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Anotace 

 

LIŠČÁK, M. Vliv povětrnostních podmínek na viditelnost světelných výstražných zařízení 

záchranných složek IZS. Diplomová práce, Ostrava: VŠB -TU, 2016. 80 s. 

 

 Diplomová práce se zabývá vlivem zhoršené dohlednosti na viditelnost zvláštních 

výstražných zařízení (majáků) užívaných složkami IZS. V experimentálním výzkumu 

srovnává pokles intenzity záření jejich modrého a červeného provedení při různých 

klimatických podmínkách. Seznamuje čtenáře s vlastnostmi mlhy, deště a sněžení, 

útlumem na atmosférických částicích. Popisuje vlastnosti lidského oka a vnímání barev 

člověkem. Práce také nabízí stručný přehled legislativních předpisů, ve kterých je užívání 

zmíněných barevných variant majáků zakotveno. 

 

Klíčová slova: majáky, zvláštní výstražné zařízení, modrá barva, červená barva, 

viditelnost, intenzita záření, absorpce, rozptyl. 

 

 

 

 

Abstract 

LIŠČÁK, M. The Influence of Weather Conditions on Light Warning Devices of 

Emergency Services of Integrated Rescue System. Thesis, Ostrava: VŠB -TU, 2016. 80 p. 

 

The thesis deals with the influence of reduced range of visibility on the visibility of 

the special warning devices (beacons/light bars) used by Integrated Rescue Service. The 

experimental research compares a decrease of light intensity of blue and red design in 

a different climatic conditions. Describest the characteristics of fog, rain and snow, 

decreases of visible light on atmospheric particles, structure of the human eye anatomy and 

the color perception. The work also provides a brief overview of the legislatives and 

regulations that deals with the beacons and light bars usage. 

 

Keywords: vehicle warning light, special warning device, blue color, red color, visibility, 

intensity of radiation, absorption, light scattering. 
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Úvod 

Zvláštní výstražné zařízení (ZVZ) je neodmyslitelnou součástí většiny zásahových 

vozidel složek IZS. V dnešní době jsou v ČR používána při jízdě k zásahu a na místě 

zásahu ZVZ modré barvy. Dalším bezpečnostním prvkem, se kterým se jako účastníci 

provozu setkáváme, jsou výstražná zařízení barvy oranžové. Jsou to například tzv. 

„světelné rampy“ na hasičských vozech, výstražná světla na vozech technických služeb, 

pracovních strojích nebo různá dopravní značení na pozemních komunikacích. Do nedávné 

doby, byly v EU povoleny k užívání pro zvýraznění vozidel pohybujících se, nebo 

pracujících na pozemních komunikacích pouze tyto dvě barvy (modrá a oranžová). To se 

změnilo s novelizací evropského předpisu EHK 65 [1], který nově povolil užívat i barvu 

červenou. Její použití ponechal v kompetenci jednotlivým členským státům EU. 

Tato práce se zaměřuje na porovnání parametrů červené barvy a stávající barvy 

modré, za zhoršených viditelnostních podmínek, tzn. za mlhy, deště a sněžení, kdy se 

očekávají nejvýraznější rozdíly. Silniční zákon č. 361/2013 Sb. pro tyto podmínky používá 

pojem snížená viditelnost [2]. Je to situace, kdy účastníci provozu na pozemních 

komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty. 

 Bylo provedeno několik praktických experimentů za pomocí přístrojů a to při 

různých povětrnostních podmínkách. Inspirací pro volbu tohoto tématu byla stále 

nekončící debata nejen hasičské veřejnosti o tom, že „červený maják je přeci lépe vidět než 

ten modrý“. Vždyť některé jednotky SDH používají modro červenou variantu i přes to, že 

to u nás v České republice není povoleno. Při přípravě této práce jsem strávil mnoho času 

hledáním informací na téma barevného provedení ZVZ. Našel jsem pouze informace 

věnující se dennímu a nočnímu svícení, ale nic o vlivu zhoršených klimatických podmínek 

na viditelnost jejich barevné provedení. Diskuze jsou také často zaměřeny na zlepšující se 

parametry majáků, a tím i jejich lepší viditelnost, bez souvislosti s vlivem rozptylu světla, 

které prochází disperzním prostředím. Je dobře známo že červená a modrá vlnová délka se 

nachází na opačných koncích viditelného elektromagnetického spektra, a právě červená 

část má lepši prostupnost disperzním prostředím než modrá. 
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Výsledkem práce by mělo být zjištění, zda rozdíly útlumu modré a červené vlnové 

délky jsou natolik významné, že by jejich případné použití složkami IZS vedlo k lepší 

viditelnosti jejich vozidel a tím i k větší bezpečnosti nejen zasahujících, ale i ostatních 

účastníků silničního provozu.  
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Rešerše 

 

BRÁZDA, Vladimír. Šíření optického signálu v atmosféře. Pardubice, 2011. Diplomová 

práce. Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky. 

 

Diplomová práce se zabývá vlastnostmi optického bezkabelového spoje (OBS) 

a vlivu reálné atmosféry na jeho přenos. V teoretické části je proveden rozbor 

atmosférických jevů, které mají vliv na útlum signálu. Praktická část se soustředí na 

zpracování dat z experimentálního optického bezkabelového spoje umístěného na 

Milešovce a porovnání s předpoklady popsanými v části teoretické. Je prezentována 

dostupnost spoje, vliv slunce na OBS, porovnání šíření optického signálu o různých 

vlnových délkách a především vliv mlhy na útlum spoje. Je porovnáno několik 

matematických modelů pro odhad útlumu z dohlednosti a určen dráhový redukční faktor. 

 

 

ŘEZÁČOVÁ, Daniela. Fyzika oblaků a srážek. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007, 574 s., 

[48] s. obr. příl. ISBN 978-80-200-1505-1. 

 

Kniha autorů z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a z Českého 

hydrometeorologického ústavu shrnuje současné znalosti o meteorologických procesech, 

které probíhají při vývoji oblaků a srážek. Pojednává fyzikální podstatu vzniku deště, 

sněhu či krup, vývoje silných bouří, tornád i dalších jevů. Jak rozumět informacím 

z meteorologických radarů či družic, jaký je současný princip i názor na boj proti 

krupobití. Na tyto i na mnoho dalších otázek lze v monografii nalézt odpověď. Čtenář zde 

najde i řadu příkladů z území ČR, které navazují na výzkumné projekty autorů. 
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Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 

14.9.2000. 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje práva 

a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích, pravidla provozu na 

pozemních komunikacích, řidičská oprávnění a řidičské průkazy a působnost a pravomoc 

orgánů státní správy a Policie České republiky ve věcech provozu na pozemních 

komunikacích. 
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Aktuální předpisy v ČR a EU 

1.1 Legislativa ČR 

Aby se v ČR mohla používat jiná barva než modrá, musí se změnit některé zákony, 

vyhlášky a nakonec i některé interní akty řízení složek IZS. Používání ZVZ je v ČR 

ukotveno zejména v již zmíněném silničním zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích [2]. To je stěžejní legislativní dokument, ze kterého vychází 

všechny ostatní předpisy. Říká, že řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících 

s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré 

barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení tzv. "vozidlo s právem 

přednostní jízdy", není povinen dodržovat některá zákonná ustanovení týkající pravidel 

silničního provozu. Také definuje, která vozidla mohou být těmito světly vybaveny. Jsou 

to: 

 Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního 

předpisu 

 Vězeňské služby, 

 vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu, 

 obecní policie, která určí obec, 

 hasičských záchranných sborů, 

 důlní záchranné služby, 

 poruchové služby plynárenských zařízení, 

 poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní 

služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče, 

 ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění 

humanitárních úkolů civilní ochrany. 

 celní správy označená podle zvláštního právního předpisu 

 Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního 

předpisu 

V nařízení vlády č. 110/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů [4] stanovila vláda některá 

další vozidla, které mohu ZVZ používat. Jsou to vozidla: 
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 prezidenta republiky, 

 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

 předsedy Senátu Parlamentu České republiky, 

 členů vlády, 

 náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, 

 velitele vzdušných sil Armády České republiky, 

 velitele pozemních sil územní obrany Armády České republiky, 

 velitele logistiky Armády České republiky. 

 jednotek požární ochrany, 

 vojenských hasičských jednotek, 

 horské služby, 

 celní správy, 

 poruchové služby energetických zařízení, 

 speciální motocyklové jednotky Hradní stráže, 

 Státní plavební správy, 

 Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., 

 Dopravního podniku města Hradec Králové, a. s., 

 Dopravního podniku města Liberec, a. s., 

 Dopravního podniku Ostrava, a. s., 

 Plzeňských dopravních podniků, a. s., 

 právnických osob neuvedených v písmenech h) až l) provozujících dráhu 

tramvajovou nebo dráhu trolejbusovou, 

 Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, Žatec. 

Jak je patrno, jedná se o velký počet složek a ještě větší počet vozidel. 

Dále tento zákon říká, že svítí-li zvláštní výstražné světlo modré barvy na stojícím 

vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě 

i zastavit vozidlo. V provozu na pozemních komunikacích je také zakázáno neoprávněně 

užívat ZVZ, které užívá vozidlo s právem přednostní jízdy, nebo je i napodobovat. 
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Další legislativní dokumenty, kde se jednoznačně mluví pouze o modrém provedení 

ZVZ jsou např. vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 160/2001 Sb. [5] 

a č. 341/2002 Sb. [3], obě o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších. 

Předpis týkající se pouze HZS ČR je např. vyhláška č. 35/2007 Sb. o technických 

podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších přepisů [4].  

Policie ČR ani zdravotnická záchranná služba nemá barevné provedení ZVZ 

normativně nijak ukotveno 

Z interních aktů řízení HZS ČR je možno zmínit např. Řád strojní služby HZS 

ČR[6]. Z interních aktů řízení Policie ČR možno zmínit např. Závazný pokyn policejního 

prezidenta č. 105/2002, kterým se stanoví zásady jednotného zařízení a rozhlasového 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů [30], kde se v čl. 1 odst. 2 hovoří konkrétně o ZVZ 

modré barvy. 

 

Ze všech těchto právních předpisů vyplývá, že při použití ZVZ na vozidlech 

s právem přednosti jízdy se počítá pouze s jeho modrým provedením. 

1.2 Předpis evropské komise EHK 65 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, je použití ZVZ v rámci EU regulováno předpisem 

Evropské komise EHK 65 [1]. V jeho novele z roku 2008, bylo nově povoleno použití 

červené barvy ke stávající modré - pro zásahová vozidla a oranžové - pro pracující stroje 

na silnici. 

Tento předpis se vztahuje na: 

 svítilny rotující nebo blikající, které vyzařují přerušovaně světlo do všech stran 

kolem své vertikální osy, 

 směrově blikající svítilny, které vyzařují přerušovaně světlo do omezeného 

úhlového prostoru, 

 úplný sloupec, který je zvláštní výstražnou svítilnu se dvěma nebo s více optickými 

systémy a který vyzařuje přerušovaně světlo do všech stran kolem své vertikální 

osy, 
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 zvláštní výstražné svítilny mohou být vybaveny žárovkami, nevýměnnými zdroji 

světla nebo moduly světla. 

Předpis stanovuje: 

 definice, postup podání žádosti o homologaci nebo o  rozšíření její platnosti při 

změně typu zvláštní výstražné svítilny nebo o ukončení platnosti homologace po 

ukončení výroby daného typu zařízení, 

 postup udělení homologace a způsob označení homologovaného výrobku, 

 rozsah zkoušek typu zvláštní výstražné svítilny a  požadavky na: 

o fotometrické vlastnosti svítilen, 

o barvu vyzařovaného světla, 

o odolnost zvláštních výstražných svítilen klimatickým podmínkám (dešti). 

o postupy pro řízení a kontrolu shodnosti výroby, postup odběru a hodnocení 

vzorků, postihy při nedodržení shodnosti. 

V této diplomové práci je řešeno zejména chování vlnových délek jednotlivých barev. 

Ty jsou v tomto předpise definovány pomocí souřadnic tzv. „barevného trojúhelníku“, 

kterému se dozvíme více v některé z následujících kapitol. 

Všechna ZVZ prodávaná na území EU musí být podle tohoto (a některých dalších) 

předpisu schvalována a zkoušena a bez platné homologace nesmí být použita. 
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2 Šíření světla prostředím 

Pro lepší pochopení, proč by se mělo ve stejném prostředí světlo červené chovat 

jinak než světlo modré, musíme si prvně popsat několik vlastností, které mají zásadní vliv 

na jeho šíření a útlum, zejména v heterogenním prostředí. 

Světlo je viditelná část z elektromagnetického záření. To má díky dualitě charakter 

jak částicový, tak vlnový. Šíří se rychlostí světla. Její hodnota ve vakuu je 

c=299 792 458 m.s
-1

. Energie světelného záření se nešíří spojitě, ale vždy v násobcích 

určitého nejmenšího množství, v takzvaných kvantech. Kvantům světelné energie říkáme 

fotony[8]. Vlnová délka viditelného světla je pro lidské oko přibližně 380 – 780 nm. Každá 

část tohoto spektra představuje jinou barvu, jak vidíme na obr. 1. Bližší přiřazení vlnové 

délky k barvě ukazuje tabulka. 1. 

 

 

Obr.  1: Barevné spektrum[9] 

Tabulka 1: Vlnové délky a jejich barevné representace [15] 

barva 
λ 

[nm] 

fialová 380–450 

temně modrá 450–480 

světle modrá 480–510 

zelená 510–550 

žlutozelená 550–575 

žlutá 575–585 

oranžová 585–620 

červená 620-760 

 



 

10 

 

V jiných prostředních se světlo šíří rychlostí v, která je vždy nižší, než c. Světelný 

paprsek si můžeme představit jako čáru probíhající kolmo k vlnoplochám. Tečna k paprsku 

v určitém místě vlnoplochy určuje směr dalšího postupu vlnění. Ve stejnorodých 

prostředích jsou paprsky přímočaré, v nestejnorodých prostředích jsou křivočaré. Jestliže 

se paprsky navzájem protínají, neovlivňují se a postupují dále nezávisle v případě 

nekoherentních svazků jeden na druhém.  

To jak se paprsky lámou, odráží a pohlcují při průchodu atmosférou, si ukážeme 

v následujících odstavcích. Popis šíření světla vychází zejména z diplomové práce Šíření 

optického signálu v atmosféře [9]. Práce se věnuje zejména optickým spojům 

o infračervených (IČ) vlnových délkách 850nm a 1550 nm, ale uvedené fyzikální 

zákonitosti mají vliv i na viditelné spektrum a jsou uváděny i v jiných dostupných 

materiálech jako obecně platné. Daná problematika je velice složitá, obzvláště má-li se 

řešit početně[9][15][18][18]. Proto si uvedeme pouze obecné informace. 

2.1 Zákon odrazu 

Zákon odrazu říká, že úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené vlnění 

zůstává v rovině dopadu. Pokud zvažujeme dvě různá prostředí, jejichž rozhraní je rovinné, 

a na toto rozhraní dopadá rovinná vlnoplocha, tato se odráží zpět do původního prostředí. 

V místě dopadajícího paprsku vlnění vztyčíme kolmici, tzv. kolmici dopadu (obecně jde 

o normálu k ploše rozhraní). Úhel mezi kolmicí dopadu a dopadajícím paprskem se nazývá 

úhel dopadu. Rovina, která je určena kolmicí dopadu a paprskem dopadajícího vlnění, se 

nazývá rovina dopadu. Názorně tento problém popisuje obr. 2 [11]. Vlnění, které dopadá 

na rozhraní pod úhlem dopadu, dojde nejprve do bodu A, a postupně do dalších bodů, až 

po bod C. Tyto body se stávají zdroji elementárních vlnění, které se šíří zpět do prostředí 

1. Dochází tak k odrazu vlnění. Čelo dopadající vlny představuje úsečka AB, čelo odražené 

vlny představuje úsečka CD. Ze shodnosti trojúhelníků ABD a DCA vyplývá že 𝛼 = 𝛼′. 

Úhel 𝛼′ se nazývá úhel odrazu. Paprsek odraženého vlnění leží v rovině dopadu vlnění. 

Uvedený vztah představuje matematickou formulaci zákona odrazu. Ten platí nejen pro 

rovinné vlnění, ale obecně pro libovolné vlnění dopadající na rozhraní libovolného tvaru. 
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Obr.  2: Odraz paprsku [11] 

2.2 Zákon lomu 

Lom světla je optický jev, ke kterému dochází na rozhraní dvou prostředí, kterými 

světlo prochází. Obdobně jako u odrazu světla. Je důsledkem různých rychlostí šíření 

světla v různých prostředích. Platí jak pro světlo tak pro veškeré elektromagnetické záření. 

Zpomalení světla oproti jeho rychlosti ve vakuu popisuje index lomu 𝑛: 

𝒏 =
𝒄

𝝊
,                                   (1)  

kde 𝑐 je rychlost světla ve vakuu a 𝜐 rychlost světla v daném prostředí. Samotný lom světla 

na jejich rozhraní lze popsat v rámci geometrické optiky pomocí Snellova zákona. Ten 

uvažuje dvě různá prostředí, jejichž rozhraní je rovinné. Jsou-li indexy lomu těchto dvou 

prostředí n1 resp. n2 a označíme-li úhly dopadajícího resp. Lomeného svazku α1 resp. α2 

(měřeno ke kolmici rozhraní), pak podle Snellova zákona platí (viz obr. 3): 

𝒏𝟏. 𝒔𝒊𝒏𝜶𝟏 = 𝒏𝟐. 𝒔𝒊𝒏𝜶𝟐    (2)  

Také v jiném tvaru kde v1 a v2 jsou rychlosti šíření vlnění v daném prostředí: 

𝒔𝒊𝒏𝜶𝟏

𝒔𝒊𝒏𝜶𝟐
=

𝝊𝟏

𝝊𝟐
=

𝒏𝟏

𝒏𝟐
.                          (3)  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Optika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost_sv%C4%9Btla
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Obr.  3: Snellův zákon lomu [12] 

 

Když světlo přechází z jednoho materiálu do jiného, jeho frekvence zůstává stejná, 

ale mění se vlnová délka. Protože index lomu závisí u většiny látek i na frekvenci světla, 

můžeme díky lomu na rozhraních rozkládat např. pomocí hranolu bílé světlo na 

jeho barevné složky. Obdobně duha vzniká v důsledku lomu slunečního záření na vodních 

kapkách v atmosféře [12]. Největší vliv na lom světla v atmosféře za mlhy a deště má 

voda. Tab. 2 uvádí pro srovnání některé údaje indexu lomu pro nejčastěji uváděnou 

𝜆 = 589𝑛𝑚.  

 

Tabulka 2: Indexy lomu vybraných materiálů 

Materiál 
Index lomu 

𝝀 = 𝟓𝟖𝟗𝒏𝒎 

Led 1,31 

Plexisklo 1,48 

Sklo 1,5 - 1,9 

Vakuum 1 

Voda 1,33 

Vzduch 1,00029 
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Výše uvedené se vztahuje na tzv. absolutní index lomu. Ten se však skládá z reálné 

a imaginární části, které jsou závislé na frekvenci.  

�̂� = 𝒏(𝝎) + 𝒊𝜿(𝝎)     (4)  

Reálná část 𝑛(𝜔) je zobecněním indexu lomu popsaného v předešlém odstavci. 

Imaginární část je reprezentována indexem absorpce κ(ω). Ten udává míru útlumu 

procházejícího záření v dané látce pohlcením neboli absorpcí. 

2.3 Útlum atmosférickými částicemi 

Při homogenní neměnné atmosféře, je možné vyjádřit útlum způsobený 

atmosférickými částicemi jako funkci vzdálenosti 

𝜶𝒂𝒕𝒎 = 𝜶𝟎𝑳𝟏𝟐,     (5)  

kde: 

- α0 je měrný útlum způsobený částicemi v dB/km  

- L12 je vzdálenost mezi zdrojem signálu a přijímačem  

 

Měrný útlum α0 lze rozdělit na:  

 útlum absorpcí v částicích  

 útlum rozptylem na částicích  

Největší překážku paprsku tvoří vodní částice. Když prochází paprsek skrze kapku 

vody, část energie se rozptýlí a část energie se ztratí absorpcí. 

2.3.1 Útlum absorpcí 

Útlum absorpcí v dané látce udává již zmíněná imaginární část komplexního indexu 

lomu - index absorpce κ(ω). Ten je pro každou látku charakteristický a závislý na vlnové 

délce. V porovnání s hodnotami na vlnových délkách používaných pro rádiovou 

komunikaci je útlum absorpcí vodou na optických kmitočtech velmi nízký a v porovnání 

s útlumem způsobeným rozptylem zanedbatelný [9]. 

2.3.2 Útlum rozptylem 

K největšímu útlumu intenzity světelného záření dochází vlivem rozptylu. Záleží na 

tom, jakým prostředím světlo prochází a jak dlouhou dráhu urazí. V našem případě to je 
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buď čistá atmosféra, nebo atmosféra s rozptýlenými částicemi (vodní kapky, prach, smog, 

sníh aj.) různých velikostí a hustoty. 

Uveďme si pár příkladů, kdy se běžně s rozptylem setkáváme. Když je slunce 

v poledne nad hlavou, prochází jeho záření relativně krátkou drahou v atmosféře. Část 

krátkovlnného záření je rozptýleno, čímž získá slunce žlutou barvu a obloha modrou. Je-li 

nízko nad obzorem, musí světlo urazit v atmosféře mnohem delší dráhu, což způsobí 

červenou barvu slunce při východu a západu; jev znázorňuje obr. 4. Červená barva je ještě 

zesílena drobounkými částečkami prachu v atmosféře. Tento efekt se více projevuje při 

západu slunce než při východu, protože ve dne se vytváří více prachu jak lidskou činností, 

tak díky vysychání vlhkosti a větru. Sopečné erupce, které uvolňují velké množství 

drobných částic vysoko do atmosféry, mohou způsobit výjimečně tmavě rudé západy 

slunce. Noční obloha se nám jeví černá jen díky malé barevné citlivosti našich očí při 

malém osvětlení. Barevné fotografie s dlouhou expozicí však ukazují modrou oblohu 

způsobenou rozptylem měsíčního světla [15]. 

Fyzikální jevy, které nás v tomto ohledu zajímají, jsou zejména Rayleighův 

a Mieův rozptyl. 

 

 

                   Obr.  4: Vnímání červeného západu slunce a modré oblohy[17] 
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Ryaleighův a Mieův(aerosolový) rozptyl 

 

Brit John Tyndall provedl pokus, který prokázal, že míra rozptylu světla způsobené 

částicemi, které jsou malé ve srovnání s vlnovou délkou, je závislá na vlnové délce světla – 

modrá se rozptyluje více než červená. Jestliže dáme několik kapek mléka do sklenice 

vody a posvítíme na ní v tmavé místnosti baterkou, bude se prošlé světlo jevit červenější 

a rozptýlené světlo při pohledu z boku nebo shora modřejší, jak je ukázáno na obr. 5. Lord 

Rayleigh objasnil, že rozptylující částice nejsou nezbytné, protože i nejčistší látky mají 

drobné fluktuace indexu lomu, což může rozptylovat světlo. Děje se tak na elektricky 

polarizovatelných částicích, které mají rozměry mnohem menší než je vlnová délka záření 

[18]. Také ukázal, že poměr intenzity rozptýleného světla Is a dopadajícího světla I0 je 

nepřímo úměrný čtvrté mocnině vlnové délky λ: 

𝑰𝒔

𝑰𝒐
=

𝒌𝒐𝒏𝒔𝒕

𝝀𝟒      (6)  

 

 

Obr.  5: Světlo procházející zředěným mlékem [17] 

 

Je zjištěno, že až jedna pětina světla z jasné oblohy prošla vícenásobným rozptylem 

[18]. Když se velikost částic přiblíží a nakonec přesáhne vlnovou délku světla λ, 

Rayleighův přístup se již nedá použít. Zde přichází ke slovu teorie odvozená v roce 1908 
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německým fyzikem G. Miem. Některá literatura [18] uvádí, že je tato teorie platná pro 

velikost částic v rozmezí od 0.1 do 100 násobku vlnové délky. Rozptyl je výraznější a více 

se projevuje ve směru dopředném, méně závisí na vlnové délce světla, ale tato závislost je 

složitější. Rozptýlené záření už není převážně modré, ale někdy má různé barvy, nejčastěji 

červené a zelené odstíny, a to jen v určitých úhlech. Tento efekt se projeví jen v případě, že 

všechny částice mají přesně stejnou velikost, jinak se výsledky překrývají a my 

pozorujeme bílou barvu rozptýleného světla. Probíhá-li rozptyl světla na velkých částicích, 

například kapkách mlhy, vody nebo krystalcích ledu, nebude rozptýlené světlo zbarveno, 

ale bude se jevit bílým. Tím se vysvětluje, že na modré obloze pozorujeme bílá oblaka. 

Víme, ale že barva oblak může nabývat nejrůznějších odstínů. Závisí to jednak na druhu 

a velikosti částic, z nichž je oblak složen, a na tom, jak je oblak osvětlen. 

 Výše uvedené potvrzuje zmíněnou domněnku, že na velikost útlumu intenzity 

světel v našem případě, bude mít největší vliv velikost a množství kapek vody ve vzduchu. 

Jejich velikost, jak si povíme v následujících kapitolách, bude spadat zejména do Mieho 

rozptylu, zejména co se vody týká. Jaký vliv má na rozdílnost útlumu modré a červené 

barvy sníh se mi nepodařilo nikde vyhledat. 

2.3.3 Výpočet útlumu z dohlednosti  

Používanějším a nejpřesnějším způsobem výpočtu útlumu za mlhy je odvozený 

z tzv. dohlednosti. To je fyzikální meteorologická veličina, pomocí které můžeme 

kvantitativně mlhu popsat. V literatuře se objevují dvě definice:  

 

„Dohlednost je vzdálenost, v níž je kontrast daného objektu a jeho pozadí právě roven 

prahu kontrastové citlivosti oka pozorovatele.“ [25], a 

 

„Dohlednost je vzdálenost x, kde zdánlivý kontrast C(x) klesne na 2 % nebo 5%“, kde C(x) 

je zdánlivý kontrast zdroje pozorovaného ve vzdálenosti x, kde Iz(x) a Ip(x) jsou svítivosti 

zdroje a pozadí ve vzdálenosti x [28]. 

 

Existují i přístroje na měření dohlednosti. Ty však během výzkumu nebyly 

k dispozici, proto je dohlednost popsána pouze dle subjektivního odhadu. 
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Odvození dohlednosti vychází z Beer-Lambertova zákona:  

 

𝑰(𝑽) = 𝑰(𝑽 → ∞)𝒆−𝜶𝟎𝑿,    (7)  

 

kde I(V) je svítivost při dohlednosti V, α0 je měrný útlum v poměrných jednotkách a x je 

vzdálenost. Tento vztah je odvozen pro vlnovou délku světla λ=550 nm.  

Koeficient přenosu τ je podíl svítivosti při nějaké dohlednosti V a svítivosti při dohlednosti 

blížící se nekonečnu:  

𝝉 =
𝑰(𝑽)

𝑰(𝑽→∞)
= 𝒆−𝜶𝟎𝑿 .     (8)  

 

Po zlogaritmování a následné úpravě rovnice dostáváme: 

𝜶𝟎 = −
𝒍𝒐𝒈𝝉

𝒙.𝒍𝒐𝒈𝒆
.      (9)  

Jedna z definic dohlednosti uvádí pokles intenzity na 2 % nebo na 5 %. Pokud tedy za 

τ dosadíme tyto hodnoty, vzdálenost x bude představovat dohlednost V. 

Pro hodnotu τ = 2 % platí vztah: 

𝜶𝟎 =
𝟑,𝟗𝟏

𝑽
 [𝒌𝒎−𝟏].     (10)  

Pro hodnotu τ = 5% platí vztah  

𝜶𝟎 =
𝟑

𝑽
 [𝒌𝒎−𝟏].      (11)  

Po drobných úpravách dostaneme výpočet útlumu z dohlenosti v [dB.km
-1

]: 

 

𝜶𝟎 =
𝟏𝟔,𝟗𝟖

𝑽
 [𝒅𝑩. 𝒌𝒎−𝟏], pro τ = 2%, λ = 550nm,   (12)  

 

𝜶𝟎 =
𝟏𝟑,𝟎𝟑

𝑽
 [𝒅𝑩. 𝒌𝒎−𝟏], pro τ = 5%, λ = 550nm.   (13)  

 

Pro různé vlnové délky byl odvozen vztah: 
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𝜶𝟎 =
𝟑,𝟗𝟏

𝑽
. (

𝝀𝒏𝒎

𝟓𝟓𝟎
)

−𝒒

[𝒌𝒎−𝟏],     (14)  

 

kde λnm je vlnová délka v nm a koeficient q je závislý na dohlednosti: 

q  = 1.6    pro V > 50 km  

= 1.3    pro 6 km < V < 50 km  

= 0.16V+0.34  pro 1 km < V < 6 km  

= V - 0.5  pro 0.5 km < V < 1 km  

= 0    pro V < 0.5 km 

 

Při viditelnosti do 500 m včetně, by podle této teorie vycházel pro modré i červené 

světlo stejný útlum. Nad 500 m se již údaje liší a jak je patrno z tabulky 3, vychází 

v neprospěch kratší vlnové délky. 

 

Tabulka 3: Útlum vypočtený z dohlednosti 

Dohlednost V [km] 
Útlum [km-1] 

Červená 620nm Modrá 490nm 

0,5 7,82 7,82 

0,6 6,44 6,59 

0,7 5,45 5,72 

0,8 4,71 5,06 

0,9 4,14 4,55 

1 3,68 4,14 
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3 Fyzikální projevy atmosféry 

V předchozí kapitole jsme si popsali zákonitosti chování světla. Nyní se zmíníme 

o heterogenním prostředí, kterým světlo prochází a má konečný vliv na jeho šíření. 

Nejideálnější podmínky pro viditelnost světla představuje čistá atmosféra, která má 

nejmenší obsah velkých kapek vody a jiných „nečistot“. Největší útlum má hustá mlha, 

silný déšť, husté sněžení, silný smog či velká prašnost. Popíšeme si alespoň pár základních 

informací o některých z nich, se kterými se setkáváme nejčastěji a představují pro složky 

IZS při jízdě k zásahu a na místě zásahu největší problém. 

3.1 Mlha  

Ze zmíněných atmosférických úkazů má mlha na viditelnost, a na schopnost vidět 

nejzásadnější vliv. Vzniká kondenzací vodních par v malých výškách nad zemí za 

podmínky, že teplota vzduchu klesne pod tzv. rosný bod. Rosný bod je teplota, kdy je 

relativní vlhkost vzduchu stoprocentní. Pokud je teplota vyšší, relativní vlhkost se 

zmenšuje. Pokud je nižší, dochází ke kondenzaci – vzniku mlhy. Hodnota rosného bodu je 

závislá na aktuální absolutní vlhkosti vzduchu. Čím je absolutní vlhkost vzduchu větší, tím 

je rosný bod vyšší a tím spíše může dojít ke kondenzaci. Mlha je definována jako velké 

množství vodních kapek, které snižují dohlednost pod 1 km. Existují různé druhy mlhy, 

které se dělí podle vzniku. Fyzikálně jsou ovšem všechny stejné až na speciální typ – 

smog, který v sobě obsahuje navíc částice prachu a částice způsobené emisí vesměs 

škodlivých látek z dopravy. Základní rozlišení mlhy je podle způsobu jejího vzniku:  

Radiační mlha (obr. 6) vzniká nejčastěji v druhé polovině noci a je způsobena 

ochlazováním vzduchu, který přiléhá k zemskému povrchu.  

Advekční mlha (obr. 7) je způsobena přesouváním vlhkého teplého vzduchu nad 

studený zemský povrch. Na rozdíl od radiační mlhy může advekční mlha vzniknout 

v kteroukoliv denní dobu.  
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   Obr.  6: Radiační mlha[20] 

  

   Obr.  7: Advekční mlha[20] 

 

Rozdíl mezi mlhou a oblakem je v tom, že se mlha drží v minimální blízkosti 

u země, kdežto oblak nikoli. Stanovení zda se vyskytuje mlha či nízká oblačnost záleží na 

poloze pozorování. Například na kopci se může vyskytovat mlha, ale z polohy pod kopcem 

se tato mlha jeví jako nízká oblačnost. Toto je jev typický pro advekční mlhu, která se ve 

spektru velikosti kapek téměř neliší. Radiační mlha se spektrem kapek liší již o něco více. 

Dále se mlha od oblaku liší malým rozdílem v typickém vodním obsahu, kde mlha 

dosahuje hodnot 0,05 – 0,5 g.m
-3

, zatímco typický vodní obsah oblačných kapek je řádově 

0,1 – 1 g.m
-3

. Oblačné kapky mají typický poloměr cca 20 μm. Kapky s větším průměrem 
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jsou již kapky dešťové, ať už se jedná o mrholení či déšť. Oblačné kapky mají kulatý tvar, 

takže pro jejich popis stačí určit hodnotu průměru D. Typická koncentrace N0, což je počet 

kapek obsažených v jednotce objemu, se pohybuje v řádu 1.10
6 

- 1.10
10

 kapek v m
3
. 

Střední průměr kapek Dstř je mezi 10-20 μm [13]. V tabulce 4 vidíme stupně mlhy podle 

dohlednosti. 

 

Tabulka 4: Stupně mlhy [19] 

Stupeň Dohlednost V [km] 

Slabá 500-1000 

Mírná 200-500 

Silná 50-200 

Velmi silná <50 

 

3.2 Déšť 

Jedná se kapalné vertikální srážky, tedy srážky vypadávající z oblaků. Tvoří se 

na kondenzačních jádrech. Déšť je tvořen kapkami vody o průměru větším než 0,5 mm. 

Pokud jsou vypadávající srážky menší než 0,5 mm, mluvíme o mrholení. Při mrholení ale 

kapky často dosahují velikosti pouze v řádu desítek mikrometrů, proto je často ani nejde 

rozeznat. Jejich chování se již v takovém případě podstatně liší od deště s padajícími 

velkými kapkami. Často se chovají spíše jako aerosol rozptýlený ve vzduchu, než jako 

tělesa padající k zemi vlivem gravitace. K mrholení dochází především u nízké oblačnosti 

(často v případě oblaků „sedících na zemi“ nebo mlhy). 

Vodní kapky deště mají kulovitý tvar, který je proudícím vzduchem deformován. 

Padající velké kapky jsou odspodu ploché až lehce duté. Vodní kapky mají průměr mezi 

0,5 a 7 mm. Častější jsou o velikosti 1 až 2 mm. Množství dešťových srážek se měří 

srážkoměry a ombrografy. Získané množství vody se měří v milimetrech, přičemž 

1 milimetr značí vrstvičku vody o tloušťce 1 milimetr, což při ploše 1 m² odpovídá 

jednomu litru vody [13][11]. V oblaku jsou obsaženy kapky všech velikostí a jejich 

jednotlivá koncentrace se mění s časem i v prostoru. 
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3.3 Sněžení 

Sníh je specifická forma ledu - pevného skupenství vody. Je tvořen ledovými 

krystalky seskupenými do sněhových vloček. V přírodě vzniká přirozeně za vhodných 

klimatických podmínek v oblacích na převážně biologickém podkladu, jako 

jsou bakterie, odkud se snáší k zemi. Každá vločka padá jinak; některé plachtí, jiné vibrují. 

Přesný tvar vloček určuje teplota, za které vznikají. Například za teploty −2 °C se tvoří 

vločky neobvyklého trojúhelníkového tvaru. Jeden krystalek je asi miliarda molekul vody. 

Existují dvě převládající vysvětlení symetrického tvaru vloček. Mohl by být způsoben 

"komunikací" nebo "přenosem informací" mezi rameny vločky: růst jednoho ramene 

ovlivní růst ramen ostatních. Fyzikálním vysvětlením takové komunikace by mohlo 

být povrchové napětí nebo fonony. Druhé vysvětlení tvrdí, že v měřítku jedné vznikající 

sněhové vločky panují téměř stejné fyzikální podmínky a souměrnost vločky je jejich 

výsledkem. 

Molekulární síly si při formování sněhové vločky vynutí její skoro dokonalou 

šesterečnou symetrii. Mezi jednotlivými vločkami jsou ale vzdálenosti již příliš veliké, 

takže orientace vločky při snášení se k povrchu (rychlostí 0,3 ÷ 1 m·s
−1

)
 
je náhodná 

a sněhová pokrývka tak představuje soubor neuspořádaně nakupených vloček. 

Jednotlivé sněhové vločky jsou stejně jako např. kostka ledu průhledné ve viditelné 

oblasti spektra. Výsledná bílá barva sněhu je dána tím, že vidíme mnoho vloček najednou, 

vlastně obrovské množství hran ledových krystalků, na nichž se odráží a láme 

světlo. Oko a mozek pak výsledek vyhodnotí jako bílou barvu. Analogií tohoto jevu je 

efektivní zbělení automobilového skla, které se po nárazu roztříští na mnoho drobných 

střípků s mnoha hranami. Čerstvě napadaný sníh odráží asi 90 % dopadajícího světla ve 

viditelné oblasti spektra, zatímco u staršího sněhu odrazivost klesá. Sníh v důsledku 

dopadajícího světla na povrchu nataje, tím klesne jeho odrazivost, pohlcuje více světla 

a odtává stále rychleji. V blízké infračervené oblasti spektra klesá jeho odrazivost k nule 

v blízkosti vlnové délky 1,5 µm, kde je světlo dobře pohlcováno vodou. V blízké 

ultrafialové oblasti je odrazivost čerstvě napadaného sněhu vysoká, protože 

z mikroskopického pohledu je k dispozici velké množství rovinných stěn ledových 

krystalů, které dobře odrazí krátkovlnné záření [13]. 
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3.4 Spektrum velikosti oblačných kapek 

Četnost kapek o různé velikosti v jednotce objemu popisuje spektrum velikosti 

oblačných kapek N(D). Je definováno jako součin N(D).dD a udává počet kapek o průměru 

mezi hodnotami D a D+dD v objemu 1 m
3
. V oblaku jsou obsaženy kapky všech velikostí 

a jejich jednotlivá koncentrace se mění v čase i v prostoru. Protože je nemožné tento jev 

popsat exaktním matematickým modelem, je nezbytné rychlé změny koncentrace 

zanedbat. Různé druhy oblak a mlh mají různou strukturu a různé spektrum kapek. 

Uvažuje se proto univerzální konstantní spektrum. To má přibližně gama rozdělení 

o obecné rovnici [10][15]:  

𝑁(𝑅) = 𝐴. 𝑅𝛽 . 𝑒−𝐵.𝑅𝛾
[𝑐𝑚−3. 𝜇𝑚−1],    (15)  

 

kde N(R) je spektrum kapek, R je ekvivalentní poloměr kapky, A, B, β, jsou parametry, 

které je potřeba určit. Parametry A a B lze vypočítat pomocí celkové koncentrace kapek 

N0 a pomocí středního poloměru kapek Rstř, pro které platí [10][15]:  

 

𝑁0 = ∫ 𝑁(𝑅). 𝑑𝑅
∞

0
=

2.𝐴

𝐵3 ,     (16)  

𝑅𝑠𝑡ř =
1

2
∫ 𝑅. 𝑁(𝑅). 𝑑𝑅

∞

0
=

3

𝐵
.     (17)  

 

V literatuře [10][15]se používá vyjádření ne pomocí poloměru, ale pomocí ekvivalentního 

průměru kapky D. Platí že: 

𝑁(𝐷) =
𝐴

4
𝐷2𝑒−

𝐵.𝐷

2 [𝑐𝑚−3. 𝜇𝑚−1],    (18)  

𝐵 =
6

𝐷𝑠𝑡ř
,      (19)  

𝐴 =
𝐵3.𝑁0

2
.      (20)  

 

Pro vyjádření spektra tedy nyní stačí zvolit parametry N0 a Dstř 
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4 Optické parametry světelných výstražných zařízení 

Tato kapitola je zaměřena na to, co je obsahem předpisu EHK 65. Nejedná se pouze 

o barevné provedení ZVZ, ale jsou zde definovány například hodnoty útlumu vyzařování, 

noční a denní intenzity svícení aj. 

4.1 Fyzikální parametry 

Nejdříve si uvedeme některé fyzikální parametry světla. 

Zářivý tok Φe [W] je množství zářivé energie, procházející určitou plochou za jednotku 

času. 

Světelný tok Φ [lm] je množství světelné energie, které je vydané zdrojem za jednu 

sekundu. Vyjadřuje schopnost zářivého toku způsobit zrakový vjem.  

Prostorový úhel 𝛀 [sr] je úhel, ve kterém je z daného bodu vidět určitý předmět. 

Intenzita záření (osvětlení) E [lx] je fotometrická veličina, která je dána podílem části 

světelného toku dΦ dopadajícího na plochu dS [29] . 

𝐸 =
𝑑Φ𝑒

𝑑𝑆
[𝑙𝑢𝑥],      (21)  

 

Svítivost I [cd] udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. Pro 

bodový zdroj je svítivost definována jako podíl světleného toku vyzářeného zdrojem 

a velikosti prostorového úhlu. Za bodový zdroj lze považovat svítidlo, jehož největší 

charakteristický rozměr je zanedbatelný vůči vzdálenosti zdroje od kontrolního bodu 

𝐼 =
𝑑Φ

𝑑Ω
[𝑐𝑑],       (22)  

 

Názorné vyobrazení veličin vidíme na obr. 8. 
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Obr.  8: Schéma k fotometrickým veličinám [31] 

4.2 Parametry ZVZ 

Z pohledu EHK65 [1] musí ZVZ splňovat mnoho požadavků [1][9]. Některé si 

zmíníme alespoň kvůli širšímu povědomí, některé nás však budou zajímat více. 

Začněme tím, že existují dvě základní kategorie ZVZ: 

Kategorie T - svítilna rotující nebo blikající, vyzařující přerušovaně světlo do všech stran 

kolem své vertikální osy a 

Kategorie X – směrová blikající svítilna vyzařující přerušovaně světlo do omezeného 

úhlového prostoru. 

Podle možnosti rozlišení denního a nočního svícení jsou ZVZ dále dělena do dvou 

tříd: 

Třída 1 – s jednou úrovní svítivosti – pouze noční úroveň 

Třída 2 – se dvěma úrovněmi svítivosti – možnost volit režim DEN/NOC 

ZVZ musí také splňovat parametry týkající se záblesků. Např. pokud světlo, 

vyzařované ZVZ je tvořeno skupinami několika záblesků, musí být časový odstup mezi 
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bezprostředně následujícími záblesky velice krátký. Pokud je časový odstup mezi špičkami 

menší nebo roven 0,04 s, jsou takové impulsy hodnoceny jako jeden záblesk. Je-li tento 

odstup delší, považuje se za platný pouze záblesk s největší špičkou svítivosti.  

Předpis také řeší, jakou intenzitu a pod jakými úhly může ZVZ vyzařovat světlo. 

Tab. 5, která toto zobrazuje, byla převzata z diplomové práce Světelné parametry majáků 

Policie ČR pana Václava Hovorky [8] a odpovídá českému překladu předpisu EHK 65. 

Norma zde používá pojem „Efektivní svítivost Je“ pro daný směr. Ta platí pro rotující i pro 

stacionárně probleskující ZVZ a je dána vztahem [1][8]: 

 

𝐽𝑒 =
𝐽𝑚

(1+(
𝐶

𝐹.𝑇
))

 [𝑐𝑑],     (23)  

 

kde Jm je špičková svítivost [cd], C značí časovou konstantu (0,2 s), T je doba periody, 

F znamená tvarový faktor a J okamžitou svítivost [cd]. 
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   Tabulka 5: Efektivní svítivost ZVZ 

 

 

Velice důležité parametry jsou údaje o barvě, kterou mohou ZVZ vyzařovat. Ta je 

stanovena souřadnicemi, které vymezují plochu v tzv. barevném trojúhelníku. Při 

homologačních procesech ZVZ se vyzařovaná vlnová délka musí nacházet v této 

vymezené oblasti. Souřadnice modré a červené barvy jsou: 

• Modrá: mez k zelené: y = 0,065 + 0,805 x 

mez k bílé: y = 0,400 – x 

mez k fialové: y = 1,667 x – 0,222 



 

28 

 

• Červená: mez k purpurové: y ≥ 0,980 – x 

mez ke žluté: y ≤ 0,335 

 

Barevný (kolorimetrický) trojúhelník CIE 1931 

Barevný trojúhelník, též označovaný jako CIE 1931 [39], vyjadřuje zákonitosti 

aditivního skládání v barevné (kolorimetrické) rovině. Jedná se o trojúhelník, jehož 

vrcholy tvoří body základních barev světla (základní body barevnosti), které se podle 

mezinárodní dohody z roku 1931 vydané Mezinárodní komisí po osvětlení označují 

R (červená), G (zelená) a B (modrá). Tyto body v oblasti lidského vidění odpovídají 

barevným citlivostem čípků sítnice lidského oka při trojbarevném vidění [36].  

Libovolnou barvu lze popsat jejím tónem, sytostí a jasem. Barevný model CIE 1931 

se znázorňuje ve 2D diagramu, který obsahuje pouze barvy s plným jasem (obr. 9). Dá se 

v něm tedy pracovat jen s tónem a sytostí. Pro práci s barvou včetně jejího jasu již nestačí 

2D model a musí se přejít k 3D barevným modelům, např. CIE lab [44]. 

Na křivce podkovovitého tvaru jsou vyneseny tzv. spektrální neboli přirozené 

barvy. Na levém konci je vlnová délka 380 nm odpovídající fialové barvě, napravo pak 

délka 700 nm odpovídající červené barvě. Na vrcholu podkovy je vlnová délka 520 nm 

odpovídající zelené barvě. Spektrální se těmto barvám říká proto, že jejich rozložení po 

podkově odpovídá rozložení v barevném spektru po rozložení světla hranolem. 

Na přímce spojující konce podkovy pak leží takzvané nespektrální neboli 

nepřirozené barvy. Vznikají mísením koncových barev spektra, a proto je nenalezneme 

mezi barvami hranolem rozloženého spektra. V přírodě se nacházejí jen vzácně, proto také 

název nepřirozené barvy. Na souřadnicích x=1/3, y=1/3 leží barva bílá označovaná 

W (white). Poloha konkrétní barvy se vyjadřuje pomocí souřadnic x,y,z, pro které platí, že 

x + y + z = 1. Pro ty, kdo se chtějí o této problematice dovědět více, doporučuji 

diplomovou práci pana Adama Janoviče Barevné vnímání [33], kde je toto téma podle 

mého názoru zpracováno nejsrozumitelněji. 
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Obr.  9: Barevný trojúhelník CIE 1931[39][37] 
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5 Lidské oko a vnímání světla člověkem 

 Na téma lidské oko a vnímání bylo napsáno mnoho článků, které více či méně 

obsahují to samé. V následujících kapitolách se mimo jiné dozvíme, proč za šera špatně 

rozeznáváme barvy, nebo třeba proč právě ta červená barva je vidět lépe než modrá 

z opačného konce barevného spektra. 

5.1. Stavba oka a jeho činnost 

Zrak je smysl, který umožňuje živočichům vnímat světlo, různé barvy a tvary. Pro 

člověka je to smysl nejdůležitější. Asi 80 % všech informací vnímáme zrakem. Smyslovým 

orgánem zraku je oko, které je složeno z oční koule a přídatných orgánů.  

Nezbytnou součást oka tvoří jeho optický systém složený z rohovky, komorové 

vody, čočky, sklivce aj., který soustřeďuje paprsky tak, aby jejich ohnisko bylo na sítnici 

(obr. 10). Vlastní vnímání světla je založeno na citlivosti zrakových pigmentů na světlo. 

Světlem se zrakové pigmenty rozkládají, čímž zahájí řetěz chemických reakcí, které vedou 

k převedení signálu na elektrický potenciál, vzruch, který přenáší informaci do zrakových 

center mozku. Fotoreceptory lidského oka jsou citlivé na světelné vlny v rozsahu 400–

760 nm. 

 

Obr.  10: Skladba lidského oka [34] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rohovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komorov%C3%A1_voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komorov%C3%A1_voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Co%C4%8Dka_(oko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklivec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pigment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
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5.1.1 Sítnice a barevné vnímání 

Vlastní světlocitlivá vrstva oka je sítnice. Obsahuje vysoce citlivé buňky, tzv. 

fotoreceptory, kterými jsou tyčinky a čípky. Její složení včetně tyčinek, čípků a jiných 

podpůrných buněk je na obr. 11.  

Tyčinky 

Zprostředkují vidění hlavně za šera, tzv. vidění skotopické (noční vidění). Počet tyčinek je 

cca 125 mil., jsou 1000x citlivější než čípky, uplatňuji se při hladinách jasu nižších než 

0,001 cd.m
–2

. Obsahují fotopigment rodopsin (zrakový purpur) s největší citlivostí na 

světlo s modrou vlnovou délkou 498 nm, (dle jiných pramenů 507 nm) [34]. 

Čípky 

Zprostředkovávají vidění při osvětlení, tzv. vidění fotopické (barevné vidění). Zajišťují jej 

tři typy čípků s citlivostí na modro-fialové (R), zeleno-žluté (G) a červeno-žluté světlo (B). 

Uplatňují se při jasech vyšších než 10 cd.m
–2

. Počet čípků je cca 7 mil. Obsahují 

3 sloučeniny pigmentu jodopsin. Procentuální zastoupení barevných čípků a jejich citlivost 

je následující: 

 2% čípků modro-fialové barvy (B) - největší citlivost 437 nm 

 32% čípků zeleno-žlutá barvy (G) - největší citlivost 533 nm 

 64% čípků červeno-žlutá barva (R) - největší citlivost 564 nm [33][34] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtnice
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 Obr.  11: Skladba sítnice [34]  
 

Na obr. 12 je znázorněna relativní spektrální citlivost čípků s ohledem na jejich 

procentuální zastoupení. Oko je schopno rozlišit až 250 čistých spektrálních barevných 

odstínů s rozdílem kolem jednoho nanometru; každou barvu navíc v mnoha úrovních 

sytosti a světlosti – cca 20 tisíc odstínů barvy a 300 odstínů šedi (teoreticky 10 mil. 

odstínů) [34]. 
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Obr.  12: Relativní spektrální citlivost čípků [34] 

 

Barevné vnímání zdravého člověka je tedy trichromatické, vidění barvoslepých lidí 

je např. dichromatické (dva druhy čípků). Pouze asi 2,6 % mužů a méně než 0,05 % žen 

má vidění dvojbarevné, tzn. k namíchání barvy pro ně vizuálně shodné s jinou danou 

barvou je zapotřebí jen dvou primárních barev. Zhruba 0,003 % populace postrádá barevné 

vidění kompletně. Tito lidé vidí pouze jednu barvu – vnímají pouze jas. Mezi lidmi, kteří 

vidí trojbarevně, je ale barevné vidění zhruba 5,5 % mužů a 0,4 % žen klasifikováno jako 

abnormální (je zde ovšem těžké stanovit přesnou hranici, jedná se o plynulou škálu, od 

nepatrných rozdílů po velké). V konečném důsledku lze jen 95 % lidí klasifikovat jako 

osoby s víceméně normálním barevným viděním blízkým ideálnímu nebo průměrnému 

pozorovateli. Poruchy barevného vidění mohou být způsobené jednak odlišnou spektrální 

absorpcí pigmentu v čípcích nebo odchylkami v poměrném zastoupení jednotlivých 

fotoreceptorů v sítnici (je např. poměrně běžné, že se někomu tentýž žlutý tón jeví spíše do 

červena, jinému do zelena), tak i kompletní absencí fotoreceptoru daného typu. Nejběžnější 

je absence červených nebo zelených čípků, ve většině těchto případů jde o dědičnou 

poruchu. Absence nebo nefunkčnost modrých čípků je dosti vzácná a obvykle jde 

o poruchu získanou [36]. Porovnání vidění zdravého oka a oka s poruchou barevného 

vidění je znázorněno na obr. 13. 
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  Obr.  13: Vnímání základních barev normálním a barvoslepým okem [36] 

5.1.2 Adaptace na tmu 

Ve dne je oko nejcitlivější na vlnovou délku 555 nm. Bráno již složením citlivostí 

všech tří – čípků (RGB). Klesá-li osvětlení, posouvá se maximum citlivosti oka ke kratším 

vlnovým délkám – tzv. Purkyňův jev. Ve tmě se snižuje citlivost oka na červenou oblast až 

o 50 nm [34]. Porovnání kombinované spektrální citlivosti ve dne a v noci znázorňuje 

obr. 14. Při setmění (šeru) dojde k rozšíření zornice, aby se do oka dostalo co nejvíc světla. 

Citlivost oka na světlo se zvyšuje. Protože jsou čípky méně citlivé, ve tmě přestáváme 

vidět barvy. Zapojují se spíše tyčinky. Při adaptaci na tmu dojde k max. zvýšení citlivosti 

oka do 40 min. Spektrální citlivost lidského oka pro noční (skotopické) a denní (fotopické) 

vidění je tabelována a je uvedena v CIE 1931[39][41][42]. 



 

35 

 

 

Obr.  14: Kombinovaná spektrální citlivost oka NOC/DEN [34] 

 

Někteří živočichové (šelmy, zvířata s noční aktivitou, žralok, ale i kráva nebo kůň) 

mají za sítnicí vrstvu buněk (nebo vláken) schopných odrážet světlo. Tato vlákna umožňují 

lepší vidění za šera, protože světelné paprsky, které projdou sítnicí, se odrazí a procházejí 

sítnicí zase nazpět, takže mohou podráždit fotoreceptory dvakrát. Odražené světlo je 

příčinou „svítících očí“ těchto zvířat [33][34]. 

 

5.1.3 Rozlišovací schopnost oka 

Lidské oko je zobrazovací systém s konečným prostorovým, časovým a jasově-

kontrastním rozlišením. 

Prostorová rozlišovací schopnost 

Je dána průměrem tyčinek a čípků – průměr čípků je cca 0,005 mm a tyčinek 

přibližně 0,002 mm. Dále jejich počtem (125 mil. + 7 mil.) a jejich hustotou (např. 

150 tis./mm
2
 = 388/mm = cca 10 tis. DPI – CCD 65Mpx). Limitní prostorová rozlišovací 

schopnost oka činí 1‘. Normální lidské oko je za dobrých podmínek schopno rozlišit 

vzorek černých a bílých čar o úhlové velikosti cca 1‘ (na vzdálenost 25 cm to činí 

0,07 mm, na vzdálenost 3,5 m přibližně 1 mm). Nejmenší bod viditelný okem je cca 30 µm 

= 0,03 mm. 
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Časová rozlišovací schopnost 

Je dána především rychlostí vedení vzruchů a jejich zpracování (tzv. setrvačnost 

oka). Frekvenční práh (kritický kmitočet blikání, kmitočet splynutí) = frekvence záblesků, 

které oko ještě rozliší jako blikání a nad níž není blikání pro dané podmínky již 

vnímatelné. Kritický kmitočet blikání závisí především na max. jasu, trvání osvětlení, tvaru 

náběhu světelného stimulu a úhlu pozorování. Obvykle se pohybuje kolem 50 Hz. 

Talbotův zákon říká, že vjem nad kmitočtem splynutí je stejný jako při působení trvalého 

podnětu se stejnou průměrnou energií [34]. 

Jasová – kontrastní rozlišovací schopnost 

Jas (intenzity) objektu primárně závisí na intenzitě světla zdroje a vlastnostech 

povrchu předmětu (množství odraženého světla). Jasový rozsah lidského oka činí 

1 000 000:1. Jasová adaptace oka znamená, že je oko schopno se změnou plochy zornice 

(až 1:20 za cca 100-360 ms) a změnou citlivosti fotopigmentů rychle adaptovat na různé 

jasové úrovně. Při oslnění je citlivost vůči dané barvě na jistou dobu snížena a doba trvání 

oslnění roste s intenzitou a vlnovou délkou [34]. 
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6 Praktické měření útlumu intenzity vyzařování 

Postup měření a jeho technické provedení bylo prováděno pod odborným vedením 

pana  Mgr. Dušana Mandáta PhD. ze Společné laboratoře optiky Akademie věd 

a Univerzity Palackého v Olomouci, odkud bylo zapůjčeno i některé přístrojové vybavení. 

6.1 Postup měření 

Jako nejdostupnější způsob měření svítivosti a rozptylu světel bylo zvoleno jejich 

snímání na monochromatickou kameru z různých vzdáleností od zdroje a jejich následné 

vyhodnocení pomocí matematického modelovacího softwaru instalovaného na přenosném 

PC. Vzdálenosti byly zvoleny 5, 20, 50, 100, 150 a 200 m od snímací kamery. Po umístění 

světelné soupravy na předem určená stanoviště byla postupně rozsvěcována a zhasínána 

světla a pořizovány jejich snímky kamerou. Vždy byl pořízen snímek rozsvíceného 

červeného světla, modrého světla, „prázdný snímek“ (obě světla zhasnutá), a nakonec 

„černý snímek“ (snímek se zakrytou čočkou kamery) kvůli následnému odečtu tepelného 

šumu. 

6.2 Použité přístroje 

6.2.1 Světla 

Jako zdroj světel byly poskytnuty firmou HOLOMÝ a.s. dva LED segmenty 

používané v nejnovějších ZVZ. K dispozici jsem měl červený a modrý segment používaný 

např. v tzv. světelných soupravách. Na obr. 15 je názorně vidět že v jedné soupravě je 

osazeno větší množství takovýchto segmentů. 

 

Obr.  15: Světelná souprava ZVZ[23] 
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Ty byly od výrobce vybaveny vlastní elektronikou se stabilizovaným proudovým zdrojem 

na cca 0,5 A. Napájecí napětí bylo v rozmezí 11-13 V. Oba segmenty byly osazeny 3 ks 

LED s optikou (obr. 16 a 17). Provedení bylo neblikající, ale staticky svítící. 

 

Obr.  16: LED segment – elektronika 

 

Obr.  17: LED segment – optika 
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LED byly typu XPE-2 od výrobce CREE (obr. 18). Co nás zajímá asi nejvíce, jsou vlnové 

délky, které LED vyzařují. Ty výrobce uvádí na obr. 19.  

 

Obr.  18: Pohled na LED výrobce CREE typ XPE-2 [24] 

 

 

Obr.  19: Vyzařovací charakteristiky LED dle výrobce [24] 

 

Z důvodu přesného zjištění vlnových délek byla provedena spektrální analýza 

světel. Použité vybavení bylo:  



 

40 

 

 spektrometr Avantes AvaSpec-dual ovládaný softwarem Avasoft 8.2,  

 integrační koule LabSphere 3P-GPS-053-SL,  

 vlákna Avantes FC-UV600-2.  

Zjištěná poměrová intenzita změřeného signálu obou světel je znázorněn na obr. 19. 

Maximum vlnové délky modré barvy je 467 nm a červené 632 nm a odpovídá údajům 

výrobce. 

 

Obr.  20: Spektrální analýza na přístroji Avantes AvaSpec-dual 

 

Kde se zjištěné vlnové délky nachází v barevném trojúhelníku, znázorňují obr. 21 a 22. 

K jejich vyobrazení byla použita metoda CIE D65 [40]. 
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  Obr.  21: Pozice změřené červené barvy v barevném trojúhelníku CIE 

 

 

    Obr.  22: Pozice změřené červené barvy v barevném trojúhelníku CIE 

 

Intenzita vyzařování LED je také teplotně závislá jak ukazuje obr. 23. Zatímco 

u modré se jedná o pomalý lineární pokles, kdy při 75 °C je intenzita vyzařování na cca 

97 % svého maxima, u červené se jedná o výrazně prudší pokles, kdy při stejné teplotě 

vyzařuje pouze cca 72 % maxima. To by mohlo způsobit značné zkreslení ve výsledcích. 
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Aby se útlum intenzit vyzařování obou barev mohl porovnávat, musí se při každém měření 

zajistit co nejvíce srovnatelné podmínky (např. vždy stejnou teplotu obou LED). V případě 

nesrovnatelných podmínek musíme mít možnost přepočtu.  To by bylo reálné při hlídání 

teploty u každého měření. Teplotní závislost byla ověřena vlastním měřením. To bylo 

provedeno tak, že se každé světlo nechalo svítit samostatně po dobu 240 sec a každých 

30 sec se provedlo měření (snímek) počínaje 30tou sekundou. Graf a tabulka naměřených 

hodnot je součástí přílohy č.1, tabulka č. 1 a graf č.1. Bylo zjištěno, že u červené LED 

opravdu klesá výkonnost rychleji. Ve 120-té sekundě je pokles svítivosti oproti 30-té 

sekundě o 3,32 % zatímco u modré o 2,12 %. V 240-té sekundě byl u červené pokles 

o 6,45 %. U modré o 4,02 %.  Pro technicko/organizační náročnost hlídání teploty byla 

zvolena méně složitá metoda - hlídání časem. Snímky svítících LED se pořizovaly vždy ve 

stejný čas od rozsvícení světla a z přibližně stejné výchozí teploty. Ta byla zajištěna 

teplotní regenerací (chladnutím) při přemisťování světelné sestavy z jednoho stanoviště na 

druhé. Bylo zjištěno, že při 8 °C venkovní teploty je po 30 sec svícení segmentu LED 

a následném regeneračním čase 5 min, pokles (zkreslení) svítivosti do cca 0,5 %. Výsledky 

měření teplotní regenerace jsou obsaženy v tabulce č. 2 a grafu č. 2 přílohy č. 1. Vzhledem 

k tomu, že při tomto čase regenerace trvalo celkové měření až 1,5 hodiny, zdálo se být 

takovéto zkreslení akceptovatelné. Většina měření byla prováděna spíše při teplotách 

blízkých 0 °C, kdy byla teplotní regenerace kvalitnější, proto je v tomto ohledu zkreslení 

0,5 %, považováno za maximální hranici. Do doby než bylo pořízeno funkční dálkové 

spínání světel, probíhalo měření tak, že obsluha rozsvítila světlo a měla 30 sekund na to, 

aby se vzdálila ze zorného úhlu kamery. Na konci této doby byl pořízen snímek. 

S dálkovým ovládáním byla doba svícení každého světla do pořízení snímku cca 1-3 

sekundy. Zmíněné doby svícení jsou také součástí záznamu o měření. 
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Obr.  23: Teplotní závislost [24] 

 

 Jako kryt segmentů proti povětrnostním vlivům posloužily dvě upravené odpadové 

roury o průměru 110 mm. Roury byly paralelně spojeny, a umístěny na stativ umožňující 

směrování světel směrem na snímací kameru (obr. 24 - 26). Díky otevřenému tvaru krytu 

bylo umožněno dostatečné chlazení. 

 

 

Obr.  24: Segmenty umístěné v tubusech – montážní otvor 
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Obr.  25: Tubusy s krytem 

 

    Obr.  26: Tubusy na stativu s rozsvíceným červeným světlem a napájením 

 

Světla byla napájena zapouzdřeným 12 V akumulátorem monitorovaným 

voltmetrem a ampérmetrem (obr. 27). Spínání bylo řešeno jak vypínači na krytu napájení 

tak k těmto vypínačům paralelně zapojeným dálkovým ovládáním, které bylo zapojeno 

dodatečně v průběhu výzkumu. 
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Obr.  27: Napájení světel 

6.2.2 Kamera a objektiv 

Pro snímkování rozsvícených světel byla použita průmyslová monochromatická 

digitální kamera Lu125M společnosti Lumenera [25]. Je osazena 1,3 Mpixelovým CMOS 

čipem IBIS5 typ NOII5SM1300A s rozlišením 1280x1024 pixelů. Spektrální citlivost čipu 

je vyobrazena na obr. 28. Objektiv byl použit Tamron AF Aspherical XR Di 28 – 300 mm 

(obr. 29).  
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Obr.  28: Spektrální citlivost čipu IBIS5 typ NOII5SM1300A[25] 

 

 

Obr.  29: Kamera LU125 s objektivem Nikon 

 

Jeho spektrální propustnost byla změřena dle normy ISO 8478:1996 Measurement 

of ISO spectral transmittance [42] pomocí integrační koule a je znázorněna v grafu 1. 

Protože bylo při měření nutné používat zoom, najdeme v grafu křivky dvě (obě černé). 

Menší představuje propustnost při nastaveném minimálním zoomu, který byl použit při 

měření ze vzdálenosti 5 m. Větší křivka naopak představuje maximální zoom, který byl 

použit na ostatních vzdálenostech. 
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Graf 1: Spektrální propustnost objektivu s vyzařovaným spektrem světel 

 

Křivky jsou důležité, kvůli následnému zjištění skutečných hodnot vyzařování. 

6.2.3 Software 

Software pro vyhodnocení snímků z kamery byl zvolen program Matlab (dále jen 

SW) společnosti MathWorks [26]. Je to interaktivní programové prostředí a skriptovací 

programovací jazyk určený pro vědeckotechnické prostředí. Umožňuje počítání 

s maticemi, vykreslování 2D i 3D grafů funkcí, implementaci algoritmů, počítačovou 

simulaci, analýzu a prezentaci dat i vytváření aplikací včetně definování uživatelského 

rozhraní. 

6.3 Výsledky a vyhodnocení měření 

Ve dnech od 27. 10. 2015 do 7. 3. 2016 bylo provedeno celkem 14 měření. Čtyři 

měření se týkaly testování vlastností LED a hledání správného postupu pro další měření. 

Dalších deset měření se již uskutečnilo při  pěti různých klimatických podmínkách 

(sněžení, déšť, mlha, zataženo, jasno), z nichž se některé opakovaly s různou intenzitou. 

Během pár měření se vyskytly problémy, kvůli kterým nebylo možné jejich data použít. 

Byly to zejména nevhodná volba clony, nevhodné postavení kamery proti slunci a 

nedůkladné nasměrování světel na kameru. 
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6.3.1 Analýza snímků 

Snímky pořízené kamerou byly osmibitové, tzn., že každému pixelu v obraze byla 

přiřazena hodnota od 0-255. Číslo 0 představuje úroveň s nejmenší intenzitou, tzn. úplná 

tma.  Číslo 255 představuje nejjasněji svítící bod. Nastavení expozice kamery musela být 

provedena vždy na takovou úroveň, aby nejjasnější pixel v obraze byl nižší než tato 

prahová hodnota. Ze zmíněného vyplývá, že měřená intenzita záření není vyjádřena 

v luxech, ale jako bezrozměrná jednotka. 

Stanovení intenzity záření bylo následovné. Nejdříve se v SW od fotky 

s rozsvíceným světlem odečetlo pozadí (fotka bez rozsvícených světel) a fotka „černá“, 

která představuje zkreslení šumem. Vznikl snímek, kde zůstala pouze světla bez okolních 

rušivých elementů, které by mohly způsobovat značné zkreslení při vyhodnocování. Na 

obr. 30 je příklad původní fotky modrého světla bez odečtu. Pořízeno kamerou ze 

vzdálenosti 20 m. Při pohledu na originální snímek v počítači je patrna silueta stativu 

a krytu světla. To je zmíněné zkreslení. V tištěné verzi této práce to pravděpodobně nebude 

dostatečně viditelné. 

 

 

   Obr.  30: Foto modrého světla ze vzdálenosti 20 m pořízený kamerou. 
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Na obr. 31 vidíme stejnou situaci ale s rozsvíceným červeným světlem. 

 

    Obr.  31: Foto červeného světla ze vzdálenosti 20 m pořízený kamerou. 

Z pohledu SW jsou snímky poněkud jiné. Pro lepší zvýraznění rozdílů intenzity 

světla nabízí možnost zvolit si barevnou škálu (colorbar), v jaké se bude snímek 

zobrazovat. V našem případě byla zvolena škála, kde modrá představuje málo jasné body 

a červená velmi jasné body. Na obr. 32 - 34 jsou vyobrazeny snímky z pohledu SW včetně 

pomocného colorbaru. 
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          Obr.  32: Snímek červeného světla z pohledu SW 

 

Obr.  33: Snímek prázdný z pohledu SW 

 

 

           Obr.  34: Snímek černý z pohledu SW 

Na obr. 35 a 36 již vidíme snímky s odečty. Ty jsou již připraveny k následnému 

číselnému vyjádření intenzity záření, tak jak to zaznamená kamera s objektivem. 
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Obr.  35: Snímek červeného světla po odečtech z pohledu SW 

 

Obr.  36: Snímek modrého světla po odečtech z pohledu SW 

 

V prvních analýzách byla stanovena intenzita záření součtem hodnot všech pixelů 

v obraze. Ukázalo se však, že na mnoha snímcích červeného světla jsou odlesky světla na 

objektivu, které způsobují značné zkreslení. Na obr. 31, 32 a 35 je to patrné jako výstupky 

(místy soustředné kruhy) nad a pod světlem. Na snímku modrého světla (obr. 36) se tyto 

výstupky nenacházejí. Proto byl zvolen jiný postup, kdy byl pomocí programového 
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algoritmu (skriptu) na každém snímku vybrán pouze okruh blízký světlu, který se následně 

vyhodnotil. Použitý algoritmus je součástí přílohy č. 2. Součet hodnot pixelů se tedy 

provedl pouze ve vytýčeném kruhu od středu světla. Na obr. 37 a 38 je to znázorněno 

zároveň s automatickým vyčíslením intenzity záření. 

 

Obr.  37: Snímek červeného světla po aplikaci skriptu 

 

Obr.  38: Snímek modrého světla po aplikaci skriptu 
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6.3.2 Přepočet na citlivost lidského oka 

Abychom zjistili, jak měřenou intenzitu světla vnímá lidské oko, musíme provést 

úpravy pomocí patřičných koeficientů. K tomu bylo využito informací získaných ze 

spektrální citlivosti čipu kamery, změřené spektrální propustnosti objektivu (kap. 7.2.2) 

a nakonec spektrální citlivosti oka. Spektrální citlivost oka je tabelována zmíněnou normou 

CIE 1931, o které jsme se dočetli v kap. 4.2. Grafické znázornění těchto hodnot známe 

z grafu kombinované spektrální citlivosti oka pro noc a den, který je vyobrazen na obr. 14 

v kapitole 5.1.1. CIE 1931 tabeluje hodnoty pro skotopické (noční) a fotopické (denní) 

vidění. Literatura hovoří také o mesotopickém vidění, což je kombinace dvou předchozích 

[41][42]. Ta však tabelována není. Protože svítící bod dráždí na sítnici oka zejména čípky 

zprostředkující barevné vidění a minimální mírou dráždí tyčinky, byly pro výpočet použity 

hodnoty fotopického vidění.  

Výpočet byl proveden podle vzorce: 

 

𝐴 = ∑ 𝑆𝑑. 𝑇𝑜𝑏 . 𝑄𝐸𝐶𝐶𝐷 . 𝐶𝑜𝜆  
 [−],     (24)  

 

kde, Sd je normalizované spektrum diody, Tob je propustnost objektivu, QECCD je kvantová 

účinnost čipu kamery, Co je citlivost oka dle CIE 1931.  

Nejprve byl proveden součin hodnot pro každou vlnovou délku vyzařovaného 

spektra každé barvy a následně byl spočítán jejich součet. Vzniklo kvantitativní vyjádření 

schopnosti lidského oka přijmout signál ze světel tzv. akceptance A. Hodnoty použité pro 

výpočet jsou obsaženy v příloze č. 2. Akceptance A je tedy hledaný koeficient pro přepočet 

naměřených hodnot. Vyjadřuje, jak vnímá lidské oko danou barvu. Jejich hodnoty jsou 

následovné: 

 MODRÁ  A=0,079 

ČERVENÁ  A=0,15 

Vynásobíme-li akceptanci číslem 100 dostaneme hodnotu v procentech. Ze zjištěných čísel 

je jasné, že červené světlo z našeho zařízení (ZVZ) vnímá lidské oko téměř dvojnásobně 

citlivěji než světlo modré. 
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6.3.3 Stanovení nejistot 

Nejistota měření byla počítána jako standartní nejistota typu A, kde se využívá 

zákona šíření nejistot. Použitý vzorec je následující: 

𝑢𝐴 = √∑ (
𝜕𝐴

𝜕
. 𝑢)

2
4
𝑖=1      (25)  

 

kde uA je celková chyba měření, A je akceptance, u je chyba měření jednotlivých složek 

akceptance.  

Pro stanovení nejistoty byly do výpočtu akceptance A podle vzorce č. 24 použity pouze 

hodnoty určené maximální hodnotou vyzařovaného spektra diody Sd. Výsledná nejistota 

tedy představuje její maximální hodnotu. Chyby měření jednotlivých složek u byly 

stanoveny kvalifikovaným odhadem: 

 chyba určení spektra diod 𝑢𝑆𝑑: ±2 % 

 chyba určení propustnosti objektivu 𝑢𝑇𝑜𝑏: ±2 % 

 chyba určení kvantové účinnosti objektivu 𝑢𝑄𝐸𝑐𝑐𝑑: ±5 % - hodnoty byly odečteny 

z grafu, proto zvolen konzervativní odhad nejistoty, 

 chyba určení citlivosti oka 𝑢𝐶𝑜: ±5 % – protože literatura neuvádí chybu tohoto 

parametru, volíme konzervativní odhad nejistoty. 

Vypočtené nejistoty měření jsou následující:  

modré světlo: uAm(470)=0,0012 pro A470=0,015  

červené světlo: uAč(630)=0,05, A630=0,059. 

Z toho vyplývá, že chyba měření červeného světla je 5 % a modrého světla 8 %. 

6.3.4 Vyhodnocení 

Z celkového počtu deseti měření byly vyřazeny dvě měření a jedno bylo možné 

použít pouze částečně. Bylo to z důvodu buď nevhodného postupu (jak již bylo uvedeno 

výše), nebo příliš velkých výkyvů počasí během měření. Zbylých sedm měření již 

poskytuje vhodná data ke srovnání. Tabulka 6 zobrazuje dny, kdy byla prováděna měření 

a jaké bylo počasí. Subjektivní pocit pozorovatele/měřiče byl při každém měření takový, že 

na vzdálenost 200 m bylo červené světlo vnímáno mnohem intenzivněji než modré. Okolo 
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vzdálenosti 100 m a méně již tento pocit nebyl tak velký. Nejvýraznější rozdíl se ukázal ve 

dnech, kdy byla mlha o dohlednosti 150 – 200 m. 

 

Tabulka 6: Přehled měření 

Měření Počasí Poznámka 

18. 12. 2015 
Mlha – dohlednost 120 m, 

venkovní teplota 1 °C 
Použito částečně 

19. 12. 2015 
Mlha – dohlednost 200 m, 

venkovní teplota 3 °C 
 

23. 1. 2016 
Jemné sněžení, mlha – dohlednost 
cca 2 km, venkovní teplota -7 °C 

 

26. 1. 2016 
Zataženo, viditelnost neomezená, 

venkovní teplota 6 °C 
 

18. 2. 2016 
Mlha dohlednost 150 m, venkovní 

teplota 4 °C 
Měření s expozicí 32 

18. 2. 2016 
Mlha dohlednost 150 m, venkovní 

teplota 4 °C 
Druhé měření tentýž den, 
expozice 45 

18. 2. 2016 
Vytrvalý déšť, venkovní teplota 

4 °C 
Třetí měření tentýž den,  

7. 3. 2016 
Husté sněžení, venkovní teplota 

1 °C 
 

 

 Původně bylo měření prováděno za účelem porovnání viditelnosti světel mezi 

různými vzdálenostmi. Ukázalo se, že na vzdálenosti 100 a více metrů je světlo na 

snímcích tak malé, že neposkytuje dostatek dat, aby se mohly kvalitativně srovnávat se 

snímky ze vzdáleností např. 20 m. Nakonec byl zvolen postup jiný. Na snímcích 

z určených vzdáleností se postupně zvětšoval průměr pixelů okolo zaznamenaných světel 

(popsáno v kap. 6.3.1). To umožnilo sledovat změnu množství světelného toku obou barev. 

Jako ukazatel posloužilo procentuální vyjádření rozdílů intenzit, kde jsou vidět stoupající 

či klesající tendence.  

Porovnání intenzit záření na vzdálenosti 200 m vyjadřuje graf 2. Hodnoty průměrů 

pixelů pro tuto vzdálenost byly zvoleny od 10 pix, které těsně kopírovaly světelný zdroj, 

do 130 pix. To je vyneseno na vodorovnou osu grafu. Svislá osa představuje procentuální 

rozdíl mezi intenzitou světla červeného a modrého. Křivky se nachází vysoko kolem 
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100 % a výše. Zásadním způsobem se zde projevil rozdíl v citlivosti lidského oka. Jak již 

bylo řečeno v kapitole 6.3.2, červené světlo z našeho zařízení je pro průměrné oko (viz.  

obr. 14 –kap. 5.1.2) vnímáno s téměř dvakrát větší intenzitou než světlo modré. Když se na 

graf podíváme, zjistíme, že kromě údajů o mlhách ze dne 18. 2. 2016 mají všechny křivky 

stoupající tendenci po celé jejich délce. To znamená, že množství záření červené barvy 

získává převahu nad barvou modrou.  

 

 

Graf 2: Porovnání intenzit (200 m) 

Důkladným prozkoumáním snímků z měření mlh ze dne 18. 2. 2016 (vzdálenost 

200 m) byl zjištěn důvod, proč křivky nejprve stoupají a po dosažení jakéhosi maxima opět 

klesají. V tak silné mlze se rozdíl signálů projevil pouze do určité vzdálenosti (průměru) od 

středu světel a dále již není signál tak silný. Důvod, proč se to samé neprojevilo i u dat ze 

dne 19. 12. 2015, kdy byla také mlha, je zřejmě ten, že mlha nebyla tak hustá a bylo 

měřeno při jiné expozici, což může mít v tomto případě na výsledek nemalý vliv.  

Graf 3 nabízí srovnání intenzit záření ze vzdálenosti 50 m. Hodnoty průměrů pixelů 

pro tuto vzdálenost byly zvoleny od 60 pix, které těsně kopírovaly světelný zdroj, do 
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130 pix. Na tomto grafu je opět patrné výraznější stoupání křivek ve dnech 26. 1. 2016 

(zataženo) a 7. 3. 2016 (sněžení). Křivky mlhy měřené dne 18. 2. 2016 sice nemají žádné 

maximum jako na vzdálenosti 200 m, ale ke konci se začínají narovnávat. To by mohlo 

znamenat, že červená barva svou převahu ztrácí. 

 

 

Graf 3: Porovnání intenzit (50 m) 

  

Tabulka 7 popisuje rostoucí podíl mezi intenzitami záření světel na ploše o průměru 

130 pix oproti průměru 10 pix pro vzdálenost 200 m a 60 pix pro vzdálenost 50 m. 

Z uvedených čísel se dá usuzovat, že pěkné počasí a déšť mají na červené světlo menší 

negativní vliv než mlhy. 
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Tabulka 7: Rozdíl mezi maximem a minimem 

Měření Počasí 
Rozdíl mezi min max 

50 m 200 m 

19. 12. 2015 Mlha 5 % 23 % 

23. 1. 2016 
Jemné 

sněžení/mlha 
6 % 13 % 

26. 1. 2016 Zataženo 11 % 56 % 

18. 2. 2016 Mlha (exp 32) 5 % 9 % (ø 60 pix) 

18. 2. 2016 Mlha (exp 45) 9 % 9 % (ø 60 pix) 

18. 2. 2016 Vytrvalý déšť 13 % 19 % 

7. 3. 2016 Husté sněžení 10 % 13 % 

 

Kumulativní distribuce signálu 

Výše zmíněné výsledky nám stále ještě dostatečně nevypovídají o tom, jak se dané 

světlo rozptyluje za různých klimatických podmínek. Zajímavý pohled nám nabízí tzv. 

kumulativní distribuce signálu. Ta popisuje šíření signálu pomocí kumulativních přírůstků 

signálu od středu zdroje tohoto signálu do jisté vzdálenosti od toho středu, kde se již tento 

přírůstek nemění. Postupně zde budou popsány čtyři reprezentativní grafy vytvořené ze 

snímků pořízených při čtyřech různých typech počasí ze vzdálenosti 150 m. 

Graf 4 zobrazuje průběh signálu z měření ze dne 26. 1. 2016, kdy bylo pěkné počasí 

s minimem aerosolů. Na ose x je vynesena vzdálenost od středu zdroje signálu v pixelech a 

na ose y kumulativní distribuce naměřeného signálu. Modrá křivka představuje průběh 

šíření signálu modrého světla a červená křivka vykresluje průběh signálu červeného světla. 

Úsek, kde křivky prudce stoupají až do cca 11tého pixelu představuje samotnou fyzickou 

šířku vyzařovací plochy světel. Je patrné, že červená má méně strmý průběh, než modrá 

dioda. Z průběhu signálu lze vyvodit pro tento případ (ideální pozorovací podmínky) 

nestejnou vyzařovací charakteristiku obou použitých LED diod. Od místa, kde se křivky 

začínají narovnávat, se již dá pozorovat další průběh šíření signálu okolním prostředím. 

Křivky z grafu 4 mají velice podobný a blízký průběh. Zde se neočekává výrazný rozdíl 

v rozptylu. 
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Graf 4: Kumulativní distribuce signálu 26. 1. 2016/150 m - pěkně 

Jiná situace je vidět na grafu 5 z měření za mlhy ze dne 18. 2. 2016. Tento den bylo měření 

mlhy prováděno dvakrát. Oba grafy jsou si naprosto podobné, pro to je pro ilustraci uveden 

pouze jeden. Je zde patrno, že průběh signálu z vyzařované konstrukční plochy světel je 

podobný předchozímu grafu, avšak v místě, kde tato plocha končí (cca 11-tý pixel), se 

křivky překříží a modrá pokračuje pozvolněji než červená. Tzn., že se modrá v této mlze 

rozptyluje více než červená. 

 

Graf 5: Kumulativní distribuce signálu 18. 2. 2016/150 m – mlha 
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Graf 6 zobrazuje situaci za měření hustého sněžení ze dne 7. 3. 2016. Z průběhu křivek je 

možné vyčíst, že se tentokrát rozptyluje více červená. Má mnohem pozvolnější průběh. Dá 

se usuzovat, že se jedná o útlum/rozptyl delší vlnové délky na velkých částicích sněhu. 

 

Graf 6: Kumulativní distribuce signálu 7. 3. 2016/150 m - sněžení 

 

Zajímavý pohled nabízí graf 7. Jedná se o analýzu snímku ze dne 23. 1. 2016. Tento den 

padal jemný sníh, který doprovázela slabá mlha. Odhadovaná dohlednost byla 2 km. Zde 

se zřejmě projevila kombinace malých částic sněhu a mnohem menších částic mlhy. 

Zajímavé je, že tato kombinace měla vliv nejen na průběh šíření signálu mimo fyzickou 

plochu světel, tak jak to bylo v ostatních případech, ale také po celé délce jeho průběhu. 

 

Graf 7: Kumulativní distribuce signálu 23. 1. 2016/150 m – jemný sníh/slabá mlha 
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Jako součást vyhodnocení měření je vhodné uvést jedno zjištění týkající se 

citlivosti lidského oka. V kapitole 6.3.2, je uvedeno, že spektrum vyzařované námi 

používanou modrou LED vnímá lidské oko s citlivostí 0,08 a červenou LED s citlivostí 

0,15. Toto červené spektrum tedy vnímáme o 87 % citlivěji než použité modré. Graficky je 

to znázorněno na grafu 8. Vidíme zde namodelované akceptace napříč spektry včetně 

vyčíslení jejich integrálních hodnot. 

 

Graf 8: Akceptance pro použitá LED 

 

Graf 9 ukazuje, jak by se změnilo vnímání modrého světla vůči červenému, kdybychom 

použili takovou modrou LED, která by měla své spektrum posunuto o pouhých 10 nm 

blíže k červenému. Celková akceptance pro modré světlo by se v tomto případě zvýšila na 

hodnotu 0,12. Tzn., že by spektrum z červené LED bylo vnímáno pouze o 25 % 

intenzivněji než spektrum z modré LED. Oproti předchozím 87 % je to výrazné zlepšení. 
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Graf 9: Akceptance pro použitá LED - modrá posunutá o 10 nm 
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Závěr  

V úvodních kapitolách jsou popsány národní legislativní předpisy ČR a některé 

interní akty řízení, kde je pevně zakotveno používání modrého provedení ZVZ. V případě, 

že bychom chtěli v ČR zavést evropskou komisí povolenou červenou barvu, bylo by nutné 

provést změny v těchto všech předpisech, zejména v silničním zákoně [2] a některých 

prováděcích vyhláškách [3][4][5][6]. 

V dalších kapitolách, které se věnovaly fyzikálním projevům počasí, šíření světla 

prostředím, lidskému oku a optickým parametrům ZVZ, je zmíněna teorie související 

následným experimentem prováděném na LED světlech, která se v ZVZ používají. 

Co se týká samotného výzkumu, tak je nutné konstatovat, že pro fundovanější 

kvalitativní popis vlivu počasí na šíření světelného signálu z našeho zařízení, bylo 

provedeno příliš málo měření se stávajícím vybavením. Na vině bylo zejména velice 

nestabilní počasí, které panovalo v období zpracovávání této práce (zima 2015/2016). Pro 

měření bylo nezbytné, aby daný atmosférický jev probíhal ideálně 2 hodiny a déle a pokud 

možno bez výrazných výkyvů. Na základě získaných dat tedy nelze jednoznačně říci, 

jakým způsobem se při daných povětrnostních podmínkách bude daná barva LED zdroje 

utlumovat. Nelze ani s jistotou říci jestli ten vliv bude tak zásadní, aby se pouze kvůli 

počasí zavedlo používání červeného provedení ZVZ. Aby toto bylo možné, bylo by 

potřeba tomuto experimentu věnovat mnohem více času a provést mnohonásobně více 

měření. Dobré by bylo použít i další vhodné přístrojové vybavení, které při tomto výzkumu 

nebylo k dispozici (kalibrované detektory světla, proměřit zdroje z různých úhlů, tak aby 

se lépe popsal rozptyl světla do různých směrů,  atd.). 

Jako významná informace se však jeví fakt, že největší a zásadní vliv na vnímání 

námi použitých světel má citlivost lidského oka na jednotlivé vlnové délky. Bylo zjištěno, 

že červené světlo vyzařované z našeho přístroje je člověkem vnímáno o téměř 90 % 

intenzivněji než použité modré světlo. To potvrzuje subjektivní vnímání 

pozorovatele/měřiče. Připomínám, že obě tyto LED se v praxi běžně v ZVZ používají. 

Další zjištění je, že kdyby se použila jiná modrá LED, která by měla vyzařované spektrum 

obdobné jako ta původní, pouze posunuté o 10 nm více k červenému spektru, zvýšila by se 

její viditelnost o více než 50 % Otázkou zůstává, zda by tato LED prošla procesem 
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homologace a zda se vůbec na trhu vyskytuje. Na základě těchto informací by bylo dobré 

provést porovnání spektrálních charakteristik různých LED od různých výrobců a provést 

jejich přepočet na citlivost oka jako bylo provedeno v této práci. 

Budeme-li kalkulovat s tím, že veškeré LED použité v ZVZ budou mít vlastnosti 

přibližně podobné jako ty naše a vliv počasí na rozptyl jejich světel nebude nijak výrazný, 

bylo by v rámci bezpečnosti zasahujících složek IZS i ostatních účastníků silničního 

provozu výhodné červenou verzi ZVZ v ČR zavést. Nejvýhodnější se jeví varianta červeno 

modrá. Červená kvůli zjištěním, že je opravdu mnohem lépe viditelná než modrá a to za 

jakéhokoliv počasí. I kdyby vlivem počasí došlo k útlumu červené např. o 10-20 %, což by 

se mohlo očekávat spíše u modré, byla by stále výraznější než modrá. Setkal jsem se 

s argumentem, že by se červený maják mohl plést s koncovými nebo brzdovými světly 

a nikdo by jim nevěnoval zvláštní pozornost. Jenže ta buď trvale svítí, nebo občas 

probliknou, zatímco maják bliká pravidelně a vytrvale. Z vlastní zkušenosti vím, že 

problikávající, nebo svítící brzdové světlo naopak v řidičích vyvolává zvýšenou pozornost 

a opatrnost. Protože však nelze tento argument z hlediska bezpečnosti zcela pominout, 

ponechal bych na světelných rampách nadále i světlo modré. Veřejnost je na tuto barvu 

zvyklá a ví, co znamená blikající modrá barva. Splyne-li červený maják v záplavě 

brzdových světel někde v koloně vozidel, tak uvidíme alespoň ten modrý. 
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