání s umělými zdroji optického záření (konkrétně s lasery) je optické záření, 

emitované přírodními zdroji, zářením s nízkou intenzitou. V takovém případě spadají veškeré 

optické jevy, s nimiž se můžeme setkat, do oblasti lineární optiky. 

Vlastnosti přirozeného optického záření komplikují studium zákonitostí jeho šíření a 

optických jevů, které pozorujeme při jeho dopadu na rozhraní mezi různými optickými 

prostředími a na různé jiné překážky. Protože látková prostředí jsou disperzní (pro různé vlnové 

délky vykazují odlišné vlastnosti), řešení úloh spojených se šířením a optickými jevy na 

rozhraních různých optických prostředí se musí uskutečnit pro každou monochromatickou 

složku zvlášť. Polychromatické (složené) optické záření se proto musí nejdříve rozložit na 

monochromatické složky (např. monochromátorem). Protože chování optického záření na 
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překážkách je funkcí stavu jeho polarizace, musí se nepolarizované optické záření nejdříve 

rozložit na polarizované (ortogonální) složky (vhodným typem polarizátoru) a úlohy spojené se 

šířením a jednotlivými optickými jevy se musí řešit pro každou ortogonální složku zvlášť. 

Nepolarizovanou optickou vlnu lze interpretovat jako vektorovou superpozici dvou 

harmonických vln s ortogonálními kmitovými rovinami a stejnými amplitudami. 

 

1.2.4 Fotometrické veličiny a jednotky 

 světelný tok (značka ):  

Udává intenzitu zrakového vjemu normálního lidského oka při fotopickém vidění, který 

je vyvolán uvažovaným zářivým tokem:   

eΦKΦ  

kde značí:  K …  je světelná účinnost záření.  

Jednotkou je lumen [lm]. Jeden lumen je světelný tok, který vyzařuje do prostorového 

úhlu jednoho steradiánu bodový zdroj, jehož svítivost je jedna kandela [cd]; lm = cd . sr  

 

 svítivost  (značka  I):  

Základní fotometrická veličina zavedená k posouzení vyzařovacích vlastností bodových 

zdrojů. Vyjadřuje schopnost bodového zdroje světla vyvolat v daném směru zrakový 

vjem. Je to podíl světelného toku vyzářeného zdrojem v tomto směru do nekonečně 

malého prostorového úhlu ω. Svítivost je možné vyjádřit vztahem:  

ωd

Φd
I

    

   [cd; lm, sr] 

Jednotkou svítivosti je kandela [cd]. Kandela je jednou ze základních fyzikálních veličin, 

na nichž je založena SI soustava jednotek. Je to kolmá svítivost 1/600000 m
2
 povrchu 

absolutně černého tělesa při teplotě tuhnutí platiny. Je též možno psát, že kandela je 

definována jako spektrální hustota svítivosti (v daném směru) zdroje, který vysílá 

monofrekvenční světelné záření o frekvenci 540.10
12 

Hz a který má v tomto směru 

zářivost  1/683 wattů na steradián. 

 

 

 

(4) 

(5) 



Dizertační práce                                                                                                              Ing. Jaroslav Sedlák 

 

19 

 

 světelné množství (značka Q):  

Je to časový souhrn (časový integrál) světelného toku: 

t

tdtΦQ
0

,

    

 

 kde značí: tΦ  … okamžitá hodnota světelného toku 

Jednotkou světelného množství je lumensekunda [lm.s].  

 

 světlení, intenzita světlení (značka M): 

Jedná se o podíl světelného toku d   vycházejícího z elementu povrchu zdroje v daném 

bodě a velikosti plochy tohoto elementu dS.  

Sd

Φd
M  

Jednotkou světlení je lumen na čtvereční metr [lm/m
2
]. 

 

 jas  (značka L): 

Vyjadřuje podíl svítivosti (v daném bodě povrchu a pro uvažovaný směr) dI elementu 

povrchu dS a velikosti plochy kolmého průmětu tohoto elementu do roviny kolmé k 

uvažovanému směru dS.cosα.  

αSd

Id
L

cos       

[cd.m
-2

;  cd, m
2
, °]  

Jednotka jasu je kandela na čtvereční metr [cd/m
2
]. Je to jas roviny ve směru k ní kolmé, 

přičemž má rovina svítivost jednu kandelu, z jednoho metru čtverečního. 

 

 intenzita osvětlení, osvětlení, osvětlenost (značka E):  

Je to podíl světelného toku dopadající na element povrchu a velikosti plochy tohoto 

elementu 

Sd

Φd
E

       

[lx;  lm, m
2
] 

Jednotka intenzity osvětlení je jeden lux [lx], kdy jeden lux je osvětlení plochy, na jejíž 

každý m
2
 dopadá rovnoměrně rozdělený světelný tok 1 lm. 

 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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 osvit, expozice (značka H):  

Je to plošná hustota světelného množství, které dopadlo na danou plochu v časovém 

intervalu od t0 = 0 s do t; je to součin středního osvětlení Estř a doby t, po kterou osvětlení 

působí. 

 

tEH stř

   

[lx.s;  lx, s]  

Jednotka expozice je jedna luxsekunda [lx.s]. 

 

 kontrast jasu (značka K): 

Charakterizuje stupeň rozpoznatelnosti objektu. Čím vyšší je kontrast pozorovaného 

objektu vůči okolí, tím vyšší je pravděpodobnost, že pozorovatel daný objekt zpozoruje.  

b

ba

L

LL
K  

kde značí: La …    jas pozorovaného objektu [cd.m
-2

], 

Lb … jas okolí [cd.m
-2

]. 

Nejmenší rozlišitelný rozdíl jasů se nazývá práh rozlišitelnosti jasů a jemu odpovídající 

kontrast Kmin je prahový kontrast. Převrácená hodnota prahového kontrastu se označuje 

pojmem kontrastní citlivost. 

 

1.2.5 Základní zákony geometrické optiky 

Teorie geometrické optiky je založena na následujících zákonech: 

 zákon přímočarého šíření světla v homogenním prostředí, 

 zákon nezávislosti šíření světla, 

 zákon lomu na hranici dvou průhledných prostředí, 

 zákon odrazu. 

 

V souladu s prvním zákonem přímočarého šíření světla v homogenním a izotropním 

prostředí, se světlo šíří mezi dvěma body po přímce, která spojuje tyto dva body. V geometrické 

optice jsou tyto přímky představovány paprsky. 

 

Paprsky se navzájem neovlivňují a jsou na sobě nezávislé. To je podstata zákona 

nezávislosti šíření světla.  

(10) 

(11) 
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V souladu se zákonem lomu v homogenních prostředích, ve kterých nenastává dvojlom,  

zůstává  lomený  paprsek  v  původní  rovině  jako paprsek dopadající na rozhraní  dvou 

prostředí  (obr.1.1).  Poměr sinu úhlu dopadu paprsku  k sinu úhlu přelomeného nezávisí na 

velikosti těchto úhlů, ale závisí jenom na vlastnostech dvou styčných prostředí a představuje pro 

dané prostředí konstantní hodnotu: 

konst
sin

sin
 

Vztah   pro daný pár prostředí se nazývá relativním indexem lomu. Index lomu daného 

prostředí ve vztahu k vakuu se nazývá absolutní index lomu nebo jenom index lomu, pro který 

platí vztah: 

sinsin nn  

 

 

A

A'

O

n n'

P

'

 
 

Obr. 1.1 Lom  paprsku  při  přechodu  z prostředí s indexem lomu n  do prostředí s indexem 

lomu n' 

 

Na odraz světla se můžeme dívat jako na zvláštní případ lomu a to tak, že odražené 

paprsky se šíří v tomtéž prostředí jako paprsky dopadající. V takovém případě rychlost šíření 

světla v absolutní hodnotě zůstává nezměněná, ale mění se její znaménko, takže je možno přijat, 

že: 

nn  

 

(12) 

(13) 

(14) 
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Pak dostáváme ze zákona lomu zákon odrazu (obr.1.2): 

 

  

Určení indexu lomu prostředí vzhledem k vakuu je poměrně náročné, a proto se určují ve 

vztahu ke vzduchu. Index lomu vzduchu se počítá podle následujícího vztahu: 

t

p
n

1
109155,21 9

v  

 

kde značí:  p …  tlak vzduchu [Pa], 

t  … teplota vzduchu [K]. 

Pokud to nebude vyžadovat zvláštní situace, tak budeme vždy předpokládat, že  1vn . 

 

A

A'

O

n

n'

P

'-

-

 

Obr. 1.2 Odraz paprsku od rozhraní dvou prostředí 

 

1.3 Oko a vidění 

1.3.1 Vidění 

Viděním se rozumí činnost dostatečně vyvinutého zraku, charakterizovaná vnímáním 

jasů, případně barev, spojováním těchto vjemů při vytváření představ a jejich umístění v 

pozorovaném prostoru.  

(15) 

(16) 
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Vnější částí zrakového orgánu je oko, které reaguje na fyzikální podněty viditelné části 

elektromagnetického záření vjemem světla a barvy nebo pouze světla. K základním funkcím oka 

patří vnímání jasů, rozdílu jasů (kontrastů), tvarů, prostoru, pohybu, barev a barevných 

kontrastů. Obraz okolního světa vytvořený okem není vnímán nekriticky, ale je zpracován 

mozkem. Mezi vnímaným obrazem a skutečností dochází k odchylkám. Důležitou úlohu při 

vnímání obrazu hrají zkušenosti a vzájemná souvislost mezi ostatními smyslovými orgány. 

 

1.3.2 Stavba oka 

Oko má přibližně kulovitý tvar o průměru asi 24 mm. Je zasazeno v dutině, která mu 

umožňuje pouze otáčivé pohyby. Střed otáčení leží 14,43 mm za předním vrcholem rohovky, 

není však úplně přesně na optické ose, ale je mírně posunutý ke spánku. Otáčivé pohyby oka 

jsou umožněny třemi páry svalů, které otáčejí okem okolo svislé, vodorovné a předozadní osy.  

Obal oka je tvořen třemi blánami - vnější, střední, vnitřní:  

 Vnější blána se skládá z bělma a rohovky. Rohovka je přední část vnější blány a je 

dokonale průhledná.  

 Střední blána obsahuje tři části: cévnatku, ciliární těleso a duhovku.  Cévnatka pokrývá 

celou vnitřní část bělma. Ciliární těleso má tvar prstence. Vnější část se přizpůsobuje 

bělmu, přední část splývá s duhovkou. Duhovka je umístěna před čočkou, její otvor se 

nazývá zornice, kterou je možno z hlediska funkce omezení svazku paprsků vstupujících 

do oka, ztotožnit s aperturní clonou.  

 Vnitřní blána se nazývá sítnice. Nejcitlivější místo sítnice je žlutá skvrna, která se nachází 

na místě průsečíku osy oka se sítnicí. Nejméně citlivé místo na sítnici je slepá skvrna, 

která leží v místě, kde vstupuje do oka zrakový nerv. Úhlová vzdálenost mezi žlutou a 

slepou skvrnou je asi 15° směrem k nosu.  

 

Vnitřní prostor oka tvoří komorová voda, čočka, sklivec:  

 Komorová voda je bezbarvá kapalina vyplňující prostor mezi rohovkou a čočkou.  

 Oční čočka je dvojvypuklá. Zadní plocha je víc zakřivená než přední. Čočku drží 

svaly, které vycházejí z vnitřní stěny ciliárního tělesa.  

 Sklivec je průhledná rosolovitá látka, která vyplňuje prostor za čočkou. 
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Obr. 1.3 Stavba oka  

(převzato: http://zrak-nas-nejcennejsi-smysl.blog.cz/1002/stavba-oci) 

 

Zobrazení vytvořené optickou soustavou oka je přijímáno světlocitlivými buňkami sítnice 

- tyčinkami, čípky.  

Tyčinky jsou obzvláště citlivé na světlo a jsou receptory pro vidění za šera (skotopické 

vidění). Skotopická zraková soustava není schopna rozlišovat detaily a obrysy předmětů ani 

jejich barvy.  

Čípky mají mnohem vyšší práh dráždivosti, jejich systém má mnohem větší ostrost a 

zajišťuje vidění při jasném denním světle (fotopické vidění) a vidění barevné.  

Čípky jsou soustředěny v centrální části sítnice (žlutá skvrna), směrem k periferii jejich 

hustota rozmístění prudce klesá. Na periferii převládají tyčinky, jejichž hustota zase klesá 

směrem k centru. Světlocitlivé buňky jsou i přes složitou soustavu vrstev sítnice připojeny k 

vláknům zrakových nervů, které se sbíhají v oblasti slepé skvrny a vytvářejí tak zrakový nerv 

vedoucí do mozku. Počet vláken zrakového nervu, vycházejících od centrální jamky, je roven 

počtu čípků v ní.  Každá centrální buňka má svoje zastoupení v mozku, což zabezpečuje vysokou 

rozlišovací schopnost centrálního vidění.  Periferní světlocitlivé buňky nemají taková privilegia, 

neboť na jedno vlákno je připojených více receptorů.  
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1.3.3 Refrakční vady 

1.3.3.1 Krátkozrakost (myopie) 

Jedná se o nejčastější refrakční vadu, při níž se paprsky přicházející do oka z dálky, 

lámou před sítnicí a na sítnici vzniká neostrý obraz. Osoby postižené touto vadou vidí dobře 

blízké předměty, ale předměty ve větší vzdálenosti vidí neostře. Toto je způsobeno: 

 zvýšenou lomivostí optické soustavy oka, hlavně rohovky a v menší míře čočky - lomivá 

krátkozrakost, 

 prodloužením předozadní délky oka - osová krátkozrakost. 

 

Pro korekci jsou předepisovány korekční konkávní čočky (rozptylky), které pomohou 

zaostřit světelné paprsky na sítnici, kde utvoří ostrý obraz. 

 

 

Obr. 1.4 Krátkozraké oko, korekce krátkozrakosti 

(převzato: http://zrak-nas-nejcennejsi-smysl.blog.cz/1002/refrakcni-vady-oka) 

 

1.3.3.2 Dalekozrakost (hypermetropie, hyperopie) 

Při dalekozrakosti je optická mohutnost rohovky a čočky menší, než by odpovídalo délce 

oka. Světelné paprsky procházející optickým systémem oka se setkávají za sítnicí a obraz na ní 

není ostrý. Dalekozrakost je refrakční vada, která se projevuje tím, že vzdálené objekty je možno 

vidět bez potíží, ale je problém zaostřit na bližší předměty. Příčiny dalekozrakosti jsou: 

 nejznámější příčina, zvláště vyšších forem této poruchy, je dědičnost, 



Dizertační práce                                                                                                              Ing. Jaroslav Sedlák 

 

26 

 

 dalšími příčinami jsou plošší rohovka, nedostatečná hodnota lomivosti a menší tloušťka 

čočky, 

 kratší předozadní délka oka, 

 v pozdějším věku se může projevit takzvaná indexová hypermetropie, která vzniká 

v důsledku snížení indexu lomu tkání čočky. 

 

 

Obr. 1.5 Dalekozraké oko, korekce dalekozrakosti 

(převzato: http://zrak-nas-nejcennejsi-smysl.blog.cz/1002/refrakcni-vady-oka) 

 

Pro korekci dalekozrakosti se používají konvexní čočky (spojky). Konvexní čočka lomí 

světlo víc a zaostřuje ho na sítnici. 

 

1.3.3.3 Astigmatismus oka 

Mezi další časté refrakční vady patří astigmatizmus, což je nepravidelné zakřivení 

rohovky, které způsobuje, že část viditelného obrazu je rozmazaná. Vytvářejí se dvě různá 

ohniska, která můžou být jak na sítnici, tak před nebo za ní.  

Čočky, které jsou potřebné pro korekci astigmatismu, se nazývají torické čočky a mají 

parametr nazvaný cylindr. Tyto čočky lomí dopadající světlo jinak v horizontální a jinak ve 

vertikální ose, a tím vyrovnávají nepravidelnost oční rohovky.  

 

javascript:void(0)
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1.3.3.4 Presbyopie (stařecká vetchozrakost) 

Mezi refrakční vady můžeme zařadit taky presbyopii, i když to není typická refrakční 

vada a je podmíněná věkem. Presbyopie se projevuje tím, že oko v určitém věku ztrácí schopnost 

zaostřit na bližší objekty. S přibývajícím věkem jsou tkáně v oku stále méně elastické. Dlouho 

před tím, než si uvědomíme, že nám děla problémy zaostřit na blízké předměty, už čočka začala 

ztrácet schopnost se rozšiřovat a zplošťovat. Při presbyopii dochází ke zvyšováním objemu 

čočky a k uvolnění svalů, které čočku přidržují. Tím je znemožněná jejich funkce, měnit tvar 

čočky. Postižení se nejčastěji projevuje kolem 40. roku života. Presbyopie postihuje každého a 

není známa žádná prevence. Presbyopie se koriguje nošením brýlí, nebo kontaktních čoček. 

 

 

2. Současný stav řešené problematiky, formulování problému 

2.1 Současný stav řešené problematiky 

Základní literaturou, která se uvedenou problematikou zabývá a nastiňuje metodiku 

zjišťování parametrů rozhledu a dohlednosti na překážku je Příručka znalce – analytika 

silničních nehod, vypracovaná kolektivem autorů, pod vedením doc. Ing. Alberta Bradáče, CSc. 

[3], Znalecký standard č.II [4] a publikace Soudní inženýrství autorů Bradáč A. a kol. [27].  

 

Dalším východiskem pro práci na tématu „Problematika znalecké analýzy spatření 

chodců řidičem vozidla za viditelnosti snížené tmou v různých dopravních situacích“ je 

disertační práce autora Ing. Františka Kropáče, Ph.D. „Problematika znaleckého posuzování 

střetu vozidla s chodcem za snížené viditelnosti“ [1].   

V uvedené práci se autor podrobně zabývá historickým vývojem pojmu rozhled, 

především jeho právním vymezením; jsou zde též uvedena stanoviska vybraných odborníků 

k tomuto pojmu z hlediska právního ve vztahu k dopravě.   

V práci Ing. Františka Kropáče, Ph.D. je uvedeno stručné rozdělení světelných zdrojů 

vozidel, vývoj a popis jejich vlastností. Je zde ukázána také historie vývoje předpisů pro 

světlomety vozidel.  

Věnována je také pozornost popisu místa nehody a okolních vlivů působících v daném 

místě, kdy tyto vlivy je možno chápat jako vstupní prvky pro stanovení rozhledu a možností 

spatření chodců. V závěru kapitoly shrnuje praktické poznatky pro hodnocení místa nehody, kdy 

javascript:void(0)
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jedno z nejvýznamnějších míst zaujímá chodec, a to nejenom jeho oblečení, ale také velikost, 

jeho pohyb a podobně. 

Zpracovatel dizertační práce posuzuje i rozlišovací schopnosti řidiče a vyslovuje závěr, 

že pro zrakovou detekci jsou jako nejdůležitější parametry určeny prahový kontrast a velikost 

zorného úhlu objektu.  Oba tyto faktory jsou dále ovlivňovány dalšími vlivy, mezi něž patří: 

adaptační úroveň zraku, rychlost vnímání, barevná skladba okolí a v neposlední řadě je 

významná i fyzická a psychická kondice řidiče, jeho zraková pohoda. Z výsledků měření 

uvedených v práci Ing. Kropáče, Ph.D. vyplývá, že při statickém a soustředěném sledování 

jednoduchých světelných objektů o velikosti horizontálního zorného úhlu přibližně shodného s 

šířkou chodce, pozorovatelé bez vady zraku rozlišili objekt při kontrastu K = 1. Prahový kontrast 

za popsaných podmínek měření byl zjištěn přibližně v úrovni Kmin = 1. 

Dalším důležitým kritériem pro posouzení rozlišovacích schopností řidiče je velikost 

zorného úhlu zobrazovaného objektu, který úzce souvisí se zrakovou ostrostí. Zraková ostrost je 

číselně rovná převrácené hodnotě nejmenšího úhlu (měřeno v minutách), pod kterým je oko 

schopno rozlišit dva detaily odděleně. Za oko s normální ostrostí se považuje takové, které 

rozeznává dva body, jejichž vzdálenost je vidět pod úhlem 1´.  

Ze závěrů dizertační práce Ing. Františka Kropáče, Ph.D. vyplývá, že při jízdě vozidla v 

nočních podmínkách se zapnutými potkávacími světlomety (tato situace je typická pro většinu 

dopravních nehod vozidla s chodcem) jsou pro další analýzu důležité následující parametry: 

 vzdálenost dosvitu světlometů na vozovku, 

 vzdálenost, kdy řidič vozidla vnímá změnu světelných podmínek, aniž by určil, že se 

jedná o chodce (řidič "něco" zpozoruje), 

 vzdálenost, kdy řidič vozidla vidí (rozpozná) chodce před vozidlem. 

 

Autor práce zmiňuje dvě možnosti zjištění dosvitu světlometů, a to: 

 Výpočtem z geometrických charakteristik světelného zdroje: 

2

S

r
10S

L
S S  

kde značí:   Sr … dosvit světlometů na vozovku [m] 

  LS … výška vztažného bodu světlometu, výška optické osy světlometu nad  

vozovkou [m] 

  SS … předepsaný svislý sklon světlometů dle výrobce [%] 

(17) 
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 Nebo je možno dosvit potkávacích světlometů stanovit vykonáním vyšetřovacího pokusu. 

Přitom provedení vyšetřovacího pokusu je nejkorektnějším způsobem zjištění tohoto 

parametru, neboť pouze při něm jsou zohledněny i jiné okolnosti ovlivňující dosvit 

světlometů (nesprávné seřízení světel u konkrétního vozidla, stav čelního skla, znečistění 

světlometů, huštění pneumatik, zatížení vozidla, odrazné vlastnosti vozovky, vliv 

okolních zdrojů světla a další). 

  

 Stanovení okamžiku, kdy řidič ve svém zorném poli zaregistruje změnu světelných 

podmínek, tedy na vozovce "něco" zpozoruje, aniž byl schopen identifikovat, o jaký objekt se 

jedná, je silně ovlivněno barvou samotného objektu. Pokud tímto objektem je chodec, tak barvou 

jeho oblečení. V případě světlého oblečení chodce byla zjištěná vzdálenost jeho zpozorování 

větší, než změřený dosvit světlometů. V případě tmavého oblečení chodce byla vzdálenost 

zpozorování kratší, než dosvit vlastních světlometů na vozovku. 

 Rozpoznat, že se na vozovce před automobilem nalézá chodec a ne nějaký jiný objekt, či 

optická anomálie (například stín), znamená mít dostatek informací, aby řidič vozidla byl schopen 

na základě svých zkušeností určit, že se jedná o chodce. Pro identifikaci chodce v tmavém 

oblečení je charakteristické to, že nejprve jsou osvětleny jeho boty a při přibližování vozidla 

dochází k postupnému osvětlování dalších částí postavy směrem vzhůru. V okamžiku konečné 

identifikace objektu jako chodce se rozhraní světla a tmy nalézá pod jeho koleny (přibližně 

uprostřed výšky mezi koleny a vozovkou). Současně je vidět obrys postavy chodce. V případě, 

že je chodec otočen k vozidlu čelem, jsou vidět světlé části, a to obličej a ruce.  

Měřením bylo zjištěno, že v případě tmavě oblečeného chodce byl tento identifikován na 

vzdálenost o cca 20 ÷ 25 % kratší, než dosvit světlometů. 

 V případě světlého oblečení chodce se na jeho osvětlení podílí i rozptýlené světlo a tento 

byl identifikován přibližně na vzdálenost dosvitu světlometů.  

Spatřit (identifikovat) chodce na vozovce je možno při kontrastu vůči pozadí cca K = 3,0. 

 Většina měření dohlednosti na chodce byla prováděna za statických podmínek. Měřením 

však nebyla potvrzena rozdílnost výsledků identifikace chodce za statických podmínek, oproti 

podmínkám dynamickým. Ze zkušeností při konání vyšetřovacích pokusů a na základě 

experimentálního měření prováděného na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně je možno vyslovit závěr, že při dynamickém měření, kdy se vozidlo 

pohybuje, byla naměřena vzdálenost zpozorování chodce delší, než při statickém měření. Tento 
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fakt je způsoben houpáním vozidla při jízdě, kdy světelný kužel vrhaný světlomety se 

nepravidelně zvedá, a tím osvětluje vzdálenější objekty.  

 V závěru disertační práce Ing. František Kropáč, Ph.D. uvádí souhrn nových poznatků, 

které je možno ve stručnosti zrekapitulovat takto: 

 Při dopravní nehodě vozidla s chodcem, za podmínek jízdy v noci, je nutno zjistit dva 

základní parametry, a to vzdálenost, na kterou mohl řidič poprvé uvidět (a rozpoznat) 

chodce a dále vzdálenost dosvitu světlometů před vozidlo. 

 Při jízdě 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. 

 Charakter úseku silnice v místě nehody je významným vstupním údajem pro hodnocení 

rozhledových poměrů řidiče vozidla. 

 Možnost identifikovat chodce na vozovce závisí na těchto parametrech: 

o Kvalitě zrakového vnímání řidiče. 

o Osvětlení vozidla (zda jsou v činnosti dálková světla, či potkávací světla a dále na 

svítivosti světlometů). 

o Okolí místa nehody (osvětlení cizími zdroji). 

o Velikost a barva objektu (oblečení a poloha chodce). 

o Povrch komunikace (suchá, či mokrá vozovka). 

 Vyšetřovací pokus není nutno provádět v případech: 

o Pokud na vozidle byly zapnuty dálkové světlomety a chodec byl ve vzpřímené 

poloze. 

o Jestliže je úsek silnice osvětlený veřejným osvětlením rovnoměrné intenzity. 

V žádném místě komunikace nesmí klesnout intenzita osvětlení pod hranici 5 lx. 

o V obou výše uvedených případech se musí jednat o přímý úsek silnice, nebo 

takový, kdy zakřivení umožňuje rozhled řidiči nejméně na 100 metrů. 

 Rozhraní osvětlené a neosvětlené části vozovky před vozidlem se nalézá v místě, kde 

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

 Dle výšky vztažného bodu světlometu a jejich předepsaného svislého sklonu lze vymezit 

vzdálenost dosvitu potkávacích světlometů pro konkrétní vozidlo, s účinnými a dle 

výrobce seřízenými světlomety, s přesností ±10 %. 

 Aby řidič uviděl a identifikoval chodce, musí vidět obrys těla chodce. 
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 Chodce ve světlém oblečení řidič identifikuje přibližně na vzdálenost dosvitu potkávacích 

světlometů. Chodce v tmavém oblečení většinou identifikuje na vzdálenost o cca 20 ÷ 

25 % kratší, než je dosvit světlometů. 

 Řidič může, při zapnutých potkávacích světlometech, prvně identifikovat chodce 

v okamžiku, kdy kontrast jasu chodce a bezprostředního okolí je v úrovni K = 3,0. Platí to 

pro jas bezprostředního okolí 0,001 cd/m
2
. 

 Při jízdě řidičů rychlostí do 80 km.h
-1

, kteří byli soustředěni na jízdu, se neprojevila 

rozdílná vzdálenost rozpoznání chodce oproti měření za statických podmínek. 

 Osvědčilo se měřit intenzitu osvětlení chodce světlomety vozidla ve vertikální rovině, 

kdy měřící sonda je natočena směrem ke zdroji světla, k vozidlu. Intenzita osvětlení se 

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

vertikální intenzity osvětlení v okamžiku, kdy řidič prvně identifikuje chodce v tmavém, 

černém oblečení před vozidlem je v úrovni vozovky 10 ÷ 20 lx, ve výšce 1,0 m nad 

povrchem vozovky (to je v úrovni pasu chodce)  2 ÷ 5 lx  a ve výšce 1,7 m nad úrovní 

vozovky (to je v úrovni hlavy chodce) 0,5 ÷ 1,0 lx. 

 

 Uvedenou problematikou se též obšírně zabývá prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. 

v článku Technicko-právna problematika dopravných nehôd pri zniženej viditeľnosti, 

publikovaném v odborném časopise Znalectvo 4/2000 [2]. Autor uvádí dva rozdílné pojmy, a to 

pojem rozhled a pojem dohled na překážku.  

 

 

Obr. 2.1 Velikost rozhledu a dohlednost na chodce 

 

 Pojem rozhled je zde ztotožněn se vzdáleností, na kterou světlomety vozidla v daném 

okamžiku účinně osvětlují vozovku. Přitom pojem "účinně osvětlená vozovka" je možno 
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z technického hlediska vymezit plochou, která je ohraničená v rovině vozovky průmětem 

světelného kužele s hranicemi osvětlení cca 1,5 lx.   

 Druhý pojem dohled v sobě dále zahrnuje i rozpoznání překážky.  

 

Pojem rozhled je tedy širším pojmem a nezahrnuje v sobě, na rozdíl od pojmu dohled, 

rozpoznání překážky. Řidič je povinen pohybovat se rychlostí přiměřenou rozhledu, tedy 

takovou rychlostí, ze které je schopen při včasné reakci a brzdění na hranici adheze zastavit na 

vzdálenost, na kterou má rozhled. To však ještě nemusí znamenat, že pokud se řidič bude 

pohybovat rychlostí přiměřenou rozhledu, nedojde k dopravní nehodě. Na tuto vzdálenost 

nemusí mít řidič na překážku dohled. Některé překážky nemá možnost, z technického hlediska, 

rozpoznat na vzdálenost účinně osvětlené plochy vozovky. A to tehdy, pokud nejsou splněny 

technické podmínky rozpoznání, to je dostatečný kontrast mezi překážkou a pozadím. 

  

 Na základě uvedeného rozboru je možno konstatovat, že rychlost jízdy, kterou je řidič 

povinen při jízdě za noční viditelnosti, bez přítomnosti cizích zdrojů světla dodržet, je limitována 

velikostí rozhledu před vozidlo, to je vzdáleností, na kterou světla vlastního vozidla účinně 

osvětlují vozovku, pokud mu v jízdě nebrání i jiné okolnosti. Včasnost reakce řidiče je však třeba 

posuzovat nikoli dle vzdálenosti, na kterou má řidič rozhled, ale dle vzdálenosti, na kterou mohl 

řidič zpozorovat a rozpoznat překážku (chodce), to je na vzdálenost dohlednosti na chodce. 

Stejně tak i při určení rychlosti, ze které by byl řidič schopen nehodě zabránit, je nutno vycházet 

ze vzdálenosti dohlednosti na chodce. Z výše uvedeného vyplývá nutnost při provádění 

vyšetřovacího pokusu zjišťovat jak dohlednost na chodce, tak i vzdálenost účinně osvětlené 

plochy vozovky před vozidlem, to je rozhled. 

 

Dalším materiálem, ze kterého je možno čerpat poznatky k dané problematice, je práce 

kolektivu autorů doc. Ing. Štefan Liščák, CSc, Ing. Igor Dirnbach a Rastislav Dirnbach. 

Výsledky jejich práce byly publikovány v článku Zisťovanie dosvitu svetlometov osobného 

motorového vozidla a dohľadnosti na chodca, v odborném časopise Znalectvo 3-4/2002. [5]. 

V uvedeném článku je věnována pozornost stručnému popisu a hodnocení různých druhů 

osvětlovacích soustav u vozidel, v současné době vyráběných. Dále je zde nastíněna metodika, 

která byla použitá při prováděném měření dohlednosti na chodce, jehož výsledky byly v článku 

publikovány. Samotné měření bylo prováděno pro tři polohy chodce, a to pro chodce na pravé 
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krajnici, ve středu vozovky a na levé krajnici. Dále bylo měření rozděleno do skupin podle barvy 

oblečení chodce. Osoba, sloužící jako chodec (figurant) byl při měření nahrazen figurínou o 

reálných rozměrech dospělého chodce.  Pro měření bylo využito celkem 7 barev figurín (černá, 

tmavomodrá, hnědá, zelená, červená, modrá a bílá). Průměrné hodnoty naměřených dohledností 

na chodce jsou shrnuty v tabulce Tab. 1. 

Tab. 1   Dohlednosti na chodce s různou barvou oblečení 

Barva figuríny 
Postavení figuríny před vozidlem: 

pravá krajnice [m] střed [m] levá krajnice [m] 

Černá 18,9 27,13 19,59 

Tmavomodrá 22,03 31,02 21,33 

Hnědá 26,57 33,36 23,80 

Zelená 36,00 33,67 25,77 

Červená 56,99 39,36 33,13 

Modrá 55,88 37,36 31,89 

Bílá 107,99 80,49 78,28 

 

Teoretická východiska zpracovávané problematiky, jako jsou základní zákony optiky, 

geometrické základy optického zobrazování, definice základních fotometrických pojmů a 

podobně jsou zpracována v řadě učebnic optiky a vysokoškolských textů [6], [7], [8]. 

 

 S možnostmi spatření překážky (chodce) řidičem je úzce spjata také otázka stavby a 

fyziologie lidského oka. Současné poznatky je možno čerpat z odborných lékařských publikací 

[9], [10] a dalších pramenů.  

Vliv vad zraku na vnímání řidiče a jeho možností rozpoznání překážky při jízdě za tmy 

byl konzultován na odborném lékařském pracovišti Fakultní nemocnice Masarykovy univerzity 

v Brně Bohunicích a čerpáno je také z odborných prací studentů lékařství [24], [25].  

 

 V neposlední řadě je nutno též vycházet ze současného stavu vývoje automobilových 

osvětlovacích systémů. Vývojem, rozdělením a vlastnostmi jednotlivých soustav se zabývají 

různé práce a články zpracované na toto téma, které jsou uveřejněny v odborné literatuře. 

Nejnovější poznatky z této oblasti je možno čerpat také z firemní dokumentace výrobců 
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světlometů vozidel, i když je třeba mít na paměti, že nejnovější poznatky výrobci většinou tají 

[11],[12],[13],[14]. 

 

 Výše uvedená zkoumání je třeba provádět v souladu se zákonnými požadavky 

stanovenými právními předpisy, kde se jedná především o zákon č. 361/2001 Sb.[15]  a vyhlášku 

č. 30/2001 Sb.[16]. Dále potom zákon č. 56/2001 Sb. [17]  a vyhlášku č. 341/2002 Sb.[18]. 

 

Zkoumání možností zpozorování a rozpoznání chodce řidičem bylo doposud prováděno 

za statické situace, ze stojícího vozidla. Jelikož v minulosti a také v současné době jsou při 

právních projednáních případů tyto statické zkoušky zpochybňovány, byla snaha o provedení 

zkoušek dohlednosti za dynamické situace, při jízdě vozidla. K provedení těchto zkoušek nebyla 

však k dispozici vhodná metoda zjištění okamžiku rozpoznání. První možnost řešení uvedeného 

problému se naskytla využitím zařízení vyvinutého rakouskou firmou viewpointsystem
®
, 

GmBH. Toto zařízení pro stanovení optické reakce řidiče využívá měření změny úhlu pohledu 

při spatření chodce. Způsob měření a vyhodnocení byl navržen v úzké spolupráci Ústavu 

soudního inženýrství VUT v Brně a výzkumného institutu EPIGUS – Institut fűr ganzheitliche 

Unfall- und Sicherheitsforschung, Rakousko. Na základě úzké spolupráce uvedených institucí 

bylo realizováno dynamické měření dohlednosti na chodce. Práce byla poté prezentována na 

XIX. výroční konferenci EVU v Praze v roce 2010 a je popsána ve sborníku z této konference 

[26]. 

 

        

Obr. 2.2 Vybavení řidiče speciálními brýlemi společnosti viewpointsystem
®
 [26] 
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 Pro měření úhlu pohledu řidiče bylo použito speciálního zařízení firmy 

viewpointsystem
®
, GmBH, které sestává ze speciálních obrouček tvaru brýlí, na kterých jsou 

umístěny dvě kamery. Miniaturní CCD kamerou se speciální optikou a filtrem byl snímán pohyb 

čočky pravého oka řidiče a infrakamerou s vysokou světelnou citlivostí (0,0003 Lux) byl 

současně snímán obraz situace před řidičem. 

  Pomocí vyhodnocovacího software společnosti viewpointsystem
®
, GmBH byl, na 

základě porovnání sesynchronizovaného záznamu obou kamer, vyhodnocen úhel pohledu řidiče. 

Směr pohledu řidiče byl pak graficky zobrazen v záznamu kamery, která snímala okolí vozidla. 

Způsob kalibrace, který je patentově chráněn, umožňuje dosažení přesnosti s maximální chybou 

při určení příčné polohy sledovaného objektu cca 30 cm na vzdálenost 100 metrů.  

 

     

Obr. 2.3 Vyhodnocení úhlu pohledu, za podpory systému společnosti viewpointsystem
®
, 

GmBH, při jízdě vozidla s potkávacími světlomety - obrázek vlevo a při jízdě s dálkovými 

světlomety - obrázek vpravo [26] 

 

Pro zajištění kvalitního záznamu infrakamerou byl na střeše vozidla umístěn 

infrasvětlomet. Okamžitá poloha vozidla byla měřena pomocí snímače GPS s vysoce citlivým 

čipem Sirf III. Ze záznamu relativních poloh vozidla byla určována jeho okamžitá rychlost. 

Všechna zařízení byla napojena na datalogger zn. Holux M-241, který současně zajišťoval 

synchronizaci všech záznamů.  

 Toto zařízení pak bylo použito k měření okamžiku spatření chodce při jízdě vozidla, za 

reálného provozu. Pro zkoušku byla vybrána zkušební trasa v délce 29 km. Trasa byla zvolena 

tak, aby umožňovala jízdu za reálného provozu rychlostí v rozmezí 40 až 90 km/h, kombinovala 

jízdu mimo obec i v obci a jízdu po silnicích různých tříd. Na trase bylo vytvořeno 15 stanovišť 
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v úsecích bez veřejného osvětlení (převážně v extravilánu) a 12 stanovišť s umělým osvětlením 

(v intravilánu obcí). Na jednotlivých stanovištích byli rozmístěni figuranti s různou skladbou 

oblečení a tito vytvářeli různé (předem stanovené) jízdní situace. Zkušební vozidla, vybavená 

systémem společnosti viewpointsystem
®
, GmBH byla řízena různými řidiči po zvolené trase. 

Jednotliví řidiči byli informováni o vedení trasy, nebyli však informováni o umístění, o počtu 

stanovišť ani o připravených jízdních situacích. Úkolem řidičů bylo projet stanoveným úsekem 

obvyklým způsobem, při dodržování všech dopravních předpisů. Záznamy ze všech zařízení, 

získané při jízdě každého zkušebního řidiče, byly následně vyhodnoceny a všechna měření byla 

statisticky zpracována.  

V závěru experimentu je konstatováno, že na jednotlivých stanovištích byly zjištěny 

rozdílné hodnoty vzdáleností, potřebných na rozpoznání chodce. Tyto rozdíly jsou dány obecně 

známým vlivem, kterým je intenzita osvětlení, potřebná k dosažení dostatečného kontrastu mezi 

chodcem a jeho okolím. U tmavě oblečeného figuranta může být, podle okolností, potřebná 

intenzita osvětlení na vytvoření dostatečného kontrastu až 20 Lux, zatímco u figuranta světle 

oblečeného může být dosaženo dostatečného kontrastu již například při intenzitě osvětlení  

2 Lux.  Na základě dosažených výsledků nelze jednoznačně konstatovat, že by vzdálenost 

potřebná pro rozpoznání chodce při běžné jízdě byla nižší, než vzdálenost stanovená statickým 

měřením. Především při jízdě vozidla s rozsvícenými potkávacími světlomety se ukazuje, že 

dynamický pohyb vozidla, především jeho houpání, může v porovnání s měřeními statickými 

tuto vzdálenost možného rozpoznání i prodloužit. Naopak složitost jízdních situací a četnost 

podnětů při jízdě může podstatným způsobem vzdálenost, na kterou může řidič vozidla chodce 

rozpoznat, i zkrátit.  

Na současné úrovni poznání se tak vyšetřovací pokus i nadále ukazuje jako účinný nástroj 

pro relativně rychlé zjištění vzdálenosti, potřebné na rozpoznání chodce pro potřeby znaleckého 

zkoumání.  

 

2.2 Formulování problému 

2.2.1 Rychlost přiměřená rozhledu 

Při analýze dopravní nehody vozidla s chodcem za podmínek noční viditelnosti musí 

znalec, kromě technického popisu nehodového děje a objasnění okolností, které nehodě 
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předcházely, poskytnout technické podklady pro vyhodnocení, zda počínání řidiče odpovídalo 

požadavkům zákona a stanovit jaké měl řidič možnosti nehodě zabránit.  

S jednáním řidiče před samotnou dopravní nehodou je úzce spjata rychlost jízdy vozidla. 

V zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), v §18 – Rychlost jízdy je řidiči uloženo, že „Rychlost jízdy 

musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, povětrnostním 

podmínkám, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, 

její kategorii a třídě a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Řidič smí jet jen takovou 

rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.“ Znalec tedy 

musí pro dané podmínky v místě nehody stanovit rychlost přiměřenou rozhledu a posoudit, zda 

řidič svou skutečnou rychlostí tuto nepřekročil. Aby bylo možno stanovit rychlost přiměřenou 

rozhledu, je v prvé řadě nezbytné velikost rozhledu za daných podmínek zjistit. 

Výpočet rychlosti přiměřené rozhledu vychází z podmínky, že dráha na zastavení vozidla 

musí být menší, nebo rovna velikosti rozhledu před vozidlo. Pro výpočet rychlosti přiměřené 

rozhledu existuje vztah, publikovaný v odborné literatuře [3]: 

  Z

2

RO

2

ROp 2 satatav    

kde:  vP je rychlost přiměřená rozhledu v přímé jízdě [m/s] 

tRO    je doba reakce řidiče + doba prodlevy brzd + polovina doby náběhu brzd [s], 

 sZ    je vzdálenost rozhledu řidiče [m], 

 a je velikost dosažitelného zpomalení [m/s
2
]. 

Přesný výpočet rychlosti přiměřené rozhledu je možno provést také řešením rovnice 

sestavené ze známých rovnic pro výpočet dráhy na zastavení vozidla 
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kde: sZ je vzdálenost rozhledu řidiče [m], 

 sR je vzdálenost ujetá vozidlem za dobu reakce řidiče [m], 

 sP je vzdálenost ujetá vozidlem za dobu prodlevy brzd [m], 

 sN je vzdálenost ujetá vozidlem za dobu náběhu brzdného účinku [m], 

 splné je vzdálenost ujetá vozidlem za dobu plného brzdění [m], 

 v  je počáteční rychlost vozidla [m/s], 

 tR je doba reakce řidiče [s], 

 tP je doba prodlevy brzd [s], 

 tN je doba náběhu brzdného účinku [s], 

 vN je rychlost vozidla na konci náběhu brzdného účinku [m/s], 

 aN je střední hodnota zpomalení v průběhu náběhu brzdného účinku [m/s
2
],  

 v  je rychlost vozidla [m/s]. 

 

Uvedenou rovnici je nejjednodušší řešit numericky, kdy je hledáno takové řešení, které 

vyhovuje vzdálenosti rozhledu sZ.  Pro pohodlné řešení je možno využít tabulkový procesor, např. 

MS Excel a další. 

V dalším kroku musí znalec ve svém posudku vyhodnotit, jaké měl řidič možnosti 

k tomu, aby střet odvrátil, případně aby následky střetu snížil. K tomu je nezbytné zjistit, kdy 

mohl řidič překážku (chodce) zpozorovat, to znamená zjistit okamžik, kdy mohla být zahájena 

jeho reakce.   

V praxi jsou v mnoha případech pojem „rozhled“ a „dohlednost na překážku“ 

zaměňovány, případně jsou uváděny rozdílné výklady. Proto je uveden jejich podrobnější rozbor. 

 

2.2.2 Rozhled 

Velikost rozhledu řidiče před vozidlo, při jízdě za tmy, je možno chápat jako vzdálenost, 

na kterou může řidič vozidla zpozorovat ve svém jízdním koridoru překážky, které může 

předvídat. Při jízdě vozidla za tmy, v místě kde se nenalézají cizí zdroje světla, pokud výhled 

(19) 
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řidiči nezakrývá žádná pevná či pohyblivá překážka, je velikost rozhledu definována jako 

vzdálenost, na kterou světla vlastního vozidla účinně osvětlují vozovku.   

Na problematiku velikosti rozhledu před vozidlo je možno pohlížet ze dvou pohledů:  

 Jednak je to hledisko technické, kdy pouze vyhodnocením čistě technických, objektivně 

měřitelných parametrů je možno stanovit vzdálenost, na kterou světla vlastního vozidla 

účinně osvětlují vozovku. Účinně osvětlená plocha před vozidlem je ohraničena 

izoluxovou křivkou s hodnotou intenzity osvětlení 1,5 lx (u jiných autorů 2 lx). 

 Na straně druhé je to hledisko subjektivní, kdy každý člověk pro svou bezpečnou jízdu 

potřebuje jinou kvalitu osvětlení prostoru před vozidlem. Pro jednoho řidiče může být 

hodnota intenzity osvětlení 1,5 lx dostatečná, pro jiného však i vyšší intenzita osvětlení 

nedostačuje pro bezpečné vedení vozidla. Jeho subjektivní hranice „dostatečně“ 

osvětlené plochy se posouvá směrem k vozidlu, na což musí konkrétní řidič, v souladu se 

zákonem č. 361/2000 Sb., reagovat snížením své rychlosti. Toto subjektivní vnímání 

kvality osvětlení prostoru před vozidlem je ovlivněno především možnou oční vadou 

řidiče, ale také věkem či momentální kondicí účastníka silničního provozu. 

Jelikož řidič při jízdě automobilem volí způsob své jízdy dle vlastních subjektivních 

potřeb, dle toho jak vnímá dopravní situaci a ostatní podmínky v konkrétním okamžiku, je na 

místě při hodnocení konkrétní dopravní nehody uvažovat subjektivní velikost rozhledu, 

vztaženou ke konkrétnímu řidiči. Z tohoto pohledu má při zjišťování vstupních parametrů 

analýzy dopravní nehody své nezastupitelné místo vyšetřovací pokus, který jediný je schopen se 

přiblížit subjektivnímu zrakovému vnímání. 

 

2.2.3 Dohlednost na překážku 

Pro stanovení okamžiku možné reakce řidiče a s tím související možnosti odvrácení střetu 

je nezbytné určit, v kterém okamžiku je řidič schopen chodce spatřit a současně rozpoznat, že se 

jedná o chodce, tedy určit velikost dohlednosti na chodce za dané povětrnostní a dopravní 

situace.  

Pro rozpoznání překážky musí být splněny nutné technické předpoklady, a to především 

kontrast objektu na pozadí a úhlová velikost překážky, to je zorný úhel, pod kterým je možno 

kritický objekt pozorovat.  
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Kontrast, při kterém je pozorovatel schopen odlišit objekt od okolí se nazývá prahový.  

Velikost prahového kontrastu je úzce svázána s velikostí kritického objektu a silně závisí na jasu 

pozadí. Závislost prahového kontrastu na jasu pozadí a velikosti zorného úhlu, pod kterým se 

objekt zobrazuje, je uvedena na obrázku č.2.4. 

 

Obr. 2.4   Závislost prahového kontrastu Kmin na jasu pozadí Lp a velikosti kritického detailu ve 

tvaru kruhu αk při konstantní době pozorování 0,1 s 

 

Přitom ani zohledněním výše uvedených veličin nelze jednoznačně stanovit hodnotu 

prahového kontrastu, která je nutná pro rozpoznání překážky. Prahový kontrast je opět závislý i 

na subjektivních vlivech, jako kvalitě zraku pozorovatele, psychické kondici, rychlostí vnímání 

pozorovatelem a podobně. Tedy je možno říci, že i schopnost rozpoznání překážky (chodce) je 

ve značné míře subjektivní.  

Exaktní, technická měření mohou stanovit pouze kritéria rozpoznání konkrétního 

pozorovatele, s ohledem na zjištěné parametry jeho zrakového vnímání. Není však možno 

pouhým technickým měřením stanovit obecnou dohlednost na překážku, kterou by bylo možno 

aplikovat obecně na všechny účastníky silničního provozu. Tedy i v případě zjišťování 

dohlednosti na překážku má své nezastupitelné místo vyšetřovací experiment.   
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2.2.4 Vyšetřovací experiment 

Jak již bylo v předcházejících kapitolách zmíněno, jak velikost rozhledu, tak i dohlednost 

na překážku závisí, kromě technických okolností, ve značné míře také na subjektivním vnímání 

každého pozorovatele. Proto stanovení uvedených parametrů není možné pouze provedením 

technických měření, ale nejkorektnějším způsobem zjištění výše uvedených hodnot velikosti 

rozhledu před vozidlo a velikosti dohledu na překážku, je vykonání vyšetřovacího experimentu, 

za podmínek identických s těmi, které panovaly v době dopravní nehody. Vyšetřovací 

experiment má své nezastupitelné místo při analýze dopravních nehod za viditelnosti snížené 

tmou, neboť pouze jeho provedením je možno zohlednit všechny vlivy, které působily 

v okamžiku vzniku dopravní nehody, to je technické vlastnosti osvětlovací soustavy vozidla, 

optické vlastnosti překážky, optické vlastnosti vozovky a okolí, ale také kvalitu zrakového 

vnímání řidiče a další vlivy.  

Avšak ani vyšetřovací experiment nemůže zohlednit okolnosti, které jsou jedinečné a 

které působily momentálně, pouze v době dopravní nehody. Mezi tyto faktory patří fyzická a 

psychická kondice řidiče, zaměstnání řidiče jinými podněty jako je například sledování 

palubních přístrojů, poslech rádia, rozhovor s ostatními členy posádky a podobně. Při konání 

vyšetřovacího experimentu bývá obtížné stanovení i některých technických okolností, jako je 

znečistění optických ploch světlometů a znečistění čelního skla. Tyto vlivy sice není obtížné při 

konání vyšetřovacího experimentu zohlednit a uměle nastavit, ale v drtivé většině případů nejsou 

k dispozici prvotní podklady, zajištěné při ohledání vozidla bezprostředně po nehodě, které by se 

posouzením těchto okolností přímo zabývaly. Pouze z fotodokumentace, pořízené při ohledání 

vozidla bezprostředně po nehodě, je možno alespoň rámcově vyhodnotit stav optických 

elementů, které ovlivňují velikost rozhledu a dohlednosti na překážku.   

Samostatnou kapitolu v možnostech rekonstrukce podmínek, za kterých se dopravní 

nehoda udála, tvoří specifické povětrnostní situace jako je hustý déšť, sněžení, mlha a podobně. 

Tyto jevy jsou jedinečné a panovaly pouze v okamžiku nehody. Stav těchto povětrnostních vlivů 

se velmi rychle vyvíjí a jejich případné zadokumentování, i po krátké době, nemusí odpovídat 

podmínkám v okamžiku kolize. Ovlivnění rozhledu a dohlednosti na překážku těmito vlivy již 

nelze zcela jednoznačně opětovně navodit. Zde je potom řešitel problému odkázán především na 

svědecké výpovědi, které jsou však velmi silně ovlivněny subjektivním hodnocením dané situace 

a v mnoha případech jsou velmi nekonkrétní. V těchto případech by, pro objektivní vyhodnocení 
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nehodové situace pomohlo, pokud by se záchranné složky, které u dopravní nehody zasahovaly 

jako první (PČR, HZS) alespoň rámcově zabývaly hodnocením podmínek v místě nehody a 

stručně, dle stanovených kritérií, možnosti vidění popsaly. I tak ale, v době příjezdu těchto 

složek na místo nehody, mohou být podmínky viditelnosti již značně změněny. Jednoznačnou 

prioritou práce záchranářů je záchrana lidských životů, zajištění bezpečnosti v místě události a 

zabránění dalším škodám. Je tedy otázkou, zda by bylo vhodné požadovat po účastnících zásahu, 

aby v tak vypjaté situaci, jakou zásah u dopravní nehody jistě je, rozptylovali svou pozornost 

okolnostmi, které sice znalci napomohou v řešení problému, ale se záchranou lidských životů 

v dané chvíli nesouvisí. Ovšem, nebylo by od věci, v době, kdy již neodkladné úkony byly 

provedeny a zásah jednotek je u konce, aby účastníci zásahu popsali a zaznamenali své postřehy, 

a to v době, kdy ještě mají celou událost v živé paměti.       

I přes výše uvedené omezení je vykonání vyšetřovacího experimentu nejobjektivnějším 

způsobem získání vstupních hodnot, potřebných pro řešení dopravní nehody za tmy a není 

možno jej žádným způsobem nahradit.  

Pro objektivizaci měření je vhodné subjektivní posuzování prováděné řidičem doplnit 

také technickým měřením optických veličin a především vyhotovením fotodokumentace 

jednotlivých hodnocených scén. Digitální fotografie, která se dnes již téměř výhradně pro 

dokumentaci dopravních nehod používá, skýtá možnosti dodatečného vyhodnocení.  

 Ve znalecké praxi se však nalézají i případy, kdy vykonání vyšetřovacího pokusu není, z 

objektivních důvodů, možné. To je například při totálním zničení vozidla, vážném zranění, nebo 

dokonce úmrtí řidiče a podobně. Přesto je nutno analýzu dopravní nehody provést a stanovit 

potřebné hodnoty viditelnosti. V takových to případech je možné spoléhat pouze na statistické 

soubory dat, které alespoň v technicky přijatelném rozmezí určí požadované parametry.  

 Cílem práce je zpřesnění obecné metodiky zjišťování vzdálenosti rozhledu řidiče a 

vzdálenosti dohlednosti na chodce, za podmínek viditelnosti při noční jízdě, a to zohledněním 

subjektivních vlivů, jako je věk řidiče a kvalita jeho zrakového vnímání. Na základě 

provedených měření bude hledána vzájemná korelace výsledků získaných ze subjektivního 

hodnocení pozorovateli, s technicky změřenými hodnotami optických veličin. Z naměřených 

veličin bude sestaven soubor dat, který by měl být znalci nápomocen při určení uvedených 

parametrů, pro řešení konkrétní dopravní nehody.  



Dizertační práce                                                                                                              Ing. Jaroslav Sedlák 

 

43 

 

Je nutno mít na paměti, že jakýkoli soubor "laboratorně" naměřených hodnot nemůže 

nahradit poznatky získané vykonáním vyšetřovacího pokusu s konkrétním řidičem, konkrétním 

vozidlem a na konkrétním místě, za konkrétní situace. Přesto však může znalci významně 

napomoci v prvotní orientaci v daném problému, nebo v technicky přijatelném rozpětí hodnot 

umožní provedení analýzy v případech, kdy vykonání vyšetřovacího pokusu je značně obtížné, 

ne-li nemožné. 

 

2.3 Parametry, zásadním způsobem ovlivňující možnost spatření chodce 

2.3.1 Vyjmenování parametrů, ovlivňujících možnost spatření chodce 

Aby mohl vzniknout soubor dat pro praktické využití, který by reálně určoval dohlednost 

na překážku, je nutné, aby byly respektovány vlivy, které dohlednost ovlivňují. Veličin, které 

dohlednost ovlivňují, je nepřeberné množství a postihnout všechny je téměř nemožné. Proto je 

nutné přijmout jistá zjednodušení a vybrat pouze ty vlivy, které se zásadním způsobem podílejí 

na velikosti zjišťovaných parametrů. Ale i při tomto zúžení vstupních kritérií je, s ohledem na 

proveditelnost měření, nutno učinit výrazná zjednodušení. 

 

Základní vlivy, které dohlednost na překážku ovlivňují, jsou:   

● parametry pozorovaného objektu (chodce), 

● optické vlastnosti vozovky a okolí, 

● umístění objektu na vozovce, 

● parametry osvětlovací soustavy vozidla. 

 

Další sledované parametry, které vnímání překážky před vozidlem ovlivňují, jsou: 

● kvalita zrakového vnímání (oční vada), 

● věk řidiče. 

 Možnost spatření chodce je ovlivněna i mnoha dalšími okolnostmi, které mohou být také 

zásadní, jejich zohlednění je však problematické. Jedná se například o stav činných ploch 

světlometů, stav a znečistění čelního skla a případně další vlivy. Při ohledání místa nehody není 

těmto vlivům, ze strany Policie ČR, věnována náležitá pozornost. V době zpracování znaleckého 
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posudku, s odstupem času, jsou potom tyto informace setřeny a není možnost jejich dodatečného 

zjištění.  

 

2.3.2 Rozbor parametrů, ovlivňujících možnosti spatření překážky 

2.3.2.1 Optické vlastnosti pozorovaného objektu (chodce) 

Vliv tohoto parametru je v řešení problému zásadní. Jeho určení je dáno především: 

 Velikostí kritického objektu. Práce je zaměřena na zjištění možnosti zpozorování chodce 

v podmínkách noční jízdy, z toho důvodu je velikost pozorovaného objektu dána 

standardní velikostí dospělého chodce. Četnost výskytu dítěte bez doprovodu dospělé 

osoby v silničním provozu v nočních hodinách je malá a tedy varianta dítěte chodce není 

uvažována.   

 Odrazovými vlastnostmi objektu.  V případě chodce se jedná především o vliv barvy 

oblečení. Barva objektu pro experimentální měření je volena s ohledem na reálné 

dopravní nehody, kdy oběťmi se ve většině případů stávají osoby tmavě oblečené. Střet 

vozidla se světle (kontrastně) oblečeným chodcem je vyjímečný. Pro řešení jsou 

vytvořeny varianty, barevné skladby oděvu figuranta, odpovídající běžnému, 

volnočasovému oblečení.  

Na tomto místě je nutno podtrhnout význam reflexních prvků na bezpečnost silničního 

provozu. 

 

2.3.2.2 Optické vlastnosti vozovky 

 Reálná dopravní nehoda se může odehrát na komunikaci s různými optickými vlastnostmi 

povrchu. Může se jednat o štěrkový povrch, dlažbu, betonový povrch, asfaltový povrch a další. 

Každá z těchto vozovek má jiné optické vlastnosti, které výrazným způsobem ovlivňují možnosti 

rozpoznání překážky (chodce) před vozidlem. Vzhledem k četnosti jednotlivých povrchů v 

podmínkách České republiky a prakticky celé Evropy, je možno říci, že drtivé množství 

dopravních nehod se odehrává na vozovkách s asfaltovým povrchem. Přitom černý, asfaltový 

povrch je z hlediska možnosti rozpoznání, především tmavě oblečené postavy, současně 

nejrizikovější.  
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 I asfaltový povrch však nemá své optické parametry konstantní. Je rozdíl, jestli se 

pozorovaná překážka nalézá na suchém, či mokrém asfaltovém povrchu, případně na 

zasněženém. Je možno říci, že v případě souvislé sněhové pokrývky vozovky se již nejedná o 

jízdu na asfaltovém povrchu, ale o jízdu na sněhu, kdy sněhová pokrývka výrazně zlepší 

možnosti rozpoznání překážky.  Naopak, při jízdě po mokrém asfaltovém povrchu vznikají 

vlivem lomu paprsků na vodní vrstvě různé efekty, které zhoršují rozpoznatelnost překážky 

v zorném poli řidiče. 

 

2.3.2.3 Umístění objektu na vozovce 

 Pro stanovení dohlednosti na překážku je významným parametrem také její umístění vůči 

podélné ose vozidla. Světlomety současných vozidel jsou konstruovány jako asymetrické 

světlomety, které více osvětlují vozovku napravo od podélné osy vozidla, než prostor vlevo od 

podélné osy vozidla.  Při řešení dopravních nehod je možno uvažovat tři varianty postavení 

chodce před střetem:  

● Na pravém okraji vozovky (na pravé krajnici) - navozuje situaci, kdy chodec do jízdního 

koridoru vstoupil z pravé krajnice. Pro zahájení reakce řidiče je limitující jednak možnost 

spatření chodce a jednak možnost rozpoznání úmyslu chodce vstoupit do jízdního 

koridoru vozidla. 

● V ose vozidla - simuluje situaci, kdy se chodec po dlouhou dobu nalézal v jízdním 

koridoru automobilu - převážně při střetech s podnapilými chodci. Pro zahájení reakce 

řidiče je limitující možnost spatření chodce. 

● Na levém okraji jízdního pruhu - představuje situaci, kdy chodec do jízdního koridoru 

vozidla vstoupí z levé strany vozovky. Pro zahájení reakce řidiče je limitující jednak 

možnost spatření chodce v podmínkách noční jízdy a jednak možnost rozpoznání úmyslu 

chodce vstoupit do jízdního koridoru automobilu. 

 

2.3.2.4 Parametry osvětlovací soustavy vozidla 

 Vývoj osvětlovacích soustav vozidel postupuje velmi rychle vpřed. Zavádějí se nové 

zdroje světla, nové konstrukce světlometů a vyvíjejí se nové inteligentní systémy. Všechny 

změny v konstrukci světlometů jsou motivovány snahou co nejvíce zlepšit rozhled řidiče a 
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dohlednost na překážky, avšak za respektování požadavku neovlivnit negativně zrak 

protijedoucích řidičů.  

Vozidla, pro experiment využitá, musí odpovídat současné skladbě vozového parku na 

tuzemských silnicích, kde v drtivé většině převládají osvětlovací systémy s halogenovými 

žárovkami. Proto je pro měření přednostně využito vozidel s těmito zdroji světla. 

Jak plyne ze statistik, tak převážná většina dopravních nehod vozidla s chodcem v noci, 

kdy příčinou dopravní nehody bylo pozdní spatření chodce řidičem, se udála při jízdě 

s rozsvícenými potkávacími světlomety. Mezi dosvitem potkávacích a dálkových světlometů je 

výrazný rozdíl. Při použití dálkových světel je řidič o přítomnosti chodce informován na značnou 

vzdálenost, tedy může charakter své jízdy upravit s dostatečným předstihem. 

Z tohoto důvodu bude práce zaměřena pouze na zjišťování dohlednosti na chodce, při 

použití potkávacích světlometů vozidla. 

Světelné pole potkávacích světlometů je znázorněno v obr. 2.5 a světelné pole dálkových 

světlometů je znázorněno v obr. 2.6. 

 

 

Obr. 2.5  Světelné pole potkávacích světlometů. 

Vzdálenost terčů 5 metrů (dosvit potkávacích světlometů cca 45 metrů) 
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Obr. 2.6  Světelné pole dálkových světlometů. 

Vzdálenost terčů 5 metrů (dosvit dálkových světlometů více jak 100 metrů) 

 

 Výše uvedené parametry mají na možnosti rozpoznání chodce v silničním provozu, za 

situace ztížené tmou, zcela zásadní vliv. Vliv těchto parametrů je více, či méně zkoumán při 

řešení všech dopravních nehod, které se udály v noční době. Uvedeným parametrům se také 

věnuje celá řada experimentálních měření, prováděných na odborných pracovištích a jejichž 

výsledky jsou v široké míře publikovány v odborných pramenech, na seminářích, konferencích 

podobně. Je možno říci, že vliv čtyř výše uvedených parametrů je již velmi detailně prozkoumán 

a popsán. 

 Autor se ve své dizertační práci chce zaměřit na vliv dalších dvou, níže popsaných 

parametrů, které možnosti spatření překážky ovlivňují neméně, ale jejich vlivu se zatím 

významnější pozornost nevěnuje, a to ani při vyšetřování konkrétních dopravních nehod. Jedná 

se o vliv případné zrakové vady řidiče a vliv věku řidiče.   

  

2.3.2.5 Kvalita zrakového vnímání řidiče 

 Dohlednost na překážku a velikost rozhledu před vozidlo je výrazně ovlivněna kvalitou 

zrakového vnímání posuzující osoby. V běžné populaci se vyskytuje velké množství očních vad, 
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které různým způsobem ovlivňují zrakové vnímání za snížené viditelnosti.  Pro vyčerpávající 

ověření, jak která vada zraku ovlivňuje vnímání řidičů při jízdě za tmy, by bylo nezbytné provést 

měření se zástupci osob vykazující všechny oční vady. Takový rozsah experimentu je v rámci 

dizertační práce z oboru soudního inženýrství neproveditelný a také výsledky by byly velmi 

obtížně použitelné ve znalecké praxi. Navíc provádění tak rozsáhlého experimentu již spadá do 

oblasti zdravotnictví, oční lékařství.   

Autor dizertační práce se drží pouze technického hodnocení daného problému, v rámci 

vyšetřovacího experimentu. Otázky lékařského hodnocení nahlíží pouze okrajově, spíše laicky.  

Při reálných dopravních nehodách se po účastnících nevyžaduje podstoupení 

specializovaného lékařského vyšetření, zaměřeného na zjištění kvality zraku. Ale každý řidič, 

případně osoba z okolí řidiče, ví o oční vadě, kterou účastník dopravní nehody trpí a ve většině 

případů na dotaz dokáže velmi zjednodušeně tuto vadu popsat. Například slovy „nosí brýle na 

čtení a má přibližně 3 dioptrie“ a podobně. Tyto údaje bývají většinou podchyceny i 

v dokumentaci k dopravní nehodě. Na základě takto strohého a laického popisu je možno si 

udělat rámcovou představu o stupni zhoršení zraku posuzovatele, případně účastníka dopravní 

nehody. Druh oční vady a stupeň zhoršení zraku může být odstupňován po libovolně malých 

krocích, tedy svým způsobem se jedná o spojitou veličinu. Není však technicky proveditelné 

realizovat měření za všech možných stavů, ale vstupní parametry je nutno odstupňovat a měření 

provádět v jednotlivých úrovních. 

Po konzultaci na specializovaném pracovišti Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice 

Bohunice, na oční klinice, s  MUDr. Hanou Doškovou, Ph.D., bylo navrženo zjednodušení 

experimentu, kdy u jednotlivých účastníků bude sledováno, zda a jakou oční vadou trpí a 

účastníci tuto vadu sami popíší.  Dle druhu oční vady a stupně zhoršení zraku budou respondenti 

zařazeni do tří kategorií: 

1. Osoby bez oční vady a osoby dalekozraké. 

2. Osoby s oční vadou – krátkozrakost do 3 dioptrií. 

3. Osoby s oční vadou – krátkozrakost nad 3 dioptrie. 

Tato hrubá kategorizace umožní technické provedení experimentu a současně výsledky 

měření přiblíží praktickému využití.  
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2.3.2.6 Věk řidiče 

S přibývajícím věkem lidí dochází k anatomickým i fyziologickým změnám v těle a tyto 

změny se nevyhnou ani orgánům a celému systému zodpovědnému za vidění. Anatomické a 

fyziologické změny jsou příčinou zhoršení zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti, citlivosti na 

světlo, zhoršení barevného vidění, hloubkového a prostorového vidění. Všechny tyto změny mají 

výrazný vliv na snížení kvality vnímání okolí, což výrazným způsobem ovlivňuje schopnost 

bezpečné jízdy vozidlem, zvláště potom za snížené viditelnosti.   

Zrakové schopnosti nejvíce snižují anatomické změny v oblasti čočky, nervové tkáně 

sítnice, zrakové dráhy a mozku.  

Změny sítnicových receptorů a pigmentového epitelu ve vyšším věku vedou ke snížení 

citlivosti sítnice na světlo. Z toho vyplývá potřeba většího množství světla k normálnímu vidění. 

Toto způsobuje prodloužení doby potřebné k adaptaci na tmu. U sedmdesátiletých je doba 

potřebná k adaptaci na tmu delší skoro o deset minut oproti čtyřicetiletým.  Asi 70 % lidí starších 

šedesáti let potřebuje třikrát vyšší kontrast k dosažení přiměřeného vidění oproti dvacetiletým. 

Tito lidé mají problémy s viděním při nedostatečném osvětlení. Zhoršení schopnosti kontrastního 

rozlišení působí obtíže zejména v silničním provozu. Přibližně 11 % lidí mezi padesáti a šedesáti 

lety, 27 % mezi šedesáti a sedmdesáti lety a téměř 35 % mezi sedmdesáti a osmdesáti lety lze 

pokládat za osoby se sníženou schopností řídit vozidlo. Důvodem je snížená schopnost 

kontrastního rozlišení za šera.  

Zákaly optických médií (zejména čočky) zvyšují vnímavost na oslnění. Readaptace je 

doba, která uplyne od oslnění, po adaptaci oka na tento stav. Tento čas bývá ve stáří prodloužen 

až dvojnásobně. Jak prodloužení readaptačního času, tak i zákaly optických médií mají negativní 

vliv na vidění za šera, neboť dochází ke zvýšené citlivosti na oslnění. Přibližně 18 % lidí mezi 

padesáti a šedesáti lety, asi 26 % mezi šedesáti a sedmdesáti lety a okolo 54 % mezi sedmdesáti a 

osmdesáti lety má natolik zvýšenou vnímavost na oslnění, že by měli být vyloučeni ze silničního 

provozu.  

Velmi brzy se objevují také změny barevného vidění, podmíněné stářím. Rozlišovací 

schopnost barev klesá od třetího desetiletí života.  U každého člověka staršího 60-ti let je 

porucha barevného vidění prokazatelná. 
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Ve stáří se také projevuje zúžení zorného pole, které může být zapříčiněno změnami na 

sítnici, vklesnutím oka do očnice a poklesem horního víčka. Zúžení může být u šedesátiletého 

člověka až o 50 % oproti dvacetiletému. Změny na sítnici způsobují její sníženou citlivost 

zejména v periferii. Citlivost periferie klesá dvakrát rychleji než citlivost centra. Následkem je 

zhoršená prostorová orientace. 

V průběhu života dochází ke snížení hmoty mozkové kůry až na polovinu. Důsledkem 

může být zhoršené zpracovávání zrakových informací. Aktivita nervových buněk je ve vyšším 

věku snížená, což vede ke snížení rozlišovací schopnosti.  

Ve stáří se k sítnici dostává menší množství světla. To vede k pomalejšímu zpracování 

zrakových podnětů. Důsledkem je mimo jiné i prodloužení reakční doby. Další časové prodlevy 

lze očekávat při snížení rychlosti zrakových funkcí, odehrávajících se na podkladě vegetativního 

nervového systému – akomodace, pohyby zornice.  

Po šedesátém roce věku mohou nastat změny ve svalovině, a to především vnitřního 

přímého svalu, což může způsobit oslabení schopnosti konvergence ve stáří. Pokud se změny 

objeví i na ostatních svalech, lze očekávat nedostatečnou pohyblivost oka a omezení 

pohledového zorného pole [25].  

 Z výše popsaného je zřejmé, že věk řidiče hraje velmi důležitou roli v hodnocení 

možnosti spatření překážky před vozidlem a není možno tento faktor vyloučit. Z tohoto důvodu 

bude u osob, účastnících se experimentu, sledován též věk. S ohledem na proveditelnost a 

možnosti vyhodnocení, budou osoby rozděleny do tří věkových kategorií: 

1. Osoby do věku 30 roků. U této skupiny je možno předpokládat, že se ještě 

neprojevilo snížení rozlišovacích schopností oka.  

2. Osoby ve věku od 31 do 49 roků. V této skupině je již možno očekávat snížení 

rozlišovacích schopností. 

3. Osoby ve věku 50 roků a výše. U velké části osob z této skupiny dochází 

k zásadnímu snížení rozlišovacích schopností.  
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3. Popis a příprava naplánovaného experimentu 

3.1 Popis experimentu 

Aby bylo možno provést vyhodnocení, jakým způsobem tyto dva poslední faktory 

(kvalita zraku a věk řidiče) ovlivňují možnosti spatření překážky při jízdě v noci, je třeba 

provedení rozsáhlého souboru měření, kdy je nutné, aby se měření zúčastnili zástupci všech výše 

jmenovaných kategorií. To představuje velké množství respondentů a měření zabere velké 

množství času. Aby byly naměřené hodnoty srovnatelné, musí být připraveny zcela shodné 

podmínky pozorování kritického objektu pro všechny účastníky experimentu. Provedení 

experimentu za reálných podmínek, to znamená měření v terénu, je velmi organizačně 

komplikované a s ohledem na časovou náročnost, prakticky neproveditelné. Při velkém počtu 

zkušebních osob je nesplnitelná základní podmínka nutná pro vyhodnocení, to je neměnnost 

zkušebních podmínek. Při reálném měření není možné všem respondentům zajistit zcela shodné 

podmínky. Takové měření by nutně muselo probíhat v různou dobu a různém ročním období. Při 

jednotlivých měřeních by byly rozdílné světelné podmínky, a to s ohledem na oblačnost, fáze 

Měsíce a svit hvězd. Byl by také rozdílný stav vozovky vzhledem k vlhkosti, jiná barevná 

skladba okolí v závislosti na stavu vegetace v různých ročních obdobích. Také by bylo obtížné 

zajistit zcela konstantní stav osvětlovací soustavy vozidla, ale i identickou polohu vozidla při 

všech měřeních. Každá změna polohy vozidla (ustavení vozidla), byť i nepatrná, má za následek 

jiný stav obrazové scény před vozidlem, jako jsou jiné stíny na vozovce, jinou polohu centra 

osvětlení vozovky a podobně. V neposlední řadě by bylo velmi obtížné zajistit i zcela shodnou 

pozici kritického objektu (chodce) vůči vozidlu.   

Z těchto důvodů byla zvolena jiná forma měření, a to nikoli za reálných podmínek jízdy 

vozidlem v noci, ale posuzováním předem připravené obrazové scény na monitoru počítače. 

Pouze při této metodice experimentu je možno splnit základní podmínku měření, a to neměnnost 

podmínek pozorování pro všechny účastnící se osoby.  

 Pro budoucí měření s jednotlivými účastníky je nezbytné vytvořit sadu postupných 

fotografií zachycující obrazovou scénu výhledu řidiče před automobil, kdy se vozidlo, při jízdě 

v noci, přibližuje k chodci. Tvorba scény byla pořízena co největšímu přiblížení se reálné jízdě 

vozidlem.  
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3.2 Využitý úsek komunikace 

Pro zhotovení potřebné sady fotografií bylo třeba nalézt vhodný úsek komunikace, 

s dostatečně dlouhým přímým úsekem, bez výškových změn, na kterém by byl, s ohledem na 

bezpečnost účastnících se osob, minimální provoz. Úsek komunikace musel také splňovat 

požadované světelné podmínky, a to zastínění od vnějších zdrojů světla. Vhodný měřící úsek byl 

nalezen nedaleko od Brna. Jedná se o účelovou, asfaltovou komunikaci o šířce 4,2 metru. 

Komunikace je z obou stran zastíněná vzrostlou lesní vegetací před dopadem světla z okolních 

obcí. Provoz na uvedené komunikaci je omezen zákazem vjezdu, kdy vjezd je povolen pouze 

vozidlům Školního lesního podniku Křtiny. Vedení ŠLP bylo nápomocno při realizaci 

popisovaného experimentu a umožnilo zpracovateli dizertační práce na uvedenou komunikaci 

vjezd.  

V době pořizování sady fotografií byla vozovka vlhká, po dešti. Při samotném 

zhotovování fotografií byla zatažená obloha, ale nepršelo. 

 

3.3 Použité vozidlo 

 Pro experiment bylo využito osobní motorové vozidlo Škoda Octavia 1,9 TDi, liftback, 

rok výroby 2001. Vozidlo je vybaveno předními světlomety osazenými dvouvláknovými 

halogenovými žárovkami H4 (50/55 W). Při experimentu byly zapnuty potkávací světlomety 

vozidla. Geometrie světlometů byla seřízena dle předpisu výrobce vozidla. Mechanismus pro 

provádění změny sklonu světlometů z místa řidiče byl nastaven do základní polohy. Odrazné 

plochy světlometů nebyly nijak poškozeny a krycí sklo předních světlometů nebylo žádným 

způsobem znečištěno. Před samotným měřením, po přepravě vozidla na místo měření, byla skla 

světlometů očištěna.  

 V době pořizování sady fotografií bylo vozidlo opatřeno koly s pneumatikami o rozměru 

195/65 R15, které byly nahuštěny na tlak, předepsaný výrobcem.  

V době měření bylo vozidlo zatíženo jednou osobou, sedící na sedadle řidiče. Jiným 

způsobem vozidlo zatíženo nebylo.  
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Aby byl eliminován případný pokles napětí v palubní síti automobilu, a tím ovlivněna 

svítivost předních světlometů, byly v době pořizování snímků zvýšeny otáčky motoru na cca 

1200 min
-1

.  

 

3.4 Pozorovaná osoba (figurant) 

 Pozorovaná osoba (figurant) byla žena s výškou postavy 156 cm. Skladba oblečení 

figuranta odpovídá běžnému, volnočasovému oblečení. Pro srovnání byly zvoleny dvě barevné 

kombinace oděvu figuranta, kdy první kombinace byla volena v barvách s malou odrazivostí 

světla a druhá kombinace za použití světlejšího oblečení. Z toho důvodu byly vyhotoveny dvě 

sady fotografií, pro následné hodnocení. 

Varianta oblečení č. 1:  Tmavě šedé kalhoty a šedá zimní bunda, černá čepice a tmavé boty. 

Varianta oblečení č. 2:  Světle šedé kalhoty, bílá bunda s bílou kapucí a tmavé boty. 

 Varianty oblečení figuranta využité při realizaci měření jsou znázorněny v obr. 3.1 a 

obr. 3.2. 

 

Obr. 3.1  Varianta oblečení č. 1 – tmavá 
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Obr. 3.2  Varianta oblečení č. 2 – světlá 

 

3.5 Použitý fotografický přístroj a zpracování fotografií 

 Jedná se o běžný kompaktní digitální fotografický přístroj Canon PowerShot S40 

s maximálním rozlišením 4,0 Mega pixely. Při zhotovování snímků byl fotografický přístroj 

umístěn na stativu a jednotlivé fotografie byly pořizovány za pomocí samospouště. Aby byly 

vyloučeny otřesy vozidla při chodu motoru, které by při dlouhých expozičních časech fotografie 

rozostřily, byl stativ umístěn mimo automobil, těsně před vozidlo, do jeho osy. Podpěry stativu 

byly umístěny tak, aby nezasahovaly do světelných kuželů obou předních světlometů.  

Při fotografování nebyl využitý zoom, a to ani optický, ani digitální. Fotografování 

proběhlo s vyloučením blesku. Hodnoty expozice byly nastaveny manuálně, clona 7.1, čas 

expozice 2 sekundy, ekvivalentní citlivost 200 DIN. Fotografie byly pořizovány ve formátu 

RAW. 

 Následně byly fotografie na osobním počítači zpracovány pomocí programu 

Photoshop 7.0, kdy došlo k úpravě barev, aby fotografie odpovídaly co nejvíce reálnému 

zobrazení scény. Úprava fotografií byla provedena na výpočetní technice grafického studia 
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Teagarden za významné pomoci jejich pracovníků. Všechny fotografie sady byly upraveny 

jednotným způsobem. Následně byly všechny snímky převedeny do formátu JPG. 

 

3.6 Způsob nastavení obrazových scén 

 Vozidlo bylo na vozovce ustaveno rovnoběžně s osou komunikace, kdy podélná osa 

vozidla byla v cca 
1
/3 šířky vozovky. Toto ustavení vozidla bylo po celou dobu měření neměnné 

a bylo využito při měření obou variant barevné skladby oblečení figuranta. U pravého okraje 

vozovky bylo natažené tenké lanko, s vyznačenými body se vzájemnou vzdáleností jednoho 

metru. Barva lanka i označení bodů bylo voleno takové, aby splynulo s vozovkou a na 

fotografiích nebylo vidět. Lanko sloužilo k orientaci figuranta, aby při všech fotografovaných 

pozicích dodržoval stejnou příčnou polohu na vozovce a současně k určení vzdálenosti mezi 

jednotlivými pozicemi. Počátek lanka byl umístěn na úroveň přídě automobilu. Na lanku bylo 

vyznačeno celkem 100, jednometrových úseků.  

 Při samotném měření (fotografování) se vozidlo nepohybovalo, ale figurant se pohyboval 

z výchozí pozice proti automobilu, kdy v každé pozici zastavil pro zhotovení fotografie. Kontakt 

mezi fotografem a figurantem, byl zajištěn prostřednictvím občanské radiostanice.  Takto byly 

nafoceny jednotlivé scény přibližování se figuranta k vozidlu, po krocích o velikosti jednoho 

metru.  

 Měření (zhotovování obrazových scén) započalo při variantě oblečení č. 1 – tmavá 

skladba oblečení, ve vzdálenosti figuranta od vozidla 90 metrů před vozidlem. Ve variantě 

oblečení figuranta č. 2 – světlá skladba oblečení, měření započalo ve vzdálenosti 100 metrů před 

vozidlem. Fotografování bylo ukončeno, v obou variantách barevné skladby oblečení, ve 

vzdálenosti 10 metrů před vozidlem.   

 Nafocení jednotlivých obrazových scén, pro jednu skladbu oblečení, proběhlo v relativně 

krátkém čase, čímž byly zajištěny stejné světelné podmínky pro celou sadu fotografií.  

 

3.7 Organizace sady fotografií 

 Jednotlivé fotografie, pořízené při měření v terénu, byly seřazeny pomocí aplikace 

Microsoft Office Power Point. Snímky jsou seřazeny od největší vzdálenosti figuranta, 
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k nejkratší. Pozadí, na kterém jsou snímky umístěny, je voleno takové, aby neovlivňovalo zrak 

posuzovatele – černé. Posouvání jednotlivých snímků je automatické, kdy byl zvolen nejkratší 

čas na zobrazení jednoho snímku, 1 sekunda, což při kroku přiblížení figuranta 1 metr 

představuje rychlost přibližování 1 m/s (3,6 km/h). V poli určeném pro poznámku je u 

jednotlivých snímků uvedena vzdálenost figuranta od vozidla v metrech. Při posuzování snímků 

jednotlivými respondenty není tento údaj o vzdálenosti figuranta zobrazován.  

 

3.8 Postup provádění měření dohlednosti na chodce 

 Pro získání statisticky významného souboru dat bylo třeba zajistit dostatek vhodných 

pozorovatelů. Jednalo se o osoby převážně z okolí autora dizertační práce.  Soubor respondentů 

obsahuje obecný vzorek populace, tedy osoby obou pohlaví, ve všech věkových kategoriích a jak 

osoby s oční vadou, tak i bez oční vady, tak aby bylo možno výsledky měření rozdělit do výše 

uvedených kategorií. Pro měření byly využity jak osoby mající oprávnění k řízení motorových 

vozidel a s řízením mající již jistou praxi, tak také osoby, které se na svou řidičskou kariéru 

teprve připravují, nebo jsou řidiči začátečníky.  

Každý účastník před započetím měření vyplnil krátký dotazník, ve kterém uvedl základní 

informace, které jsou předmětem experimentu. Kromě základních identifikačních údajů každý 

účastník uvedl, zda mu byla diagnostikována zraková vada a v případě, že účastník zrakovou 

vadou trpí, uvedl, zda mu byla pro řízení vozidla předepsána korekční pomůcka. V dalším 

účastník trpící zrakovou vadou vlastními slovy, laicky tuto vadu popsal. Například: „trpím 

dalekozrakostí, používám brýle s 2 dioptriemi“.  

Měření samotné bylo prováděno bez použití korekční pomůcky. Pouze v případech, kdy 

je obtížné korekční pomůcku odložit (například při použití kontaktních čoček) bylo měření 

provedeno i s touto pomůckou, toto měření však nebylo do statistiky zahrnuto.  
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Obr. 3.3 Dotazník pro účastníka měření (karta měření) 

  

 Před samotným měřením bylo respondentům vysvětleno, co je jejich úkolem.  Úkolem 

každého účastníka bylo sledovat na monitoru počítače obrazové scény, navozující výhled čelním 

oknem vozidla, pohybujícího se po lesní komunikaci. V okamžiku, kdy na vozovce (záměrně 

není uvedeno v které její části) spatří postavu chodce, respondent zmačkne tlačítko „Esc“. Tím 

dojde k zastavení prezentace a na spodním okraji snímku se zobrazí vzdálenost postavy od přídě 

vozidla (od stanoviště fotografického přístroje). Naměřená vzdálenost je zapsána do karty 

měření. Toto měření provede každý respondent pro obě varianty barevné skladby oděvu chodce, 

tedy jak pro tmavou variantu skladby oblečení figuranta, tak pro světlou variantu.   
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Nutno říci, že ne vždy byl úkol respondentem plně pochopen. Především starší 

posuzovatelé v mnoha případech prezentaci ukončili předčasně. Mnohdy, ve snaze dosáhnout co 

nejlepších výsledků, prezentaci ukončili okamžitě, jak na obrazové scéně zaregistrovali 

jakoukoli minimální změnu, například i pohyb trávy.  

Z tohoto důvodu bylo nutno účastníkům měření vysvětlit, že jejich úkolem není 

zaregistrování jakékoli změny ve scéně, ale skutečné rozpoznání přítomnosti chodce před 

vozidlem, kdy kritérium pro rozpoznání chodce je rozpoznání obrysu postavy chodce a osvětlení 

chodce přibližně do úrovně kolen. Pro zjednodušení komunikace s respondenty byl zhotoven 

nákres postavy s demonstrací uvedených kritérií. 

 

 Obr. 3.4 Schematické znázornění kritérií rozpoznání chodce na neosvětleném pozadí 

 

3.9 Příprava počítače s monitorem 

Aby bylo možno výsledky měření srovnávat, bylo nezbytné zajistit všem účastníkům 

experimentu stejné podmínky pro sledování obrazových scén. Jelikož každý monitor má jiné 

charakteristiky zobrazování jako jas, zobrazování černé a podobně, bylo nutné všechna měření 

provést se všemi účastníky za použití jednoho monitoru. Jelikož měření probíhalo v různých 

časech a na různých místech, byl pro tyto účely vybrán jeden přenosný počítač „notebook“, na 

kterém byla všechna měření provedena. Při všech měřeních s jednotlivými respondenty byla 

nastavena jedna hodnota jasu. Jelikož jas monitoru po jeho spuštění postupně narůstá až do jisté 
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meze, na které se ustálí, bylo dbáno na to, aby před měřením byl monitor minimálně po dobu 

cca 20 minut v činnosti, aby došlo k ustálení zobrazovacích charakteristik monitoru. Pro zajištění 

stability jasu byl notebook při měření vždy zásobován energií z veřejné elektrické sítě. Místnost, 

ve které bylo měření prováděno, byla zatemněna. V průběhu měření bylo zjištěno, že místnost 

nemusela být zcela tmavá, mírné nepřímé osvětlení (např. světlo z veřejného venkovního 

osvětlení, pronikající přes okna zatemněná závěsy) na výsledky měření nemělo prakticky žádný 

vliv. V případě, že nebylo možno zajistit zatemněnou místnost, bylo provedeno zatemnění pouze 

lokální (přikrytím posuzovatele i počítače neprůsvitnou látkou).  

Při měření posuzující osoba monitor počítače sledovala ze vzdálenosti obvyklé pro práci 

na počítači, tj. cca 40 cm.  

Výsledky měření byly zapisovány do výše uvedených formulářů pro následné další 

zpracování. 

 

3.10 Výsledky měření 

Měření se zúčastnilo celkem 87 osob. Počty provedených měření v jednotlivých 

kategoriích jsou uvedeny v Tab. 2. U všech respondentů probíhalo měření bez použití korekční 

pomůcky (brýle, kontaktní čočky). 

Tab. 2 – Počty respondentů v jednotlivých kategoriích 

Věk 

Počet osob 

bez oční vady a osoby 

dalekozraké 

s oční vadou – 

krátkozrakost do 3 dpt 

s oční vadou – 

krátkozrakost nad 3 dpt 

Do 30 roků 19 10 0 

31 až 49 roků 27 12 2 

50 roků a výše 12 5 0 

 

Naměřené hodnoty dohlednosti na chodce v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny 

v tabulkách, Příloha č. 1 až Příloha č. 14. Výsledky v každé kategorii jsou potom převedeny do 

sloupcových grafů. V obrazových scénách bylo přibližování chodce prováděno s krokem o délce 

jednoho metru. Pro vyhodnocení však byly naměřené hodnoty sloučeny do skupin s krokem 

3 metry, tak jak je uvedeno v tabulkách, Příloha č. 1 až Příloha č. 14. Pro tyto sloučené hodnoty 
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byly sestaveny grafy četností naměřených hodnot. Měření bylo prováděno pro dvě barevné 

skladby oblečení, to je pro tmavé a světlé oblečení, jak je uvedeno v kapitole č. 3, odstavec 3.4.  

 

Obr.  3.5   Graf četností naměřených hodnot dohlednosti při různé skladbě oblečení pro kategorii 

posuzovatelů ve věku do 30 roků – bez oční vady a dalekozrací, bez použití korekční pomůcky 

 

Obr.  3.6   Graf četností naměřených hodnot dohlednosti při různé skladbě oblečení pro kategorii 

posuzovatelů ve věku do 30 roků – krátkozrací do 3 dpt, bez použití korekční pomůcky 
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Pozn: V kategorii posuzovatelů ve věku do 30 roků – krátkozrací nad 3 dpt, nebylo realizováno 

žádné měření. 

 

Obr. 3.7   Graf četností naměřených hodnot dohlednosti při různé skladbě oblečení pro kategorii 

posuzovatelů ve věku od 31 do 49 roků – bez oční vady a dalekozrací, bez použití korekční 

pomůcky 

 

Obr. 3.8   Graf četností naměřených hodnot dohlednosti při různé skladbě oblečení pro kategorii 

posuzovatelů ve věku od 31 do 49 roků – krátkozrací do 3 dpt, bez použití korekční pomůcky 
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Obr. 3.9   Graf četností naměřených hodnot dohlednosti při různé skladbě oblečení pro kategorii 

posuzovatelů ve věku od 31 do 49 roků – krátkozrakost nad 3 dpt, bez použití korekční pomůcky 

 

Obr. 3.10   Graf četností naměřených hodnot dohlednosti při různé skladbě oblečení pro 

kategorii posuzovatelů ve věku 50 a více roků – bez oční vady a dalekozrací, bez použití 

korekční pomůcky 
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Obr. 3.11   Graf četností naměřených hodnot dohlednosti při různé skladbě oblečení pro 

kategorii posuzovatelů ve věku 50 a více roků – krátkozrací do 3 dpt, bez použití korekční 

pomůcky 

 

Pozn: V kategorii posuzovatelů ve věku 50 a více roků – krátkozrací nad 3 dpt, nebylo 

realizováno žádné měření. 

 

4. Vyhodnocení kontrastu chodce na obrazové scéně monitoru 

4.1 Princip stanovení jasu objektu na obrazovce monitoru 

 Základním kritériem pro rozpoznání překážky v zorném poli řidiče, při jízdě za snížené 

viditelnosti, je kontrast předmětu na pozadí a úhlová velikost daného objektu. Jelikož měření je 

prováděno na monitoru počítače, je třeba stanovit kontrast objektu (chodce) na obrazové scéně 

zobrazované na monitoru. Každý monitor má jiné světelné vlastnosti; aby bylo možno naměřené 

hodnoty srovnávat, je třeba, aby měření bylo prováděno pouze na jednom konkrétním monitoru, 

čímž se zajistí pro všechny posuzovatele stejné podmínky sledování obrazové scény.  

 Pro stanovení kontrastu překážky je využito zobrazení fotografií (obrazových scén) 

v režimu barev RGB, kdy každá barva je smíchána ze tří základních barev R (červená), 

G (zelená), B (modrá). Počítačový program pro zpracování fotografií Photoshop umožňuje 

pomocí funkce „kapátko“ určit v jakémkoli bodu obrazu poměr jednotlivých barev RGB. Tedy, 
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pokud je stanoven jas jednotlivých složek barvy, tak potom součtem těchto jasů je možno určit 

jas výsledné barvy. Problém je v tom, že každý monitor zobrazuje obraz s jiným jasem. Z toho 

důvodu je třeba provést kalibraci konkrétního monitoru a zjistit závislost jasu dané barvy na 

stupni této barvy. V systému RGB je každá barva odstupňována od stupně 0 do 255. Aby bylo 

možno získat jas jakéhokoli stupně dané barvy, je třeba zjistit závislost jasu na stupni každé ze tří 

barev.   

 

4.2 Postup kalibrace monitoru 

Jelikož zobrazovací podmínky každého monitoru se v průběhu činnosti mění, je třeba 

před započetím měření nechat na cca 20 minut monitor rozehřát, aby bylo dosaženo konstantní 

úrovně jasu. Při kalibraci monitoru musí být ovládacím prvkem nastavena stejná úroveň jasu celé 

obrazovky, jako při všech prováděných měření dohlednosti na chodce. Z praktických důvodů je 

nejvýhodnější nastavení nejvyššího jasu.  

Pro dosažení konstantní úrovně jasu je nezbytné, aby po celou dobu měření bylo zajištěno 

stabilní napájení počítače. Toho je možno dosáhnout napájením počítače z veřejné sítě. 

Pro měření jasu bylo využito jasoměru Minolta LS-110.  

 

Obr. 4.1 Použitý jasoměr Minolta LS-110 
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Obr. 4.2 Ustavení jasoměru při kalibraci monitoru 

Při kalibraci monitoru byl jasoměr umístěn na stativ a ustaven před obrazovkou monitoru. 

Celý soubor měření jasu, pro každou ze tří barev a jednotlivé stupně RGB, byl měřen při jednom 

neměnném ustavení jasoměru do jednoho místa monitoru. Také vzdálenost objektivu od 

monitoru (cca 1 cm) a úhel svírající optická osa jasoměru s plochou monitoru (cca 90°) byla pro 

všechna měření, v rámci kalibrace, stejná.  

Při měření byla na jasoměru nastavena ohnisková vzdálenost 1 m (nejmenší možná). 

Samotné měření probíhalo v zatemněné místnosti, aby byly eliminovány vnější zdroje světla, 

které by mohly výsledky měření zkreslit. V průběhu kalibrace bylo ověřeno, že vzhledem k malé 

vzdálenosti objektivu jasoměru od plochy obrazovky, je měření velmi málo citlivé na lehké 

přisvětlení místnosti.  

Pro potřebu kalibrace byla na obrazovce monitoru, v programu Photoshop, vytvořena 

plocha, u které byla nastavena přesně definovaná barva. Jednalo se vždy o monochromatickou 

barvu, buď červenou, zelenou nebo modrou. U každé ze tří barev byly postupně měněny stupně 

od 0 do 255, s krokem po 5-ti stupních. Po každé změně kroku byl změřen jas barvy. Naměřené 

hodnoty byly vyneseny do tabulky, která je uvedena v Příloze č. 15. Výsledné hodnoty byly u 

všech tří základních barev vyneseny do grafů závislosti jasu na stupni sytosti dané barvy.  
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Obr. 4.3 Závislost jasu červené barvy na stupni sytosti 

 

 

Obr. 4.4 Závislost jasu zelené barvy na stupni sytosti 
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Obr. 4.5 Závislost jasu modré barvy na stupni sytosti 

 

4.3 Stanovení kontrastu objektu v zobrazované scéně 

4.3.1 Stanovení kontrastu na obrazovce monitoru 

Pokud je třeba zjistit jas jakéhokoli zobrazovaného objektu na vyhodnocované fotografii, 

je toto možné provést za podpory programu na zpracování fotografií „Photoshop“. Nástroj 

„kapátko“, z panelu nástrojů, může mimo výběru barvy, sloužit také k přesnému určení barvy 

v konkrétním místě obrazu. Po vybrání požadovaného bodu v obrazu, je v panelu „výběr barvy“ 

zobrazena skladba příslušné barvy ve stupních jednotlivých tří barev RGB. Z grafů, získaných 

při kalibraci monitoru, je možno odečíst hodnoty jasu pro jednotlivé složky barvy. Výsledný jas 

je potom součtem dílčích jasů. 

 Je třeba mít na paměti, že výše uvedený postup je možno aplikovat pouze na monitoru, u 

kterého bylo provedeno měření jasu tří složek barvy RGB. Jiný monitor, případně monitor 

s jiným nastavením, nebude odpovídat naměřeným křivkám.  
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 Obr. 4.6 Prostředí programu Photoshop při stanovení jasu daného objektu 

 

4.3.2 Příklad 

Po zobrazení vyhodnocované fotografie v prostředí programu Photoshop je třeba na 

panelu nástrojů myší vybrat symbol „pozadí“, případně „popředí“ (vzájemně, částečně se 

překrývající se čtverce). Tím se aktivuje funkce „kapátko“ a současně se otevře panel „výběr 

barvy“.  Na vyhodnocované fotografii se nástrojem „kapátko“ vybere bod, jehož jas je třeba 

zjistit, například bod na bundě postavy figuranta. Po kliknutí myší na uvedený bod se v panelu 

„výběr barvy“ zobrazí stupně všech tří základních složek barvy RGB.  

V ukázkovém případě jsou odečtené hodnoty  R:92;  G:87;  B:83 (viz. obrázek č. 4.6).  

Ze závislosti jasu na sytosti jednotlivých barev (obrázky č.4.3, č.4.4, č.4.5) jsou odečteny 

jasy jednotlivých složek barvy RGB:     
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R (92) →  LR = 2,25 cd/m
2
 

G (87) →  LG = 5,05 cd/m
2
 

B (83) →  LB =  1,62 cd/m
2
  

               výsledný jas daného bodu →  La =  8,92 cd/m
2
  

 

Totéž měření je provedeno pro barvu pozadí, kdy je vybrán například bod nad pravým 

ramenem postavy figuranta.
 

Odečtené hodnoty jsou R:1;  G:0;  B:5. 

Z křivek (obrázky č.4.3, č.4.4, č.4.5) jsou odečteny jasy jednotlivých složek barvy RGB: 

R (1) →  LR = 0,42 cd/m
2
 

G (0) →  LG = 0,43 cd/m
2
 

B (5) →  LB = 0,44 cd/m
2
  

         výsledný jas pozadí     →  Lb  = 1,29 cd/m
2
  

 

Kontrast horní části bundy figuranta, oproti tmavému pozadí je:  

91,5
29,1

29,192,8

a

ba

L

LL
K

 

 

4.3.3 Závislost kontrastu postavy na vzdálenosti figuranta od vozidla 

 Výše uvedeným postupem byl stanoven kontrast postavy figuranta oproti pozadí na 

obrazové scéně. Vyhodnoceny byly pouze snímky v rozpětí dosažených výsledků měření. 

Stanovení jasu, a tedy následně i kontrastu bylo prováděno pro dvě místa na postavě figuranta, a 

to jednak v úrovni kolen figuranta a také v úrovni hrudi figuranta. Odečtené hodnoty jasu 

jednotlivých složek barvy RGB a vypočtené jasy objektu a kontrastu objektu, jsou uvedeny 

v tabulce v Příloze č. 16 pro tmavě oblečenou postavu a v tabulce v Příloze č. 17 pro světle 

oblečenou postavu figuranta. Diskrétní hodnoty kontrastů v jednotlivých vzdálenostech figuranta 

od vozidla jsou vyneseny do grafů v obrázcích č. 4.7, č. 4.8, č. 4.9, č. 4.10 a jsou proloženy 



Dizertační práce                                                                                                              Ing. Jaroslav Sedlák 

 

70 

 

exponenciální spojnicí trendů. Od této spojnice je potom z výše uvedených grafů odečítán 

skutečný kontrast postavy na obrazové scéně. 

 

Obr. 4.7 Závislost kontrastu figuranta na pozadí v oblasti kolenou – tmavá skladba oblečení 

 

 

Obr. 4.8 Závislost kontrastu figuranta na pozadí v oblasti trupu – tmavá skladba oblečení 
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Obr. 4.9 Závislost kontrastu figuranta na pozadí v oblasti kolenou – světlá skladba oblečení 

 

 

Obr. 4.10 Závislost kontrastu figuranta na pozadí v oblasti trupu – světlá skladba oblečení 
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5. Zjištění úhlového rozměru posuzovaného objektu 

5.1 Postup zjištění úhlového rozměru posuzovaného objektu 

Druhým základním kritériem pro zpozorování objektu v zorném poli, je dostatečná úhlová 

velikost pozorovaného objektu. Jelikož pozorování obrazové scény je prováděno na obrazovce 

monitoru, je třeba velikost pozorovaného objektu v délkových jednotkách (milimetry) na 

monitoru změřit. 

Změření rozměru objektu je možno provést dvěma způsoby: 

 Jednak prostým přiložením měřítka na obrazovku monitoru a odečtením rozměru přímo 

na měřítku. Podmínkou je, aby velikost zobrazované fotografie byla stejná, jako při provádění 

experimentu. Vzhledem k malé zobrazované velikosti posuzovaného objektu, bývá toto měření 

zatíženo velkou chybou. 

 Druhým způsobem, jak změřit velikost zobrazovaného objektu na monitoru, je využití 

programu na úpravu fotografií Photoshop, a to pomocí funkce „informace“ z roletového menu 

„okna“. Po výběru funkce „informace“ se zobrazí paletka „informace“, ve které jsou 

zobrazovány hodnoty jednotlivých barev RGB, případně procenta barev v systému zobrazení 

CMYK, ale také jsou zde zobrazovány souřadnice polohy kurzoru myši a právě tohoto je možno 

využít při měření rozměru zobrazovaného objektu.  

 

Obr. 5.1 Paletka „informace“ z roletového menu „okna“ programu Photoshop. 

 

Poklepem na symbol „+“ na paletce „informace“ je možno z menu vybrat jednotky, ve 

kterých se budou souřadnice kurzoru myši zobrazovat. Pro měření je vhodné vybrat jako 

jednotky centimetry. Zobrazované souřadnice však odpovídají zvoleným jednotkám pouze pro 

skutečnou velikost obrazu v daném rozlišení. Jelikož je velikost snímku upravena dle rozměru a 

možností monitoru, tak zvolené jednotky neodpovídají skutečným jednotkám. Proto je nutné 
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provést přepočet jednotek uváděných v paletce „informace“, na skutečné jednotky délky. 

V prostředí programu Photoshop je nutno otevřít vyhodnocovanou fotografii a na monitoru ji 

zobrazit ve stejné velikosti, v jaké byla fotografie zobrazována při posuzování dohlednosti na 

překážku (chodce). Na obrazovku monitoru je nutno přiložit měřítko, na kterém je vyznačena 

známá délka, např. 200 mm. Poté je nutno kurzorem myši ukázat na počátek zvolené kalibrační 

délky a na paletce zobrazenou hodnotu zaznamenat. Například počáteční x-ová souřadnice 7,69. 

Potom se kurzorem myši najede na koncový bod zvoleného délkového rozměru (zvoleno 

200 mm) a opět se zaznamená koncová x-ová souřadnice, např. 23,57. Rozdíl těchto dvou 

hodnot je úměrný zvolené kalibrační délce (200 mm). 

  23,57 – 7,69  =  15,88  

 Potom jednomu milimetru ve skutečnosti pozorovanému na monitoru, odpovídá velikost 

souřadnice v paletce „informace“  15,88 / 200  =  0,0794, což je možno brát za koeficient měření 

(uvedený koeficient platí pro fotografie, použité při hodnocení dohlednosti na chodce při 

prováděném experimentu). 

 Po zjištění koeficientu je možno snadno zjistit, v jaké velikosti je pozorovaný objekt 

zobrazován na monitoru počítače.  A to tak, že kurzorem najedeme na jeden okraj měřeného 

objektu a hodnotu souřadnice zapíšeme. Poté kurzorem najedeme na druhý okraj měřeného 

objektu a opět souřadnice zapíšeme. Prostým odečteme změřených souřadnic a následným 

vydělením zjištěným koeficientem, získáme velikost zobrazení předmětu na monitoru počítače. 

 Příklad: souřadnice počátečního bodu  13,08 

   souřadnice koncového bodu:  11,06 

   Rozdíl souřadnic     2,02 

 Skutečný, zobrazovaný rozměr objektu je získán vynásobením rozdílu výše zjištěným 

koeficientem. 

 Skutečná zobrazovaná velikost objektu:   š  =  2,02 / 0,0794  =  25,44 mm 

 Výhodou tohoto způsobu měření zobrazovaného rozměru objektu je jeho přesnost. Pouze 

výše uvedená kalibrace souřadnic zobrazovaných v paletce „informace“ se musí provádět u 

obrazu ve stejné velikosti zobrazení, jako v době měření dohlednosti na chodce. Potom, při 

následném měření velikosti zobrazovaného rozměru daného objektu je již možno snímek 
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libovolně zvětšit, aby bylo možno kurzorem myši přesněji stanovit krajní body zobrazovaného 

objektu. Přitom dříve určený koeficient měření stále zůstává v platnosti. Program sám již 

přizpůsobuje velikost jednotky měření okamžitému zvětšení, či zmenšení snímku na obrazovce 

monitoru. Tedy pro zjištění zobrazovaného rozměru objektu stačí pouze rozdíl souřadnic 

vynásobit dříve zjištěným koeficientem, bez ohledu na to v jakém zvětšení samotné měření 

rozměru provádíme.  

 Stanovení úhlové zobrazované velikosti kritického objektu je provedeno za užití 

elementární goniometrické funkce pravoúhlého trojúhelníka. 

 

Obr. 5.2  Stanovení úhlového zobrazovaného rozměru pozorovaného objektu 

 

 V průběhu měření každý respondent pozoroval obrazovou scénu na monitoru počítače 

z různé vzdálenosti od monitoru. Je však možno říci, že obvyklá vzdálenost očí pozorovatele od 

monitoru byla cca L = 400 mm. Potom zobrazovaný úhlový rozměr sledovaného předmětu je: 

L

š

2

2
tan  

kde značí: š …    šířka objektu na ploše monitoru [mm], 

L … vzdálenost pozorovatele od plochy monitoru [mm], 

β … úhlový rozměr pozorovaného objektu [°]. 

 

(20) 
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5.2 Závislost úhlového rozměru postavy na vzdálenosti figuranta od vozidla 

V případě stanovení rozpoznatelného úhlového rozměru chodce byla měřena úhlová šířka 

viditelné části chodce. Jelikož jako první se pro posuzovatele stávaly viditelné nohy figuranta, 

tak byla měřena šířka spodní části těla chodce – nohou, v úrovni kolen. 

Stanovení úhlového rozměru chodce bylo provedeno pomocí nástroje „informace“ 

z roletového menu „okna“ programu Photoshop. Opět, stejně jako v případě kontrastu postavy, 

jsou vyhodnoceny pouze snímky z intervalu výsledků provedených měření. 

Odměřené hodnoty a přepočtené úhlové rozměry jsou uvedeny v tabulce v Příloze č. 16 

pro tmavě oblečenou postavu a v tabulce v příloze č. 17 pro světle oblečenou postavu figuranta. 

Diskrétní hodnoty úhlových šířek, v jednotlivých vzdálenostech figuranta od vozidla, jsou 

vyneseny do grafů v obrázcích č. 5.3, č. 5.4, a jsou proloženy lineární spojnicí trendů. Od této 

spojnice je potom z výše uvedených grafů odečítán skutečný úhlový rozměr postavy na obrazové 

scéně. Z grafu odečtený úhlový rozměr je v desetinném formátu. Ve výsledcích je potom již 

použitý zápis ve stupních, minutách a sekundách úhlu. 

 

 

Obr. 5.3 Závislost úhlového rozměru nohou figuranta – tmavá skladba oblečení. 
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Obr. 5.4 Závislost úhlového rozměru nohou figuranta – světlá skladba oblečení. 

 

 

6. Vyhodnocení provedených měření 

6.1 Způsob vyhodnocení měření 

 Jednotlivá měření dohlednosti na chodce byla vyhodnocena samostatně, pro každou 

věkovou kategorii respondentů a také samostatně pro každou skupinu posuzovatelů v závislosti 

na velikosti oční vady. U všech kategorií byla potom stanovena střední hodnota vzdálenosti, na 

kterou respondenti té které kategorie chodce rozpoznali. Výsledný snímek byl potom 

vyhodnocen s cílem stanovit kontrast pozorovaného objektu na pozadí a současně byla 

vyhodnocena i úhlová velikost pozorovaného objektu (chodce).  

 Všichni respondenti, bez ohledu na velikost a druh zrakové vady, prováděli měření bez 

použití korekční pomůcky.  
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6.2 Výsledky měření 

6.2.1 Výsledky měření – závislost na oční vadě respondentů 

Tab. 3  Tabulka výsledků v závislosti na oční vadě respondentů – tmavá skladba oděvu  

Věk 

pozorovatele 
Oční vada pozorovatele 

Vzdálenost 

rozpoznání 

chodce [m] 

Kontrast 

nohou 

chodce 

Kontrast 

horní části 

těla chodce 

Úhlová šířka 

viditelné 

části 

Do 30 roků 

bez oční vady a dalekozrací 43 0,50 0,020 0°13´48“ 

krátkozrací do 3 dpt 40 0,85 0,030 0°16´48“ 

krátkozrací nad 3 dpt -- -- -- -- 

Od 31 roků  

do 49 roků 

bez oční vady a dalekozrací 38 1,05 0,040 0°18´18“ 

krátkozrací do 3 dpt 38 1,05 0,040 0°18´18“ 

krátkozrací nad 3 dpt 24 8,70 0,250 0°30´36“ 

50 a více roků 

bez oční vady a dalekozrací 39 0,95 0,035 0°17´42“ 

krátkozrací do 3 dpt 37 1,20 0,045 0°19´30“ 

krátkozrací nad 3 dpt -- -- -- -- 

 

Tab. 4  Tabulka výsledků v závislosti na oční vadě respondentů – světlá skladba oděvu  

Věk 

pozorovatele 
Oční vada pozorovatele 

Vzdálenost 

rozpoznání 

chodce [m] 

Kontrast 

nohou 

chodce 

Kontrast 

horní části 

těla chodce 

Úhlová šířka 

viditelné 

části 

Do 30 roků 

bez oční vady a dalekozrací 71 0,20 0,040 0°12´25“ 

krátkozrací do 3 dpt 65 0,60 0,080 0°12´40“ 

krátkozrací nad 3 dpt -- -- -- -- 

Od 31 roků  

do 49 roků 

bez oční vady a dalekozrací 64 0,70 0,085 0°12´43“ 

krátkozrací do 3 dpt 64 0,70 0,085 0°12´43“ 

krátkozrací nad 3 dpt 58 2,25 0,155 0°13´05“ 

50 a více roků 

bez oční vady a dalekozrací 64 0,70 0,085 0°12´43“ 

krátkozrací do 3 dpt 63 0,85 0,095 0°12´47“ 

krátkozrací nad 3 dpt -- -- -- -- 
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6.2.2 Výsledky měření – závislost na věku respondentů 

Tab. 5 Tabulka výsledků v závislosti na věku respondentů – tmavá skladba oděvu  

Oční vada 

pozorovatele 
Věk pozorovatele 

Vzdálenost 

rozpoznání 

chodce [m] 

Kontrast 

nohou 

chodce 

Kontrast 

horní části 

těla chodce 

Úhlová šířka 

viditelné 

část 

Bez oční vady a 

dalekozrací 

do 30 roků 43 0,50 0,020 0°13´48“ 

od 31 do 49 roků 38 1,05 0,040 0°18´18“ 

50 a více roků 39 0,95 0,035 0°17´42“ 

Krátkozrací do    

3 dpt 

do 30 roků 40 0,85 0,030 0°16´48“ 

od 31 do 49 roků 38 1,05 0,040 0°18´18“ 

50 a více roků 37 1,20 0,045 0°19´30“ 

Krátkozrací nad 

3 dpt 

do 30 roků -- -- -- -- 

od 31 do 49 roků 24 8,70 0,250 0°30´36“ 

50 a více roků -- -- -- -- 

 

Tab. 6 Tabulka výsledků v závislosti na věku respondentů – světlá skladba oděvu  

Oční vada 

pozorovatele 
Oční vada pozorovatele 

Vzdálenost 

rozpoznání 

chodce [m] 

Kontrast 

nohou 

chodce 

Kontrast 

horní části 

těla chodce 

Úhlová šířka 

viditelné 

část 

Bez oční vady a 

dalekozrací 

do 30 roků 71 0,20 0,040 0°12´25“ 

od 31 do 49 roků 64 0,70 0,085 0°12´43“ 

50 a více roků 64 0,70 0,085 0°12´43“ 

Krátkozrací do    

3 dpt 

do 30 roků 66 0,60 0,080 0°12´40“ 

od 31 do 49 roků 66 0,70 0,085 0°12´43“ 

50 a více roků 62 0,85 0,095 0°12´47“ 

Krátkozrací nad 

3 dpt 

do 30 roků -- -- -- -- 

od 31 do 49 roků 58 2,25 0,155 0°13´05“ 

50 a více roků -- -- -- -- 

 

6.3 Shrnutí výsledků 

6.3.1 Okamžik rozpoznání chodce 

Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že všichni respondenti považovali za okamžik 

možného rozpoznání chodce okamžik, kdy rozpoznali spodní část těla chodce (nohy), neboť, jak 
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plyne z tabulek č. 3 až č. 6, tak v místě nohou byl kontrast objektu výrazně vyšší, než kontrast 

v oblasti trupu chodce. Kontrast v oblasti trupu chodce byl nižší, než prahový kontrast, tedy pro 

respondenty byl trup prakticky „neviditelný“. Respondenti pouze, na základě vlastní zkušenosti, 

rozpoznali, že se jedná o chodce.  

 

6.3.2 Vyhodnocení výsledků – závislost na oční vadě respondentů 

Tab. 7  Vyhodnocení měření v závislosti na oční vadě respondentů – tmavá skladba oděvu  

Věková 

skupina 
Oční vada 

Vzdálenost 

spatření [m] 
% ∆% 

Do 30 

roků 

bez oční vady a dalekozrací 43 100 0 

krátkozrací do 3 dpt 40 93 -7 

krátkozrací nad 3 dpt -- -- -- 

31 až 49 

roků 

bez oční vady a dalekozrací 38 100 0 

krátkozrací do 3 dpt 38 100 0 

krátkozrací nad 3 dpt 24 63 -37 

50 a 

více 

roků 

bez oční vady a dalekozrací 39 100 0 

krátkozrací do 3 dpt 37 95 -5 

krátkozrací nad 3 dpt -- -- -- 

 

 

Obr. 6.1  Závislost dohlednosti na oční vadě respondentů – tmavá skladba oděvu  
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Tab. 8  Vyhodnocení měření v závislosti na oční vadě respondentů – světlá skladba oděvu  

Věková 

skupina 
Oční vada 

Vzdálenost 

spatření [m] 
% ∆% 

Do 30 

roků 

bez oční vady a dalekozrací 71 100 0 

krátkozrací do 3 dpt 65 92 -8 

krátkozrací nad 3 dpt -- -- -- 

31 až 49 

roků 

bez oční vady a dalekozrací 64 100 0 

krátkozrací do 3 dpt 64 100 0 

krátkozrací nad 3 dpt 58 91 -9 

50 a 

více 

roků 

bez oční vady a dalekozrací 64 100 0 

krátkozrací do 3 dpt 63 98 -2 

krátkozrací nad 3 dpt -- -- -- 

 

 

 

 

Obr. 6.2  Závislost dohlednosti na oční vadě respondentů – světlá skladba oděvu  
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6.3.3 Vyhodnocení výsledků – závislost na věku respondentů 

 

Tab. 9 Vyhodnocení měření v závislosti na věku respondentů – tmavá skladba oblečení  

Zraková vada Věková skupina 
Vzdálenost 

spatření [m] 
% ∆% 

Bez zrakové vady a 

dalekozrací 

do 30 roků 43 100 0 

31 až 49 roků 38 88 -12 

50 a více roků 39 91 -9 

Krátkozrací do 3 dpt 

do 30 roků 40 100 0 

31 až 49 roků 38 95 -5 

50 a více roků 37 93 -7 

Krátkozrací nad 

3 dpt 

do 30 roků -- -- -- 

31 až 49 roků 24 -- -- 

50 a více roků -- -- -- 

 

 

 

 

Obr. 6.3  Závislost dohlednosti na věku respondentů – tmavá skladba oděvu  

 

 



Dizertační práce                                                                                                              Ing. Jaroslav Sedlák 

 

82 

 

 

Tab. 10 Vyhodnocení měření v závislosti na věku respondentů – světlá skladba oblečení  

Zraková vada Věková skupina 
Vzdálenost 

spatření [m] 
% ∆% 

Bez zrakové vady a 

dalekozrací 

do 30 roků 71 100 0 

31 až 49 roků 64 90 -10 

50 a více roků 64 90 -10 

Krátkozrací do 3 dpt 

do 30 roků 66 100 0 

31 až 49 roků 66 100 0 

50 a více roků 62 94 -6 

Krátkozrací nad 

3 dpt 

do 30 roků -- -- -- 

31 až 49 roků 58 -- -- 

50 a více roků -- -- -- 

 

 

 

 

Obr. 6.4  Závislost dohlednosti na věku respondentů – světlá skladba oděvu  
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7. Využití elektrofyziologické vyšetřovací metody pro stanovení okamžiku spatření chodce 

 Ve snaze zjistit přesný okamžik spatření překážky řidičem (prvotní zaregistrování 

překážky před vozidlem) bez vlivu psychických a jiných omezení byla hledána metoda, která by 

umožnila určení okamžiku, kdy zrakový orgán poprvé zaregistruje překážku v zorném poli. To je 

určení okamžiku prvního vjemu, ještě před tím, než mozek situaci vyhodnotí a zadá povely pro 

vykonání nutných opatření.  

 Prvotní pokus byl vykonán ve spolupráci se specializovaným pracovištěm Fakultní 

nemocnice Brno, oční klinikou Nemocnice Bohunice. Jako vhodné se jevilo využití 

elektrofyziologické vyšetřovací metody, elektroretinografie.  

 Do klinického použití se elektroretinografie (ERG) dostala v roce 1945. V současnosti se 

využívá v oftalmologické diagnostice. Tato metoda dovoluje objektivní posouzení sítnicových 

funkcí. V podstatě se jedná o záznam elektrických potenciálů, které vznikají v sítnici po 

fotostimulaci difuzním světlem. Místem vzniku ERG-potenciálu je pigmentový epitel sítnice, 

receptory a bipolární buňky. Velikost a tvar ERG-křivky závisí na intenzitě, délce a barvě 

fotostimulu a zejména na úrovni adaptace. Za normálních okolností dosahují retinální odpovědi 

hodnoty několika set mikrovoltů.   

 

Obr. 7.1 Záznam skotopického, tyčinkového ERG (a) a maximální tyčinkové a čípkové 

odpovědi (b) s oscilačními potenciály na vzestupném rameni vlny b 
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Typická ERG-křivka je při nižších jasech podnětů reprezentována pouze pozitivní 

vlnou b. Při vysokých intenzitách se před vlnou b objevuje také negativní vlna a (viz. Obr. 7.1).  

ERG-křivku je možno zobrazit na papír běžných EEG nebo EKG zapisovačů, avšak pro 

omezený frekvenční rozsah těchto zařízení tento záznam není vhodný. Doporučuje se pro 

zobrazení ERG-křivky osciloskop nebo obrazovka počítače, dovolující záznam alespoň 

v rozmezí 0,3 – 300 Hz. [22] 

 Vzhledem k velmi náročnému přístrojovému vybavení nebylo možno pokus provést za 

podmínek jízdy vozidlem, ale pokus musel být vykonán v laboratorních podmínkách, za laskavé 

pomoci MUDr. Hany Doškové, Ph.D. 

 Pro vykonání pokusu byla nutná příprava, která spočívala v nasnímání obrazové scény 

jízdy vozidlem, v nočních podmínkách, na běžné komunikaci. Za čelní sklo vozidla byla 

umístěna digitální videokamera, která snímala prostor před vozidlem. Na pravé straně 

komunikace se pohybovala osoba, při zkouškách oblečena do běžného volnočasového oblečení 

(modré rifle, šedá bunda bez reflexních prvků).  Druhá série pokusů byla provedena s osobou 

oblečenou do kontrastního oděvu (modré rifle a bílá, sportovní bunda).  Figurant byl vybaven 

krátkovlnnou občanskou radiostanicí. Tuto, kromě spojení s řidičem vozidla, při provádění 

zkoušky využil k vyslání signálu (pípnutí) při minutí vozidla chodce. 

Záznam z digitální kamery byl pomocí software Pinnacle Studio Plus, verze 10, nahrán 

do osobního počítače. Po zpracování záznamu z digitální kamery, pomocí software Pinnacle 

Studio Plus, bylo možno jednotlivé scény přehrávat a krokovat, s krokem 0,04 sekundy. 

Současně s obrazem a časem je zobrazována také zvuková stopa, na které se v podobě echa 

zobrazí pípnutí radiostanice při minutí vozidla chodce. Toto může v budoucnu sloužit pro 

identifikaci okamžiku minutí vozidla (synchronizaci). V případě, že se tato metoda osvědčí, bude 

možno manuální zmačknutí knoflíku na radiostanici pro vyslání signálu nahradit automatickým 

vysláním signálu, například použitím světelné závory a podobně. 

Po získání výše popsaného obrazového záznamu bylo přistoupeno k vykonání pokusu, 

v laboratoři Oční kliniky Fakultní nemocnice Brno. Zkušební osoba (autor) byla vybavena 

snímacími elektrodami pro snímání ERG-potenciálu. 
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Obr. 7.2 Vybavení zkušební osoby elektrodami pro snímání ERG-křivky 

 Po krátké adaptaci osoby na tmu, v zatemněné místnosti, bylo započato měření. Zkušební 

osoba se usadila před monitor, na kterém probíhala obrazová scéna jízdy vozidla v nočních 

podmínkách. Na monitoru vyhodnocovacího zařízení byla zobrazována ERG-křivka. Na 

záznamu byla hledána pozitivní vlna b, která by určila okamžik spatření dané překážky (chodce) 

zrakovým orgánem.  

 V průběhu měření bylo bohužel zjištěno, že citlivost uvedené metody neumožňuje 

rozlišení změny elektrického potenciálu pro tak málo intenzivní podněty, jako je spatření chodce 

na okraji vozovky, a to ani v případě velmi kontrastního oblečení chodce (bílá sportovní bunda). 

 Potenciály, které zařízení běžně vyhodnocuje, jsou vyvolávány celosítnicovým osvitem 

při použití perimetrické koule (Ganzfeld) a standardní záblesk je vyvolán krátkým zábleskem 

(pod 5 ms) xenonové výbojky o hodnotě 1,5 – 3,0 cd.s.m
-2

. Tomuto normovanému stimulu se 

nemůže zobrazení postavy v obrazové scéně jízdy vozidla (ani při kontrastním oblečení 

figuranta) svou intenzitou ani přiblížit. Záznam, získaný v průběhu pokusu, byl hladký, bez 

výrazných vln. V průběhu simulované jízdy na zrak posuzovatele působilo, kromě postavy 

figuranta, také množství jiných vjemů, jako míjení stromů, patníků, změna jasu vozovky a 
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podobně, přičemž ze záznamu nebylo možno rozlišit, který případný lehký výkmit ERG-křivky 

přísluší kterému podnětu, přitom žádný z výkmitů nebyl dominantní.  

Uvedená problematika, využití elektrofyziologických metod pro stanovení okamžiku 

spatření překážky, byla konzultována také na jiných odborných pracovištích, kde bylo shodně 

potvrzeno, že citlivost dané metody v současné době neumožňuje rozlišení změny elektrického 

potenciálu při tak malé intenzitě podnětu. Není však vyloučeno, že v budoucnu, při dalším vývoji 

této oftalmologické diagnostické metody, bude citlivost zvýšena natolik, že umožní objektivní 

nalezení okamžiku zaregistrování překážky zrakovým orgánem. Potom následné vyhodnocení 

videozáznamu umožní stanovení prahového kontrastu pro spatření překážky a napomůže 

objasnění mechanismu rozpoznávání překážky řidičem.   

 

8. Objektivizace prováděných měření 

 V praxi se konání vyšetřovacích pokusů účastní poměrně velké množství osob. Kromě 

podezřelého také vyšetřovatel, znalec, nezúčastněná osoba, často státní zástupce, obhájce a další 

osoby. Přitom někteří účastníci pokusu již v mnoha případech překážku spolehlivě rozpoznávají, 

naproti tomu podezřelý (a další osoby) uvádějí, že ještě nejsou schopni překážku spatřit, natož 

rozpoznat. Toto je zcela přirozené, neboť spatření a rozpoznání překážky je subjektivní 

záležitostí, související s kvalitou zrakového vnímání, psychickou a fyzickou kondicí. Každý 

jedinec pro rozpoznání překážky požaduje jiný prahový kontrast. Není však možno vyloučit ani 

možnost účelové výpovědi podezřelého, který je v mnoha případech před konáním vyšetřovacího 

pokusu poučen jeho právním zástupcem a bohužel někdy i jiným znalcem, jakým způsobem má 

při pokusu postupovat. Proto by bylo vhodné, kdyby byl nalezen jednoduchý, materiálově 

dostupný postup, při kterém by bylo možno alespoň přibližně stanovit kritéria rozpoznání, to je 

prahový kontrast, který konkrétní účastník pokusu vyžaduje pro rozpoznání překážky. 

 Navrhovaný postup by měl být velmi jednoduchý a časově minimálně náročný, aby 

neprodlužoval dobu konání vyšetřovacího pokusu na místě. Dále by měl být nenáročný na 

materiální zajištění. Jako nejvhodnější, a také nejdostupnější, se zdá využití digitální fotografie. 

Jednou z možností se jeví využití programu pro úpravu digitálních fotografií, program 

Adobe Photoshop. V prostředí tohoto programu je možný převod barevného obrazu na černobílý, 

pomocí příkazu „Práh“ (Threshold). Příkaz „Práh“ (Threshold) v nabídce „Obraz → Přizpůsobit“ 
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(Image → Adjust) převádí barevné obrazy, nebo obrazy ve stupních šedi, na vysoce kontrastní 

černobílé obrazy.  

     

Obr. 8.1 Zpracování fotografie pomocí programu Photoshop, funkce „Práh“. 

V dialogovém okně „Práh“ (Threshold) je možno vybrat prahovou hodnotu (Threshold 

Level), což je dělicí čára mezi černými a bílými pixely. Všechny pixely, které jsou světlejší než 

prahová hodnota nebo této hodnotě rovny, jsou převedeny na bílou barvu, všechny pixely tmavší 

než prahová hodnota jsou převedeny na barvu černou. 

V této kapitole je nastíněn možný postup využití digitální fotografie a jejího následného 

vyhodnocení pro posouzení objektivity závěrů získaných při konání vyšetřovacího pokusu. 

Navrhovaný postup spočívá v tom, aby před zahájením samotného měření dohlednosti na chodce 

pokusná osoba (podezřelý) určil vzdálenost, na kterou je schopen rozpoznat ve svém zorném poli 

terč, mající barvu v odstínech šedi. Terč by byl ustaven na stativu a nebyl by nijak záměrně 

osvětlen, osvětlení by bylo zajištěno pouze rozptýleným světlem okolí. Vyšetřovaná osoba by se 

ze tmy blížila k uvedenému terči a v okamžiku, když rozpozná samostatné, oddělené světlejší 

plochy na terči, svůj pohyb zastaví. Z této pozice by se scéna vyfotografovala. Fotografování by 

muselo být provedeno digitálním fotografickým přístrojem, který umožňuje vyloučení 

automatického nastavování expozičních hodnot. Při fotografování by byly hodnoty nastaveny 
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manuálně tak, aby na fotografii byl terč s detaily rozpoznatelný. Parametry nastavení 

fotografického přístroje by bylo nutno poznačit (otevření uzávěrky, expoziční čas, ekvivalent 

citlivosti filmu a případně velikost přiblížení Zoomu, nejlépe když Zoom nebude využíván). 

Při konání samotného vyšetřovacího pokusu by v okamžiku, kdy již jednotliví účastníci 

uvádějí, že pro ně již byla kritéria rozpoznání chodce splněna, bylo provedeno vyfotografování 

scény. Stejně tak by byla vyfotografována scéna v okamžiku, kdy překážku rozpozná podezřelý. 

Při snímání jednotlivých scén by bylo nutno vyloučit automatiku nastavování expozičních 

parametrů, musely by být nastaveny stejné parametry, jako v případě zhotovení fotografie terče. 

Toto nastavení by bylo pro všechny fotografie, pořízené při vyšetřovacím pokusu, stejné. 

Poté, následně v klidu, při práci na počítači, může znalec provést vyhodnocení pořízené 

fotodokumentace, pomocí programu Adobe Photoshop. Při vyhodnocení fotografie terče na 

počítači by byla nalezena prahová hodnota taková, aby byl terč odděleně rozlišitelný na tmavém 

pozadí okolí. Potom by při stejném nastavení prahové hodnoty byly vyhodnoceny i zbývající 

fotografie z provedeného vyšetřovacího pokusu. Potom, když na jednotlivých fotografiích 

nastavíme stejnou prahovou hodnotu jako u fotografie terče, by plochy, které jsou pro zkušební 

osobu rozpoznatelné, měly být vybarveny bílou barvou, ty které rozpoznatelné nejsou, 

vybarveny barvou černou.  

Výše uvedený postup je pouze návrhem možného využití digitální fotografie při 

provádění vyšetřovacího pokusu. Ověření, zda uvedená metodika je vůbec použitelná v praxi 

vyžaduje zajištění vhodného materiálového zajištění, především výběr vhodného fotografického 

přístroje s potřebnými parametry a v neposlední řadě provedení množství pokusů s cílem nalézt 

vhodné nastavení parametrů fotografování. Provedení těchto pokusů není předmětem této 

dizertační práce. 

Pro využití digitální fotografie jsou čerpány poznatky z práce Ing. Františka Kropáče 

Ph.D., který se možnostmi dokumentace a objektivního vyhodnocení rozhledových poměrů 

řidiče věnoval ve své dizertační práci. 
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9. Závěr, zhodnocení výsledků, přínos dizertační práce 

9.1 Zhodnocení výsledků 

Navržená metodika měření dohlednosti na chodce není absolutním měřením, ale měřením 

relativním. Posuzováním obrazové scény na monitoru počítače není možno určit absolutní 

vzdálenost dohlednosti na chodce u jednotlivých respondentů, ale umožňuje srovnání získaných 

výsledků. Použitá metodika respektuje dva základní předpoklady spatření a rozpoznání chodce, 

to je dosažení potřebného kontrastu osoby na pozadí a také dalšího parametru, kterým je jeho 

úhlový rozměr. Tyto dva parametry jsou vyhodnocovány v obrazové scéně, která se co nejvíce 

blíží reálnému výhledu řidiče při jízdě vozidlem v noci. V obrazové scéně je dosaženo reálného 

vývoje kontrastu při přibližování se vozidla k překážce (chodci), současně se změnou velikosti 

této překážky, v čase. Základní výhodou stanovení dohlednosti na chodce posuzováním 

obrazových scén na monitoru počítače, kterou nelze nikdy při reálném měření v terénu 

dosáhnout, je naprostá neměnnost podmínek, které jsou potom pro všechny respondenty stejné. 

Při dodržení výše uvedených zásad měření (zatemnění místnosti, dostatečné rozehřátí monitoru 

počítače a především využití jednoho konkrétního počítače pro všechna měření, se všemi 

respondenty) je simulováno měření, kdy podmínky všech účastníků jsou naprosto stejné, což je 

nutná podmínka pro srovnání výsledků měření mezi jednotlivými skupinami respondentů.  

 

 Zajímavým poznatkem bylo samotné početní zastoupení respondentů v jednotlivých 

skupinách, do kterých byli při měření zařazeni. Z počtu účastnících se respondentů bylo 

osob trpících oční vadou - krátkozrakost nad 3 dpt - celkově nejméně. Přitom ve věkové 

kategorii do 30 roků je osob s uvedenou vadou naprostý nedostatek. Zrakové vady se 

vyvíjejí a u mladých lidí ve věku do 30 roků se vada ještě nerozvine natolik, aby dosáhla 

uvedené hodnoty. Stejně tak i ve věkové kategorii nad 50 roků se krátkozraké osoby, 

se třemi a více dioptriemi, vyskytují pouze velmi málo. V tomto vyšším věku již osoby 

většinou trpí zrakovou vadou a ve velké většině jsou to osoby dalekozraké. Jak je vidět 

z tabulky zobrazující počty respondentů v jednotlivých kategoriích, tak v kategorii 

třicetiletí se zrakovou vadou krátkozrakost nad 3 dpt a v kategorii padesátiletí a starší se 

zrakovou vadou krátkozrakost nad 3 dpt  nebyl nalezený ani jeden respondent, který by 

se experimentálního měření zúčastnil.  Naopak osob ve skupině „bez oční vady a 

dalekozrací“ bylo nejvíce, a to ve všech věkových kategoriích. 
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 Z výsledků měření, uvedených v tabulkách č. 3, 4, 5 a 6 je zřejmé, že všichni respondenti 

považovali za okamžik možného rozpoznání chodce okamžik, kdy rozpoznali spodní část 

těla (nohy). Jak je z výsledků zřejmé, tak v místě nohou byl kontrast objektu výrazně 

(řádově) vyšší, než kontrast v oblasti trupu chodce. Kontrast v oblasti nohou se 

pohyboval kolem hodnoty K = 0,5 ÷ 1,0 kdežto v oblasti trupu byl hluboko pod touto 

prahovou hodnotou (K = 0,02 ÷ 0,10). To znamená, že v oblasti trupu nebyla dosažena 

jedna z podmínek rozpoznání. Přesto respondenti, pouze na základě vlastní zkušenosti 

rozpoznali, že se jedná o chodce. Nutno však uvést, že všichni respondenti chodce 

očekávali. 

 

 Z provedených měření vyplynulo, že rozpoznání postavy v tmavé skladbě oblečení 

nastalo při vyšší hodnotě kontrastu figuranta, kdy průměrná hodnota kontrastu v oblasti 

nohou byla K = 0,93 (hodnota kontrastu K = 8,70 u osob krátkozrakých nad 3 dpt nebyla 

do průměru zařazena). Kdežto při světlé skladbě oblečení figuranta k rozpoznání došlo již 

při střední hodnotě kontrastu nohou K = 0,63 (hodnota kontrastu 2,25 ve skupině 

krátkozrací nad 3 dpt není při výpočtu střední hodnoty uvažována). A to i přesto, že 

vzhledem k větší vzdálenosti figuranta ve světlé skladbě oblečení byl úhlový rozměr 

pozorovaného objektu menší, než u tmavě oblečeného figuranta.  

Jednou z příčin tohoto stavu však může být i skutečnost, že měření dohlednosti na 

světle oblečenou postavu probíhalo vždy (s ohledem na dodržení stejných podmínek pro 

všechny respondenty) až po měření dohlednosti na tmavě oblečenou postavu.  Potom 

zkušenosti získané při prvním měření se mohly projevit při měření druhém.  

 

 Z výsledků měření vyplývá, že posuzovatelé ve věku do 30 roků jsou schopni chodce 

rozpoznat na největší vzdálenost, a to ve všech skupinách očních vad. U této skupiny 

mladých respondentů se ještě nerozvinuly fyziologické změny vidění.  

U dalších věkových kategorií, to je u skupiny respondentů ve věku 31 až 49 roků 

a u skupiny 50 a víceletých respondentů již vzájemné rozdíly nejsou tak výrazné a 

kolísají oběma směry. Na dosažení přibližně stejných výsledků měření u věkových 
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kategorií 31 až 49 roků a 50 a více roků může mít jistý vliv i zkušenost respondentů, kdy 

starší osoby vyrovnávají svůj handicap zhoršeného vidění právě svými zkušenostmi a 

soustředěností.  

 

 Jak bylo možno očekávat, tak měření dohlednosti na chodce u skupiny respondentů „bez 

oční vady a dalekozrací“ vykazují nejlepší výsledky ve všech věkových kategoriích. 

U osob s oční vadou „krátkozrakost do 3 dpt“ došlo ke zkrácení dohlednosti na 

chodce, kdy největší pokles této vzdálenosti byl zaznamenán u věkové kategorie 

respondentů do 30 roků, a to až o 8%. U starších ročníků respondentů byl rozdíl mezi 

skupinou „bez oční vady a dalekozrací“ a skupinou „krátkozrací do 3 dpt“ menší.  

Nejvýraznější pokles dohlednosti byl zaznamenán u skupiny respondentů trpící 

krátkozrakostí nad 3 dpt. Tyto osoby vykazují výrazně horší výsledky měření, to je 

chodce rozpoznají na podstatně kratší vzdálenost, než předešlé dvě skupiny, a to až o 

37 %.  

 

 Měření dohlednosti na chodce bylo, s ohledem na proveditelnost, v experimentu 

prováděno za statických podmínek, kdy se proti stojícímu vozidlu pohybovala postava 

chodce. Jak však vyplývá z dizertační práce Ing. Kropáče, Ph.D. [1] a také z měření 

provedených na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně [26], je metodika statického 

měření plně použitelná ve znalecké praxi. Není pravdou, že by statické měření 

umožňovalo dřívější rozpoznání chodce, než u měření dynamického. V některých 

případech bylo při dynamických měřeních dosaženo rozpoznání chodce na větší 

vzdálenost, než u statického. Toto je možno vysvětlit houpáním vozidla, kdy světelné 

kužely světlometů toto houpání kopírují a krátkodobě osvětlují postavu výše, než u 

měření statického, a tím umožňují její dřívější rozpoznání. 

 

9.2 Přínos dizertační práce 

Do současné doby byla možnost rozpoznání chodce v jízdní dráze vozidla, při jízdě 

v noci, zkoumána pouze v závislosti na parametrech jako jsou optické vlastnosti pozorovaného 

chodce, optické vlastnosti vozovky a okolí, umístění chodce na vozovce a parametry osvětlovací 
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soustavy vozidla. Vliv těchto výše popsaných parametrů byl ověřen na mnoha pracovištích a je 

publikován v mnoha pracích. Vliv dalších dvou parametrů, jako je věk řidiče a rozsah případné 

oční vady řidiče je zkoumán pouze okrajově, a to především v lékařském výzkumu, s ohledem na 

čistě lékařské aspekty.  

Přínosem dizertační práce je vytvoření metodiky pro zkoumání dvou výše popsaných 

parametrů, majících vliv na rozpoznání chodce v jízdní dráze vozidla, to je věku řidiče a rozsahu 

jeho oční vady. Navržená metodika vylučuje vlivy ostatních parametrů a tím umožňuje 

porovnání dosažených výsledků velkého množství měření s jednotlivými respondenty. 

V dizertační práci je podrobně popsána příprava přístrojového vybavení a způsob provádění 

samotného měření. Je navržen způsob vyhodnocení provedených měření a způsob stanovení 

základních optických veličin, jako je kontrast objektu na pozadí a úhlový rozměr objektu 

v zobrazované scéně na monitoru počítače.  

Na základě provedeného měření s početnou skupinou respondentů, ve všech zvolených 

kategoriích, byla vysledována závislost vzdálenosti rozpoznání chodce jak na věku pozorovatele, 

tak na rozsahu jeho oční vady. Získané závislosti vysvětlují, proč při konání vyšetřovacího 

pokusu jedni pozorovatelé již figuranta vidí a jiní nikoli. Pro znaleckou praxi mají zjištěné 

závislosti význam v případech, kdy není možno vyšetřovací pokus provést přímo s vyšetřovanou 

osobou. Potom na základě výsledků měření dohlednosti na chodce, provedeným jiným 

pozorovatelem, je možno zohledněním výše uvedených závislostí usoudit na možnosti spatření 

chodce vyšetřovanou osobou. 

Výsledky dohlednosti na chodce, získané při experimentu provedeném v rámci dizertační 

práce zcela přesně nekopírují výsledky získané při čistě lékařském výzkumu, zaměřeném na 

vývoj očních vad s ohledem na věk respondentů [25]. Tento rozpor je dán skutečností, že při 

čistě lékařském výzkumu jsou posuzovány pouze lékařské aspekty. Kdežto při hodnocení 

rozpoznání chodce řidičem hrají důležitou roli také čistě subjektivní okolnosti, a to zkušenosti 

řidiče a jeho schopnosti soustředit se. Právě uplatnění těchto parametru může jistým způsobem 

vyvážit handicap daný vyšším věkem respondenta.  

Objektivita závěrů se zvyšuje s počtem provedených měření, proto získávání nových dat 

do souboru měření, započatého při zpracování této práce, by mělo pokračovat i v budoucnu. 

Doplňování naměřených hodnot, podle naznačené metodiky, by mohlo být vhodným zadáním 

například pro práci studentů postgraduálního studia a podobně. 
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 vybrané metody zjišťování podkladů pro technickou analýzu průběhu a příčin silničních 

dopravních nehod, 1990, č.j.: 196/90-org. 

[5] Liščák Štefan, Dirnbach Igor, Dirnbach Rastislav, Zisťovanie dosvitu svetlometov 

osobného motorového vozidla a dohľadnosti na chodce, Znalectvo 3-4/2002, ISSN 1335-

1133. 

[6] Fuka Josef, Havelka Bedřich, Optika a atomová fyzika I, Praha, Státní pedagogické 

 nakladatelství, 1961. 

[7] Havelka Bedřich, Geometrická optika, I. a II. díl, Praha NČSAV, 1955 a 1956. 

[8] Polášek  J., Technický sborník oční optiky. Praha, Oční optika, 1974. 

[9] Sinělnikov R.D., Atlas anatomie člověka III díl, Aviceum, zdravotnické nakladatelství, 

n.p., 1982. 

[10]  William F. Ganong, Přehled lékařské fyziologie,  Nakladatelství a vydavatelství H&H, 

1995 

[11] Vlk F. : Elektronické systémy motorových vozidel 1, 2. Brno 2004. 

[12] Vlk F.: Automobilová technická příručka, Brno 2003. 

[13] Vlk F.: Stavba motorových vozidel, Brno 2003. 

[14] Vlk F.: Osvětlení motorových vozidel, Soudní inženýrství č.5 / 2006, ISSN 1211-443X. 

[15] Zákon č. 361/2001 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

 zákonů. 
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[20] Synek Viktor, Ottl František, Charvát Jiří: Pozorovatelnost jízdních kol za snížené 

 viditelnosti. Zábrana škod 4/1983. 

[21] Skopalík Adam: Oko a brýle. Soudní inženýrství 5/2004, ISSN 1211-443X. 

[22] Kraus Hanuš a kolektiv: Kompendium očního lékařství. Grada Publishing, 1997. 

[23] Rozsíval Pavel a kolektiv: Oční lékařství. Nakladatelství Galén, 2006. 

[24] Otradovec Jiří: Klinická neurooftalmologie. Grada Publishing, a.s., 2003. 

[25] Hošková Jiřina: Fyziologické změny oka ve stáří. Bakalářská práce, Masarykova  

univerzita Brno, Lékařská fakulta, duben 2010. 
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[30] Kubín P.: Elektrická zařízení osobních automobilů, druhé, upravené vydání, SNTL – 

Nakladatelství technické literatury, n.p., 1985, DT 629.113.066.  
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11. Životopis autora: Ing. Jaroslav Sedlák 

 Narozen 16. března 1960 v Kroměříži.  

Vzdělání: 

Základní školní docházka absolvována v místě trvalého bydliště, v obci Chropyně, 

ukončená v roce 1975. 

V letech 1975 až 1978 vyučen automechanikem ve společnosti Ingstav Brno, s.p. 

V letech 1978 až 1981 studium na Střední průmyslové škole strojní v Brně, na ulici 

Kotlářské. 

V letech 1981 až 1986 studium na Vysokém učení technickém, Fakultě strojní, obor 

Dopravní a manipulační technika - motorová vozidla. 

V letech 1993 až 1995 postgraduální studium technického znalectví na Ústavu soudního 

inženýrství v Brně, obor silniční nehody, autoopravárenství a odhady motorových vozidel. 

 

Praxe: 

Po absolvování zaměstnán v n.p. Zetor Brno, jako výzkumně vývojový pracovník ve 

Výzkumného ústavu traktorů. Později, na základě výběrového řízení, přijat na civilní místo 

vysokoškolského učitele VAAZ, na katedru vozidel, kde vyučoval obor Teorie vozidel a 

konstrukce automobilů. Od roku 1992 zaměstnán jako technický pracovník u soukromé 

společnosti, zabývající se prodejem a opravami automobilů. Po ukončení činnosti společnosti 

zaměstnán ve společnosti ABB První brněnská strojírna, jako konstruktér v úseku výpočtu 

parních turbín.   

 V roce 1996 jmenován soudním znalcem a od té doby vykonává znaleckou činnost.  

 

Rodina:             

Od roku 1984 trvale žije v Brně. Současná adresa Kellnerova 6, 627 00 Brno. Ženatý, 

manželka Marta pracuje jako specialistka na Národním památkovém ústavu. V roce 2006 byla 

jmenována znalkyní v oboru oceňování starožitností. Syn Martin studuje na VUT v Brně, 

Fakulta podnikatelská.  
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12. Odborná a vědecká činnost 

 VALA, M., SEDLÁK, J., TESAŘ, M.:  Užitkové nástavby vozidel MAZDA.  VA Brno, 

1991 

 

13. Členství v odborných a vědeckých společnostech 

 Člen EVU - NS v ČR (Evropské společnosti pro výzkum a analýzu nehod – Národní 

skupiny v ČR) 

 

14. Publikační a pedagogická činnost 

14.1 Články v odborných časopisech a učební texty 

[1] STULÍK, J., SEDLÁK, J.: Skripta  S-1717/7a  Těžký terénní nákladní automobil T-815. 

VA Brno, 1992, str.201 

[2] SEDLÁK, J., PRINC, L.,: Ověření výhledu z osobních vozidel se zaměřením na oblasti 

zakrytého výhledu v zrcátkách. In Soudní inženýrství 6/7/1995, str. 9-18 

[3] SEDLÁK,J., VOTAVA,M.: Problematika míjení vozidel v noci. In Soudní inženýrství 2-3 

ročník 22-2011, str.94-98 

[4] HLAVÁČ,D., SEDLÁK,J.: Mrtvý svědek nelže. In Kriminalistický sborník 1/12 ročník 

LVI, str.30-39 

[5] SEDLÁK,J: Dohlednost na chodce při jízdě v noci, v závislosti na věku a rozvoji 

zrakových vad řidiče. In Soudní inženýrství, přijato k publikaci 

 

14.2 Přednášky na konferencích a seminářích 

[1] SEDLÁK, J.: Shromáždění podkladů pro zpracování znaleckého posudku a práce se 

znaleckým posudkem, Seminář pro pracovníky správních orgánů a pracovníky městské 

policie, Vyškov duben 2008 

[2] SEDLÁK, J.: Problematika míjení vozidel v noční tmě, Mezinárodní forenzně vědecká 

konference studentů doktorských studijních programů Junior Forensic Science Brno ´09, 

Brno duben 2009 
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[3] SEDLÁK, J.: Ohledání místa dopravní nehody, Seminář pro pracovníky PČR Dálniční 

oddělení Ivanovice na Hané, Ivanovice na Hané červen 2009 

[4] VOTAVA,M., ZELENÝ,M., ĎATKO,M., SEDLÁK,J.: Dopravní nehoda motocyklu a 

těžkého lesního stroje. Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice září 2010 

[5] SEDLÁK, J.: Zajištění stop na místě dopravní nehody pro další znalecké zkoumání, 

Seminář pro pracovníky PČR Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor 

Kroměříž , Kroměříž leden 2011 

[6] ZELENÝ,M., ĎATKO, M., VOTAVA, M., SEDLÁK, J.: Technické a soudně lékařské 

aspekty tří smrtelných dopravních nehod motocyklistů, XX. Mezinárodní vědecká 

konference soudního inženýrství, Brno leden 2011 

[7] SEDLÁK, J.: Dokumentace dopravní nehody, Seminář pro pracovníky vojenské policie, 

Vyškov květen 2011 

 

14.3 Pedagogická činnost 

1989 – 1991 Civilní zaměstnanec Vojenské akademie Brno, zařazen na funkci učitele vysoké 

školy – odborný asistent na 2. fakultě - katedra vojenských kolových vozidel, výuka předmětů: 

Teorie vozidel, Konstrukce vozidel.  
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15. Seznam použitých označení a symbolů 

 

Značka  Název         Jednotka 

  vlnová délka        nm, mm, m 

f  frekvence        Hz 

c  rychlost světla ve vakuu (2,997 924 584.10
 8 

m/s)   m/s, m.s
-1 

υ  fázová rychlost       m/s, m.s
-1 

n  index lomu prostředí       - 

nv  index lomu vzduchu       - 

u  skupinová (grupová) rychlost šíření světla    m/s, m.s
-1 

E  intenzita elektrického pole      V/m, V.m
-1 

B   magnetická indukce       T 

  světelný tok        lm 

I  svítivost        cd 

ω  prostorový úhel       sr 

Q  světelné množství       lm.s 

M  světlení, intenzita světlení      lm/m
2
, lm.m

-2
 

S  plocha         m
2
 

L  jas         cd/m
2
, cd.m

-2
 

La  jas objektu        cd/m
2
, cd.m

-2
 

Lb, Lp  jas okolí        cd/m
2
, cd.m

-2
 

E  intenzita osvětlení, osvětlení, osvětlenost    lx 

H  osvit, expozice       lx.s 

K  kontrast jasu        - 

Kmin  prahový kontrast       - 

ε  úhel dopadu paprsku       ° 

p  tlak vzduchu        Pa 

t  teplota         K 

Sr  dosvit světlometů na vozovku     m 

LS  výška vztažného bodu světlometu     m 

SS  předepsaný svislý sklon světlometů na vozovku   % 

vp  rychlost přiměřená rozhledu      m/s, m.s
-1 



Dizertační práce                                                                                                              Ing. Jaroslav Sedlák 

 

99 

 

a  zpomalení (zrychlení)       m/s
2
, m.s

-2 

aN  zpomalení za dobu náběhu brzdného účinku     m/s
2
, m.s

-2 

tRO  doba reakce řidiče + doba prodlevy brzd + polovina  

doby náběhu brzdného účinku     s 

sZ  vzdálenost rozhledu řidiče      m 

sR  vzdálenost ujetá vozidlem za dobu reakce řidiče   m 

sP  vzdálenost ujetá vozidlem za dobu prodlevy brzd   m 

sN  vzdálenost ujetá vozidlem za dobu náběhu brzdného účinku m 

splné  vzdálenost ujetá vozidlem po dobu plného brzdění    m 

v  rychlost         m/s, m.s
-1 

tR  doba reakce řidiče       s 

tP  doba prodlevy brzd       s 

tN  doba náběhu brzdného účinku     s 

š  zobrazovaná šířka pozorovaného objektu    mm 

L  vzdálenost pozorovatele od monitoru    mm 

 

16. Seznam příloh dizertační práce 

Příloha č. 1 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk do 30 roků - bez oční vady a  

dalekozrací - tmavá varianta skladby oděvu 

Příloha č. 2 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk do 30 roků - bez oční vady  

a dalekozrací - světlá varianta oděvu 

Příloha č. 3 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk do 30 roků – krátkozrací  

do 3 dpt - tmavá varianta oděvu 

Příloha č. 4 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk do 30 roků - krátkozrací  

do 3 dpt - světlá varianta oděvu 

Příloha č. 5 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk od 31 do 49 roků - bez oční  

vady a dalekozrací - tmavá varianta oděvu 

Příloha č. 6 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk od 31 do 49 roků - bez oční  

vady a dalekozrací - světlá varianta oděvu 

Příloha č. 7 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk od 31 do 49 roků –  

krátkozrací do 3 dpt - tmavá varianta oděvu 
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Příloha č. 8 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk od 31 do 49 roků –  

krátkozrací do 3 dpt - světlá varianta oděvu 

Příloha č. 9 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk od 31 do 49 roků –  

krátkozrací nad 3 dpt - tmavá varianta oděvu 

Příloha č. 10 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk od 31 do 49 roků –  

krátkozrací nad 3 dpt - světlá varianta oděvu 

Příloha č. 11 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk 50 a více roků - bez oční  

vady a dalekozrací - tmavá varianta oděvu 

Příloha č. 12 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk 50 a více roků - bez oční  

vady a dalekozrací - světlá varianta oděvu 

Příloha č. 13 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk 50 a více roků –  

krátkozrací do 3 dpt - tmavá varianta oděvu 

Příloha č. 14 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk 50 a více roků –  

krátkozrací do 3 dpt - světlá varianta oděvu 

Příloha č. 15 – Kalibrace monitoru, naměřené jasy jednotlivých složek RGB 

 Příloha č. 16 – Tabulka hodnot jasů, kontrastu a úhlového rozměru pro jednotlivé  

vzdálenosti figuranta od vozidla – tmavá skladba oděvu 

 Příloha č. 17 – Tabulka hodnot jasů, kontrastu a úhlového rozměru pro jednotlivé  

vzdálenosti figuranta od vozidla – světlá skladba oděvu 

Příloha č. 18 – Datový nosič s prezentacemi obrazových scén pro měření dohlednosti na  

postavu chodce v tmavém a světlém oblečení 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk do 30 roků - bez oční vady a dalekozrací - tmavá varianta skladby oděvu 

 

vzdálenost [m] 
 

31÷33 34÷36 37÷39 40÷42 43÷45 46÷48 49÷51 52÷54 

č. Jméno respondenta 
 

31 34 37 40 43 46 49 52 

1 Petr Šimeček 
  

35 
      

2 Štěpán Hošek 
  

34 
      

3 Klára Kunčarová 
   

37 
     

4 Veronika Helisová 
      

48 
  

5 Zdeněk Kroupa 
        

52 

6 Martin Hanuš 
    

40 
    

7 Ondra Votava 
        

54 

8 Jan Lattenberg 
       

51 
 

9 Iveta Lattenbergová 
    

40 
    

10 Patrik Bartoš 
     

45 
   

11 Martin Sedlák 
     

43 
   

12 Iveta Zvěřinová 
  

36 
      

13 Zuzana Paličková 
    

41 
    

14 Ivana Paličková 
    

40 
    

15 Ondřej Blažek 
 

33 
       

16 Kateřina Maceková 
      

47 
  

17 Kristýna Machalíková 
      

46 
  

18 Pavel Černohlávek 
      

48 
  

19 Martin Vaverka 
        

52 

  četnost výskytu 
 

1 3 1 4 2 4 1 3 

 

STŘ.HODNOTA 43,26 
        

 

Počet respondentů 19 
        

 

 



 

 

Příloha č. 2 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk do 30 roků - bez oční vady a dalekozrací - světlá varianta oděvu 

 

vzdálenost [m] 
 

49÷51 52÷54 55÷57 58÷60 61÷63 64÷66 67÷69 70÷72 73÷75 76÷78 79÷81 82÷84 85÷87 88÷90 91÷93 

č. Jméno respondenta 
 

49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 

1 Petr Šimeček 
 

50 
              

2 Štěpán Hošek 
       

67 
        

3 Klára Kunčarová 
   

57 
            

4 Veronika Helisová 
             

86 
  

5 Zdeněk Kroupa 
               

92 

6 Martin Hanuš 
         

73 
      

7 Ondra Votava 
             

85 
  

8 Jan Lattengerg 
        

72 
       

9 Iveta Lattenbergová 
         

75 
      

10 Patrik Bartoš 
          

78 
     

11 Martin Sedlák 
     

62 
          

12 Iveta Zvěřinová 
  

53 
             

13 Zuzana Paličková 
        

72 
       

14 Ivana Paličková 
      

66 
         

15 Ondřej Blažek 
  

54 
             

16 Kateřina Maceková 
        

71 
       

17 Kristýna Machalíková 
          

76 
     

18 Pavel Černohlávek 
          

77 
     

19 Martin Vaverka 
              

88 
 

 
četnost výskytu 

 
1 2 1 0 1 1 1 3 2 3 0 0 2 1 1 

 

STŘ.HODNOTA 71,26 
               

 

počet respondentů 19 
               

 

 



 

 

Příloha č. 3 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk do 30 roků – krátkozrací do 3 dpt - tmavá varianta oděvu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenost [m] 
 

28÷30 31÷33 34÷36 37÷39 40÷42 43÷45 46÷48 49÷51 

č. Jméno respondenta 
 

28 31 34 37 40 43 46 49 

1 Hana Kociňáková ml. 
     

41 
   

2 Aleš Tomek 
     

42 
   

3 Jan Helis 
        

49 

4 Jakub Helis 
       

48 
 

5 Silvie Zapletalová 
  

32 
      

6 Tomáš Votava 
  

33 
      

7 Lucie Pitelová 
  

33 
      

8 Adriana Machů 
     

41 
   

9 Romana Sedlaříková 
 

29 
       

10 Michal Kunčar 
        

51 

  četnost výskytu  
1 3 0 0 3 0 1 2 

 

STŘ. HODNOTA 39,9 
        

 

počet respondentů 10 
        



 

 

Příloha č. 4 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk do 30 roků - krátkozrací do 3 dpt - světlá varianta oděvu 

 

 

 

 

 

 

vzdálenost [m] 10÷12 40÷42 43÷45 46÷48 49÷51 52÷54 55÷57 58÷60 61÷63 64÷66 67÷69 70÷72 73÷75 76÷78 79÷81 82÷84 85÷87 

č. Jméno respondenta 10 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 

1 Hana Kociňáková ml. 
       

60 
         

2 Aleš Tomek 
         

65 
       

3 Jan Helis 
              

80 
  

4 Jakub Helis 
                

87 

5 Silvie Zapletalová 
    

51 
            

6 Tomáš Votava 
        

63 
        

7 Lucie Pitelová 
     

54 
           

8 Adriana Machů 
          

69 
      

9 Romana Sedlaříková 
 

42 
               

10 Michal Kunčar 
               

82 
 

 
četnost výskytu 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

 
STŘ. HODNOTA 65,3 

                

 
počet respondentů 10 

                



 

 

Příloha č. 5 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk od 31 do 49 roků - bez oční vady a dalekozrací - tmavá varianta oděvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzdálenost [m] 10÷12 16÷18 19÷21 22÷24 25÷27 28÷30 31÷33 34÷36 37÷39 40÷42 43÷45 46÷48 49÷51 

č. Jméno respondenta 10 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 

1 Ilona Helisová 
          

45 
  

2 Vladimír Foret 
       

34 
     

3 Štěpánka Hošková 
     

28 
       

4 Milan Havlíček 
        

37 
    

5 Martin Hošek 
         

42 
   

6 Libor Misura 
        

39 
    

7 Lenka Moravcová 
         

42 
   

8 Romana Císařová 
          

43 
  

9 Luděk Helis st. 
            

51 

10 Ladislav Helis ml. 
       

34 
     

11 Martin Baláš 
         

41 
   

12 Petr Kunčar 
     

30 
       

13 Dušan Hlaváč 
       

36 
     

14 Lubomír Kunčar 
 

18 
           

15 Alice Paličková 
       

34 
     

16 Eva Balášová 
         

40 
   

17 Pavel Hanuš 
        

38 
    

18 Libor Lattenberg 
       

35 
     

19 Siomona Lattenbergová 
        

38 
    

20 Igor Gajdošík 
          

43 
  

21 Milan Votava 
         

41 
   

22 Marta Sedláková 
       

35 
     

23 Miroslav Kovář 
         

41 
   

24 Dušan Brablec 
        

39 
    

25 Marek Zdráhal 
          

44 
  

26 Ladislav Molek 
           

48 
 

27 Lenka Molková 
         

41 
   

 
četnost výskytu 0 1 0 0 0 2 0 6 5 7 4 1 1 

 
STŘ.HODNOTA 38,41 

            

 
počet respondentů 27 

            



 

 

Příloha č. 6 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk od 31 do 49 roků - bez oční vady a dalekozrací - světlá varianta oděvu 

 

 

vzdálenost [m] 10÷12 40÷42 43÷45 46÷48 49÷51 52÷54 55÷57 58÷60 61÷63 64÷66 67÷69 70÷72 73÷75 76÷78 79÷81 82÷84 

č. Jméno respondenta 10 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 

1 Ilona Helisová 
          

67 
     

2 Vladimír Foret 
   

48 
            

3 Štěpánka Hošková 
      

56 
         

4 Milan Havlíček 
         

65 
      

5 Martin Hošek 
     

54 
          

6 Libor Misura 
            

74 
   

7 Lenka Moravcová 
         

65 
      

8 Romana Císařová 
            

74 
   

9 Luděk Helis st. 
              

81 
 

10 Ladislav Helis ml. 
         

64 
      

11 Martin Baláš 
          

69 
     

12 Petr Kunčar 
       

60 
        

13 Dušan Hlaváč 
      

55 
         

14 Lubomír Kunčar 
 

42 
              

15 Alice Paličková 
   

48 
            

16 Eva Balášová 
            

74 
   

17 Pavel Hanuš 
         

65 
      

18 Libor Lattenberg 
       

59 
        

19 Simona Lattenbergová 
            

74 
   

20 Igor Gajdošík 
        

61 
       

21 Milan Votava 
       

59 
        

22 Marta Sedláková 
       

60 
        

23 Miroslav Kovář 
               

84 

24 Dušan Brablec 
      

57 
         

25 Marek Zdráhal 
           

72 
    

26 Ladislav Molek 
           

71 
    

27 Lenka Molková 
            

75 
   

 
četnost výskytu 0 1 0 2 0 1 3 4 1 4 2 2 5 0 1 1 

 
STŘ.HODNOTA 64,19 

               

 
počet respondentů 27 

               



 

 

Příloha č. 7 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk od 31 do 49 roků – krátkozrací do 3 dpt - tmavá varianta oděvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzdálenost [m] 
 

28÷30 31÷33 34÷36 37÷39 40÷42 43÷45 46÷48 49÷51 

č. Jméno respondenta 
 

28 31 34 37 40 43 46 49 

1 Martina Kunčarová 
     

42 
   

2 Irena Helisová 
    

39 
    

3 Karla Foretová 
   

35 
     

4 Eva Žalčíková 
     

42 
   

5 Daniela Hanušová 
        

50 

6 Lucie Moravcová 
 

28 
       

7 Martin Císař 
    

39 
    

8 Hana Kroupová 
      

45 
  

9 Kateřina Kovářová 
     

40 
   

10 Luděk Dvořáček 
    

39 
    

11 Jana Pitelová 
  

33 
      

12 Eva Zdráhalová 
 

28 
       

 
četnost výskytu 

 
2 1 1 3 3 1 0 1 

 
STŘ.HODNOTA 38,33 

        

 
počet respondentů 12 

        



 

 

 

Příloha č. 8 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk od 31 do 49 roků – krátkozrací do 3 dpt - světlá varianta oděvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenost [m] 10÷12 46÷48 49÷51 52÷54 55÷57 58÷60 61÷63 64÷66 67÷69 70÷72 73÷75 76÷78 

č. Jméno respondenta 10 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 

 
Martina Kunčarová 

         
71 

  

 
Irena Helisová 

           
77 

 
Karla Foretová 

  
50 

         

 
Eva Žalčíková 

        
69 

   

 
Daniela Hanušová 

           
77 

 
Lucie Moravcová 

 
46 

          

 
Martin Císař 

      
63 

     

 
Hana Kroupová 

          
75 

 

 
Kateřina Kovářová 

          
75 

 

 
Luděk Dvořáček 

    
57 

       

 
Jana Pitelová 

      
61 

     

 
Eva Zdráhalová 

 
47 

          

 
četnost výskytu 0 2 1 0 1 0 2 0 1 1 2 2 

 
STŘ.HODNOTA 64 

           

 
počet respondentů 12 

           



 

 

 

Příloha č. 9 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk od 31 do 49 roků – krátkozrací nad 3 dpt - tmavá varianta oděvu 

 

vzdálenost [m] 10÷12 19÷21 22÷24 25÷27 

č. Jméno respondenta 10 19 22 25 

1 Andrea Misurová 
 

21 
  

2 Erika Votavová 
   

26 

 
četnost výskytu 0 1 0 1 

 
STŘ.HODNOTA 23,5 

   

 
počet respondentů 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 10 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk od 31 do 49 roků – krátkozrací nad 3 dpt - světlá varianta oděvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzdálenost [m] 10÷12 49÷51 52÷54 55÷57 58÷60 61÷63 64÷66 67÷69 

č. Jméno respondenta 10 49 52 55 58 61 64 67 

1 Andrea Misurová 
 

49 
      

2 Erika Votavová 
       

67 

 
četnost výskytu 0 1 0 0 0 0 0 1 

 
STŘ.HODNOTA 58 

       

 
počet respondentů 2 

       



 

 

Příloha č. 11 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk 50 a více roků - bez oční vady a dalekozrací - tmavá varianta oděvu 

 

vzdálenost [m] 
 

31÷33 34÷36 37÷39 40÷42 43÷45 46÷48 49÷51 52÷54 55÷57 58÷60 

č. Jméno respondenta 
 

31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 

1 Ladislav Helis st. 
  

34 
        

2 Věra Helisová 
     

44 
     

3 Božena Šumberová 
   

37 
       

4 Vlastik Charvát 
          

59 

5 Josef Pitela 
  

36 
        

6 Tomáš Ráček 
 

32 
         

7 Bohumila Ráčková 
  

36 
        

8 Věra Gajdošíková 
  

34 
        

9 Jiří Gajdošík 
   

37 
       

10 Jaroslav Sedlák 
   

39 
       

11 Lubomír Sobek 
   

38 
       

12 Lubomír Princ 
   

39 
       

 
četnost výskytu 

 
1 4 5 0 1 0 0 0 0 1 

 
STŘ.HODNOTA 38,75 

          

 
počet respondentů 12 

          

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 12 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk 50 a více roků - bez oční vady a dalekozrací - světlá varianta oděvu 

 

vzdálenost [m] 
 

46÷48 49÷51 52÷54 55÷57 58÷60 61÷63 64÷66 67÷69 70÷72 73÷75 76÷78 79÷81 

č. Jméno respondenta 
 

46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 

 
Ladislav Helis st. 

       
65 

     

 
Věra Helisová 

         
72 

   

 
Božena Šumberová 

            
81 

 
Vlastik Charvát 

            
81 

 
Josef Pitela 

      
62 

      

 
Tomáš Ráček 

 
46 

           

 
Bohumila Ráčková 

     
58 

       

 
Věra Gajdošíková 

    
56 

        

 
Jiří Gajdošík 

     
60 

       

 
Jaroslav Sedlák 

        
68 

    

 
Lubomír Sobek 

      
63 

      

 
Lubomír Princ 

  
51 

          

 
četnost výskytu 

 
1 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 2 

 
STŘ.HODNOTA 63,58 

            

 
počet respondentů 12 

            

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 13 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk 50 a více roků – krátkozrací do 3 dpt - tmavá varianta oděvu 

 

vzdálenost [m] 
 

22÷24 25÷27 28÷30 31÷33 34÷36 37÷39 40÷42 43÷45 46÷48 

č. Jméno respondenta 
 

22 25 28 31 34 37 40 43 46 

1 Ludmila Husková 
     

36 
    

2 Hana Kociňáková st. 
       

41 
  

3 Jaroslav Palička 
      

39 
   

4 Jarmila Pitelová 
 

23 
        

5 Rostislav Půda 
         

47 

 
četnost výskytu 

 
1 0 0 0 1 1 1 0 1 

 
STŘ.HODNOTA 37,2 

         

 
počet respondentů 5 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 14 – Tabulka hodnot dohlednosti na chodce, věk 50 a více roků – krátkozrací do 3 dpt - světlá varianta oděvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzdálenost [m] 10÷12 58÷60 61÷63 64÷66 67÷69 

č. Jméno respondenta 10 58 61 64 67 

1 Ludmila Husková 
 

60 
   

2 Hana Kociňáková st. 
  

62 
  

3 Jaroslav Palička 
   

66 
 

4 Jarmila Pitelová 
 

59 
   

5 Rostislav Půda 
    

69 

 
četnost výskytu 0 2 1 1 1 

 
STŘ.HODNOTA 63,2 

    

 
počet respondentů 5 

    



 

 

Příloha č. 15 – Kalibrace monitoru, naměřené jasy jednotlivých složek RGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupně 
jas [cd/m

2
] 

R G B 

0 0,42 0,43 0,43 

5 0,43 0,44 0,44 

10 0,45 0,48 0,46 

15 0,48 0,54 0,47 

20 0,50 0,62 0,49 

25 0,50 0,70 0,50 

30 0,55 0,77 0,54 

35 0,58 0,86 0,57 

40 0,63 1,06 0,61 

45 0,71 1,27 0,68 

50 0,79 1,55 0,74 

55 0,91 1,87 0,83 

60 1,03 2,27 0,95 

65 1,16 2,64 1,06 

70 1,30 3,10 1,17 

75 1,49 3,64 1,31 

80 1,69 4,26 1,51 

85 1,89 4,87 1,67 

90 2,11 5,53 1,86 

95 2,38 6,38 2,08 

100 2,71 7,32 2,34 

105 3,01 8,26 2,60 

110 3,37 9,37 2,90 

115 3,85 10,85 3,26 

120 4,36 12,42 3,68 

125 4,83 13,71 4,04 

130 5,34 15,37 4,45 

135 5,89 17,05 4,94 

140 6,49 18,76 5,37 

145 6,99 20,56 5,75 

150 7,60 22,13 6,31 

155 8,31 24,21 6,85 

160 8,99 26,50 7,45 

165 9,67 28,76 7,92 

170 10,48 30,65 8,58 

175 11,39 33,32 9,25 

180 12,36 36,19 10,00 

185 13,20 38,27 10,56 

190 14,10 41,24 11,30 

195 15,16 44,21 12,11 

200 16,35 47,50 12,95 

205 17,52 50,36 13,67 

210 18,86 54,59 14,71 

215 20,41 58,84 15,77 

220 22,31 63,94 17,00 

225 23,97 67,72 17,90 

230 25,81 73,16 19,16 

235 28,09 78,91 20,43 

240 30,53 84,91 21,76 

245 33,01 89,17 23,18 

250 35,79 96,36 23,98 

255 38,64 101,50 24,69 



 

 

       Příloha č. 16 – Tabulka hodnot jasů, kontrastu a úhlového rozměru pro jednotlivé vzdálenosti figuranta od vozidla – tmavá skladba oblečení 

 

vzdálenost 

[m] 

kolena okolí kolena 
kontrast 

kolena 

 
tělo okolí těla 

kontrast 

tělo 

 
koeficient K = 0,0794 

R G B 
jas 

[cd/m2] 
R G B 

jas 
[cd/m2]  

R G B 
jas 

[cd/m2] 
R G B 

jas 
[cd/m2]  

počát. 

bod 

konc. 

bod 
tg(β/2) úhel rad úhel st 

24 108 94 114 12,62 8 6 12 1,35 8,348148 
 

25 25 28 1,73 1 0 3 1,28 0,351563 
 

13,44 13,13 0,00488 0,009761 0,559526 

25 108 86 105 10,8 7 5 8 1,33 7,120301 
 

26 22 25 1,65 1 1 4 1,29 0,27907 
 

13,35 13,07 0,004408 0,008816 0,505379 

26 100 87 98 10,06 3 3 5 1,31 6,679389 
 

17 17 26 1,58 1 1 1 1,28 0,234375 
 

13,31 13,05 0,004093 0,008186 0,469281 

27 95 81 91 8,65 3 2 7 1,31 5,603053 
 

15 16 19 1,53 1 1 4 1,29 0,186047 
 

13,24 12,98 0,004093 0,008186 0,469281 

28 88 77 88 7,82 4 4 11 1,33 4,879699 
 

17 13 24 1,5 1 1 3 1,29 0,162791 
 

13,18 12,93 0,003936 0,007871 0,451232 

29 88 76 80 7,23 1 1 7 1,31 4,519084 
 

15 17 23 1,53 1 1 3 1,28 0,195313 
 

13,14 12,89 0,003936 0,007871 0,451232 

30 80 72 80 6,5 2 3 10 1,32 3,924242 
 

12 12 19 1,44 0 0 2 1,28 0,125 
 

13,09 12,86 0,003621 0,007242 0,415134 

31 74 62 75 5,11 3 3 10 1,33 2,842105 
 

14 13 17 1,46 1 1 4 1,29 0,131783 
 

13,03 12,8 0,003621 0,007242 0,415134 

32 72 62 71 4,96 3 2 8 1,32 2,757576 
 

9 9 17 1,4 1 1 7 1,3 0,076923 
 

12,96 12,76 0,003149 0,006297 0,360986 

33 70 58 67 4,47 2 2 6 1,29 2,465116 
 

5 5 15 1,34 1 0 5 1,29 0,03876 
 

12,93 12,73 0,003149 0,006297 0,360986 

34 59 49 60 3,46 3 3 7 1,32 1,621212 
 

5 6 13 1,34 0 0 3 1,29 0,03876 
 

12,89 12,71 0,002834 0,005667 0,324888 

35 53 47 58 3,2 3 3 10 1,33 1,406015 
 

3 2 10 1,32 1 1 5 1,29 0,023256 
 

12,86 12,65 0,003306 0,006612 0,379036 

36 57 45 52 3,03 2 2 6 1,31 1,312977 
 

5 6 11 1,33 1 1 4 1,29 0,031008 
 

12,84 12,64 0,003149 0,006297 0,360986 

37 54 41 51 2,74 2 2 5 1,29 1,124031 
 

6 6 14 1,35 1 1 3 1,29 0,046512 
 

12,78 12,63 0,002361 0,004723 0,27074 

38 53 43 49 2,73 2 2 7 1,3 1,1 
 

5 6 13 1,35 1 1 4 1,29 0,046512 
 

12,75 12,59 0,002519 0,005038 0,28879 

39 49 39 46 2,5 1 1 6 1,29 0,937984 
 

4 4 13 1,32 0 0 4 1,29 0,023256 
 

12,75 12,59 0,002519 0,005038 0,28879 

40 40 37 44 2,3 5 5 11 1,33 0,729323 
 

8 8 14 1,37 1 1 7 1,3 0,053846 
 

12,69 12,55 0,002204 0,004408 0,252691 

41 41 37 43 2,31 5 3 7 1,32 0,75 
 

6 6 11 1,33 2 2 8 1,3 0,023077 
 

12,71 12,55 0,002519 0,005038 0,28879 

42 32 29 35 1,88 1 1 5 1,29 0,457364 
 

2 3 7 1,31 1 1 5 1,29 0,015504 
 

12,65 12,52 0,002047 0,004093 0,234642 

43 32 23 33 1,78 1 1 5 1,29 0,379845 
 

3 3 11 1,33 1 1 4 1,29 0,031008 
 

12,64 12,51 0,002047 0,004093 0,234642 

44 32 24 33 1,8 1 1 6 1,29 0,395349 
 

2 2 7 1,3 1 1 2 1,28 0,015625 
 

12,63 12,51 0,001889 0,003778 0,216592 

45 29 26 31 1,8 2 2 5 1,29 0,395349 
 

3 3 9 1,33 1 0 3 1,28 0,039063 
 

12,6 12,5 0,001574 0,003149 0,180494 

46 26 25 29 1,74 1 1 6 1,29 0,348837 
 

3 3 6 1,31 1 1 3 1,29 0,015504 
 

12,59 12,47 0,001889 0,003778 0,216592 

47 27 20 30 1,69 1 1 8 1,3 0,3 
 

2 2 7 1,3 1 1 2 1,28 0,015625 
 

12,56 12,44 0,001889 0,003778 0,216592 



 

 

   Příloha č. 17 – Tabulka hodnot jasů, kontrastu a úhlového rozměru pro jednotlivé vzdálenosti figuranta od vozidla – světlá skladba oblečení 

 

vzdálenost 

[m] 

kolena Okolí kolena 
kontrast 

kolena 

 tělo okolí tělo 
kontrast 

tělo 

 
koeficient K = 0,0794 

R G B 
jas 

[cd/m2] 
R G B 

jas 
[cd/m2] 

 R G B 
jas 

[cd/m2] 
R G B 

jas 
[cd/m2]  

počát. 

bod 

konc. 

bod 
tan(β/2) úhel rad úhel st 

55 68 71 83 6,05 1 1 5 1,29 3,689922  17 19 26 1,61 0 0 3 1,29 0,248062 
 

12,66 12,53 0,002047 0,004093 0,234642 

56 59 60 59 4,2 0 0 2 1,28 2,28125  13 17 17 1,54 0 0 2 1,28 0,203125 
 

12,64 12,53 0,001732 0,003463 0,198543 

57 66 67 65 5,11 0 0 4 1,29 2,96124  14 15 18 1,5 1 0 4 1,29 0,162791 
 

12,63 12,51 0,001889 0,003778 0,216592 

58 57 60 63 4,26 1 1 2 1,28 2,328125  11 12 20 1,44 1 1 8 1,31 0,099237 
 

12,61 12,49 0,001889 0,003778 0,216592 

59 54 55 58 3,66 1 0 5 1,29 1,837209  9 11 14 1,41 1 1 5 1,29 0,093023 
 

12,6 12,48 0,001889 0,003778 0,216592 

60 54 55 58 3,66 1 1 6 1,29 1,837209  12 14 17 1,46 0 0 3 1,29 0,131783 
 

12,57 12,44 0,002047 0,004093 0,234642 

61 56 51 53 3,33 1 1 6 1,29 1,581395  14 16 22 1,51 1 0 4 1,29 0,170543 
 

12,57 12,45 0,001889 0,003778 0,216592 

62 38 42 51 2,57 1 1 5 1,29 0,992248  8 8 12 1,37 0 0 1 1,28 0,070313 
 

12,55 12,43 0,001889 0,003778 0,216592 

63 43 36 46 2,28 1 1 8 1,3 0,753846  10 9 15 1,39 0 0 5 1,29 0,077519 
 

12,54 12,43 0,001732 0,003463 0,198543 

64 30 32 34 1,92 0 0 2 1,28 0,5  7 8 13 1,37 0 0 1 1,28 0,070313 
 

12,54 12,42 0,001889 0,003778 0,216592 

65 36 37 41 2,14 0 0 2 1,28 0,671875  10 11 12 1,4 0 0 1 1,28 0,09375 
 

12,53 12,41 0,001889 0,003778 0,216592 

66 32 32 34 1,92 0 0 3 1,29 0,488372  10 11 15 1,41 0 0 2 1,28 0,101563 
 

12,51 12,4 0,001732 0,003463 0,198543 

67 30 32 35 1,92 0 0 1 1,28 0,5  5 6 13 1,35 0 0 1 1,28 0,054688 
 

12,51 12,39 0,001889 0,003778 0,216592 

68 28 28 25 1,78 1 1 4 1,29 0,379845  11 12 17 1,44 1 1 4 1,29 0,116279 
 

12,5 12,39 0,001732 0,003463 0,198543 

69 15 15 19 1,51 1 1 5 1,29 0,170543  7 10 14 1,39 1 1 9 1,31 0,061069 
 

12,48 12,36 0,001889 0,003778 0,216592 

70 14 20 17 1,58 1 1 4 1,29 0,224806  6 7 13 1,36 1 0 5 1,29 0,054264 
 

12,48 12,36 0,001889 0,003778 0,216592 

71 16 20 25 1,6 1 1 5 1,29 0,24031  8 10 14 1,39 1 1 3 1,29 0,077519 
 

12,47 12,36 0,001732 0,003463 0,198543 

72 18 19 28 1,62 1 1 3 1,29 0,255814  3 3 7 1,32 1 1 3 1,29 0,023256 
 

12,46 12,35 0,001732 0,003463 0,198543 

73 10 11 18 1,41 1 1 6 1,29 0,093023  8 8 13 1,37 0 0 4 1,29 0,062016 
 

12,45 12,34 0,001732 0,003463 0,198543 

74 10 9 15 1,4 1 0 5 1,29 0,085271  2 3 7 1,31 1 1 5 1,29 0,015504 
 

12,44 12,32 0,001889 0,003778 0,216592 

75 10 10 15 1,4 1 2 3 1,29 0,085271  4 4 10 1,33 1 1 6 1,29 0,031008 
 

12,43 12,32 0,001732 0,003463 0,198543 

 


