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ANOTACE 
 
KOŘENÝ, R. Zvýšení viditelnosti vozidel jednotek požární ochrany při zásahové činnosti. 
Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU. Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární 
ochrany, 2010, s.75. 
 

Předložená práce přináší ucelený pohled na problematiku zvýšení viditelnosti vozidel 
JPO. V úvodu  je nastíněn historický vývoj barevné úpravy požárních automobilů až po 
současnost. Dále uvádím pasáže , které se zabývají základními informacemi  z oboru 
optiky, anatomie a fyziologie zrakového ústrojí, jakož to nezbytné minima pro správné 
pochopení  vnímání barev. V další části  jsou uvedeny jednotlivé prvky, které přispívají  
k větší  nápadnosti zasahujících vozidel.  V závěrečné pasáži práce je uveden přehled 
rozdílných přístupů  jednotlivých zemí ke způsobu zviditelnění  vozidel.  Závěrem na 
základě všech poznatků, přináším návrh na možná řešení  přispívající ke zvýšení 
viditelnosti vozidel při zásahové činnosti. 
 
Klíčová slova:  fluorescentní, retroreflexní, chevron, battenberg, lime-yellow, šrafování,  
kamufláž 
 
 
 
 
KOŘENÝ, R. Increased visibility vehicle fire brigades in emergency activities. Diploma 
thesis. Ostrava: VŠB-TU. Faculty of Safety Engineering, Department of Fire Protection, 
2010, pg.7. 
 

The presented work provides a comprehensive look at the issue of raising the 
visibility of vehicles fire brigades. The introduction outlined the historical development of 
colorful fire engines to the present. Furthermore, present passages that deal with the basic 
information from the field of optics, anatomy and physiology of the optic tract and the 
minimum necessary for a proper understanding of color perception. In the next section 
provides the elements that contribute to the greater conspicuousness of intervening 
vehicles. In the final chapters provides an overview of different approaches to the way 
each country profile vehicles. Finally, using all the knowledge I bring a proposal for 
possible solutions contributing to increasing the visibility of vehicles during emergency 
operations. 
 
Keywords: fluorescent, retroreflective, Chevron, Battenberg, lime-yellow, shading, 
camouflage 
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1 ÚVOD 

Hasičské záchranné sbory po celém světě dbají na bezpečnost a prevenci , ale 
zároveň se vrací zpět k nebezpečné a zastaralé tradici, jakožto symbolu svého povolání. 
Tímto symbolem je červená barva. Červená, je možná citově důležitá pro některé hasiče, 
ale jak se zde dočtete, není to barva bezpečná. Hasiči si patrně vybírají barvu svých vozidel 
na základě zažitých představ spíše, než podle toho, co je nejlepší pro bezpečnost. Červená 
barva není dobře viditelná, je špatně odhalitelná a je ji neprávem připisován obraz 
bezpečnosti. Hasičské sbory nemůžou nadále přivírat oči nad přibývajícími vědecky 
podloženými poznatky v oblasti vnímání barev. Měly by se přiklonit k bezpečnější, 
ekonomicky ne příliš náročnější alternativě, obzvláště, když mají zmocnění chránit ostatní, 
stejně jako samy sebe. Předejitím dokonce i jedné dopravní nehody, je dostatečným 
důvodem pro používání vhodnější barevné úpravy.  

Inspiraci lze načerpat studiem individuálních přístupů jednotlivých zemí, které se 
tímto problémem zabývají již řadu let. Není však účelem jejich postupy kopírovat, ale 
vybrat si z jednotlivých přístupů to nejlepší, co prověřil čas a přenést je do našich 
podmínek.  

V České republice platí bez výrazných změn stejná barevná úprava, jako tomu bylo 
před 33 lety. Jedinou výjimku tvoří vozidla hasičského záchranného sboru moravsko-
slezského kraje, která jako jediná nejsou tradičně červená. Ostravští hasiči se poučili u 
svých skotských kolegů a pro svá zásahová vozidla si vybrali bezpečnou barvu.  

Smyslem mé práce je poskytnout čtenářům relevantní informace z různých vědních 
oborů a vyvolat seriózní diskuzi na téma Zvýšení viditelnosti vozidel JPO při zásahové 
činnosti. Má práce by měla přispět ke zlepšení situace v České republice v oblasti 
barevného provedení požárních automobilů. 
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2 REŠERŠE 

 

Emergency Vehicle Visibility and Conspicuity Study. Maryland: Department of Homeland 
Securiy, U.S. Fire Administration, FA-323, August 2009. 

Studie poukazuje na stále rostoucí počty úmrtí příslušníků záchranných a 
bezpečnostních sborů. Shromažďuje jednotlivé poznatky z oblasti vnímání barev, 
retroreflexních a fluorescentních materiálů a rovněž zahrnuje řešení použitá v zahraničí – 
převážně ve Velké Británii. Navrhuje přístupy vedoucí ke zvýšení viditelnosti vozidel 
v USA. 
 
 
FLANNAGAN, M.J., BLOWER, D.F., DEVONSHIRE, J.M. Effects of Warning  
Emergency Vehicle Visibility and Conspicuity Study. Maryland: Department of Homeland 
Securiy, U.S. Fire Administration, FA-323, August 2009. 

Studie se zabývá vlivem barvy, výstražného světelného zařízení a jeho intenzity na 
řidičovo zrakové vnímání. Zkoumány jsou dvě skupiny řidičů – mladí a staří. Zaměřuje se 
na rychlost detekce výstražného zařízení, na schopnost vidět osoby, které nosí zásahové 
oděvy a vyskytují se v blízkosti vozidla se zapnutými výstražnými zařízeními. 
 
 
HARRISON, P. High Conspicuity Livery for Police Vehicles. Sandridge, U.K.: Home 
Office Police Scientific Development Branch, 2004, Publication No. 14/04 

Jedná se o studii, která popisuje prvky přispívající ke zvýšení viditelnosti policie. 
Jedním ze základních požadavků  pro její vytvoření, byla viditelnost policejního 
automobilu na vzdálenost  500 m ve dne i noci. Uvádí vědecký podklad vzoru Battenberg a 
zavádí nový pojem Half Battenberg. Dále zmiňuje vzor Chevron. 
 
 
SOLOMON, S.S. Emergency vehicle accidents. USA: Lawyers & Judges, 2002. ISBN 1-
930056-46-X 

Tato publikace je rozdělena na dvě části, kdy první přináší vyčerpávající informace o 
faktorech, které ovlivňují vnímání barev a vzorů atd., použitých na hasičských vozidlech a 
zároveň stanovuje doporučení k vhodnému řešení barevného provedení. Druhou část tvoří 
rozbor dopravních nehod, souvisejících se špatnou viditelností vozidel. 
 
 
SOLOMON, S.S., KING, J.G. Influence of Color on Fire Vehicle Accidents. USA: Journal 
of Safety Research, Vol. 26, No. 1, pp. 41-48, 1995.  

Účelem této studie je vzájemné porovnání dvou naprosto totožných skupin požárních 
automobilů odlišujících se jen barvou. Jedna skupina byla červená (červenobílá) a druhá 
fluorescentní lime-yellow. Studie v průběhu čtyř let shromáždila dostatek informací, 
jejichž závěrem bylo, že červené požární automobily mají 3x větší nehodovost, než lime-
yellow. 
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3 VÝVOJ BAREVNÉ ÚPRAVY POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ 

 

Červená barva - barva ohně, krve, nebezpeční. Již od nepaměti byl oheň kolorován 
červenou barvou a rovněž vše, co bylo dáváno do souvislosti s tímto živlem. Nicméně 
minulý čas rozhodně není na místě, neboť i v době současné tomu není jinak. Vezmeme-li 
v úvahu barevné provedení technických prostředků (vozidla, armatury), je ve většině 
případů použita barva červená. 

3.1 Požární automobily v ČR – historie a současnost 

Klíčem k úspěchu v boji s požárem, je mimo jiné doprava vody na místo požáru. 
V ranných počátcích hasičstva se nejprve voda dopravovala ručně vědry, poté lidmi 
taženými vozíky s mnoha vědry. Dále následovaly stříkačky (pumpy), žebříky, hadice na 
navijáku tažené lidmi, poté koňským spřežením. S příchodem páry a následně spalovacího 
motoru, byla koňská síla postupně nahrazována tímto druhem pohonu. 

Bez ohledu na způsob dopravy vody na požářiště, vyjma snad starých dřevěných 
věder, byly prostředky používané k tomuto účelu v červeném provedení. Celočervená 
varianta byla občas nahrazována černočervenou nebo i jinou kombinací určité barvy 
s červenou, např. parní stříkačky, kde je použit prvek červené barvy na blatnících či 
dřevěných loukotích kol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        obr. 1 ruční stříkačka v.r. 1912    obr. 2 parní stříkačka v.r. 1912 

 

Jistá změna v barevnosti nastala s příchodem světových válek. Za I. světové války se 
stalo hasičstvo jakousi polovojenskou organizací. Požární automobily (dále jen PA) 
sloužily tehdy také pro převoz raněných do nemocnic, transport vojenského materiálu 
(munice, atd.). Snahou bylo dosáhnout co nejmenší nápadnosti z důvodu maskování před 
vojenskými letadly, sabotáže špiónů (např. prořezání loukotí), tudíž zvolena byla tmavě 
zelená barva. 

Za II. světové války bylo postavení hasičstva ještě více přizpůsobeno potřebám 
armády, poněvadž hasiči byli řízení Okupační správou. Tato válka přinesla s rozvojem 
leteckých útoků větší požadavky na maskování vozidel, tedy i hasičských. Barva khaki 
odpovídala maximální snaze o maskování. K užití zelené barvy rovněž přispěla skutečnost, 
že hasiči dostávali vozidla od armády. 
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Změna ze zelené na opětovně červenou barvu nastala v 60. letech a to s 
novou koncepcí PA, které byly konstruovány na podvozcích nákladních automobilů (Praga 
V3S, Škoda 706 RTH, Tatra 805, 138 a další).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3 Požární automobil S 540 CO2 Praga          obr. 4 Automobilová cisternová stříkačka  
   V3S (1959)                                                ACS 16 Škoda 706 RTH (1961) 

  

Významným milníkem ve vývoji barevného provedení PA v  tehdejším 
Československu byl rok 1977. V tomto roce bylo započato používání bílých prvků pro 
zvýraznění vozidla a to na základě studie Ing. Rybáře z tehdejší Hlavní správy požární 
ochrany.  

Studií Ing. Rybáře, jejímž cílem bylo stanovení vhodného barevného provedení PA, 
bylo zjištěno, že nejvhodnější barvou by byla barva fluorescentní žlutozelená. Tento 
poznatek vyplynul z rešerše dostupné zahraniční literatury. Avšak s ohledem na 
skutečnost, že PA byla připisována odjakživa červená barva a rovněž s přihlédnutím 
k barevnosti v sousedních státech, byla ponechána barva červená. Skupina kolem Ing. 
Rybáře, vědoma si určitých nedostatků červené barvy, rozhodla o použití bílých 
zvýrazňujících prvků. Tento nový prvek zvýraznění byl zcela převzat od rakouských 
kolegů. Mezi bílé zvýrazňující prvky patřily: bílý vodorovný pruh, bílé blatníky, bílá 
střecha a nárazník.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4 Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 Tatra 148 (1977) 
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V rámci této studie byla rovněž použita k testům reflexní červená barva, původem 
z tehdejšího NDR. Reflexní červená měla za úkol suplovat onu nejlépe viditelnou 
fluorescentní žlutozelenou. Barva se dala přirovnat k v současnosti používané barvě RAL 
3024, ale s ohledem na dobu aplikace tj. rok 1977 měla barva velké nedostatky v podobě 
obtížnosti lakování, barevné nestálosti, náchylnost k oděru apod. S přihlédnutím k těmto 
skutečnostem byla nalakována určitá PA v rámci Hasičského sboru hlavního města Prahy. 
Následně byly provedeny testy v reálném provozu v ulicích Prahy a výsledkem byla kladná 
verifikace viditelnosti této barvy.  

Pokud byl rok 1977 nazván významným milníkem, nezbývá než rok 1996 označit za 
naprosto průlomový ba dokonce revoluční. Vše se odehrálo při opravě vozidla Dennis 
Rapide po dopravní nehodě u Hasičského záchranného sboru města Ostravy. Barva použitá 
na vozidle Dennis byla fluorescentní zářivá červená s označením RAL 3024 (dále jen RAL 
3024). Bílé zvýrazňující prvky zůstaly ponechány, vyjma střechy, ta již nebyla v bílém 
provedení. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5 Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 Dennis Rapier (1996) 

 

Reakcí na RAL 3024, u vozidel Hasičského záchranného sboru města Ostravy, byla 
formulace barevné úpravy uvedené v příloze č. 2 bod 73 vyhlášky č. 254/1999 Sb. o 
technických podmínkách požární techniky: „Zásahové požární automobily jsou provedeny 
jednotně v barvě jasně červené.“ Touto obecnou specifikací červené, tedy bez konkrétního 
čísla RAL, zde vznikl prostor pro použití jiné než běžné červené RAL 3000 na PA. 
Současně byl v tomto bodě uveden pojem „bílé zvýrazňující prvky“. Bílé zvýrazňující 
prvky tvořily: bílý vodorovný pruh po bocích případně po obvodu PA, bílý přední nárazník 
a bílý přední blatník. 

Minimální šíře bílého vodorovného pruhu byla stanovena na 200 mm, ale otázka 
maximální šíře zůstala v této vyhlášce nezodpovězena. Maximální šíře vyplývala 
z konstrukčního řešení vozidel. Nejširší bílý pruh měla CAS 32 T 815 (625 mm). Byť bylo 
ve vyhlášce uvedeno pouze: „přední bílé nárazníky a blatníky“, ve výsledku se u mnoha 
vozidel objevilo provedení bílého předního a zadního nárazníku i blatníku.  

Další změna ve vyhlášce týkající se požárních vozidel nastala v roce 2003 a to 
vyhláškou č. 49/2003 Sb. O barevné úpravě hovořila příloha č. 1, bod 90. Konkretizace 
červené barvy nenastala, bílé zvýrazňující prvky zůstaly nezměněny.  
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Je potřeba zmínit reflexní prvek, který byl v této vyhlášce zakotven vůbec poprvé. 
Jednalo se o bílé a červené reflexní pruhy šíře 50 mm. Bílé reflexní pásky, šíře 50 mm, 
byly specifikovány na bílém vodorovném pruhu a to na jeho horní nebo i dolní rovině. 
Červená reflexní páska byla umístěna na bocích a zadní straně vozidla ve vzdálenosti 
nejvíce 30 mm od hrany karoserie. Význam výše uvedených reflexních pruhů spočíval v 
obrysovém zvýraznění tvaru vozidla dle metodiky EHK 104.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 8  použití reflexní proužku pro obrysové zvýraznění 

 

Z obrázku je patrné použití a nepoužití reflexních pásků pro obrysové zvýraznění 
vozidla. Tento nově zavedený funkční reflexní prvek měl pouze význam v noci. Pro 
zvýšení viditelnosti za denního světla tento prvek nepřispěl. 

Poslední vyhláška o technických podmínkách požární techniky, která je současně 
stále platnou vyhláškou, je vyhl. č. 35/2007 Sb., konkrétně příloha č. 1, bod č. 33 a 34. 
Bližší specifikace červené zůstává nezměněna, konkrétní číslo RAL není uvedeno. Změna 
nastala v redukci bílých zvýrazňujících prvků. Zůstal pouze bílý vodorovný pruh a bílé 
provedení předního nárazníku pro hmotnostní třídy M a S. V této vyhlášce dostal bílý 
zvýrazňující pruh své minimální, ale hlavně maximální rozměry. Minimální šířka je       
200 mm a maximální šíře 350 mm. Dle mého soudu velmi nešťastná formulace nastala 
v určení bílého nárazníku jako zvýrazňujícího prvku pouze pro hmotnostní třídy M a S  
(7,5 – 14 t a 14 t a více.) V porovnání fotografií níže uvedených, je zcela zřejmé, které 
vozidlo je lépe viditelné a rozeznatelné např. při pohledu do zpětného zrcátka nebo na 
křižovatce.  
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obr. 6  v celo-červeném  provedení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7  červené  provedení s bílým nárazníkem 

 

V roce 2007 bylo zahájeno vydávání  technických podmínek pro pořízení PA. Jsou to 
dokumenty, které blíže do hloubky specifikují konkrétní požadavky při pořizování PA. 
K 1. dubnu 2010 je již vydáno a v platnost uvedeno 14 technických podmínek.  

První technické podmínky nesou název „Zásahový požární automobil – Všeobecné 
podmínky“ kat. č. TP-STS/01-2007. V bodě 3 je poprvé uvedena konkrétní podoba barvy 
červené a to RAL 3000 nebo RAL 3024. 
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Pakliže ve Všeobecných podmínkách bylo přesně napsáno konkrétní číslo červené 
barvy, tedy RAL 3000 nebo RAL 3024, očekával bych, že předpisy následující budou 
jednotné v přesném určení červené barvy. Nikoliv. V jednotlivých technických 
podmínkách lze nalézt až tři rozdílné určení barvy vozidla. Jednou je to přesné číslo RAL 
3000 a RAL 3024, v druhém případě je uvedeno pouze číslo RAL 3000 a poslední případ 
se omezuje pouze na citaci „ jasně červená“.  

Myslím si, že jakási unifikace by mohla existovat. Už jen z důvodu, že v každých 
technických podmínkách je v úvodu napsáno: „Cisternová automobilová stříkačka“ nebo 
jiné vozidlo „splňuje technické podmínky stanovené všeobecnými technickými 
podmínkami pro zásahové požární automobily a dále uvedené technické podmínky.“ 

Bílá barva RAL 9003 byla poprvé zmíněna v technických podmínkách pro 
cisternovou automobilovou stříkačku k technickým zásahům kat. č. TP-STS/10-2008. 

Posledním normativem vyjadřujícím se k barevnému provedení vozidel, byť jen 
okrajově a odkazovou formou, je Řád strojní služby SIÁŘ č. 9/2006. Článek 5 Požární 
technika, bod 11-13. 

3.2 Požární automobily ve světě – historie a současnost 

Při konfrontaci „české“ verze barevného provedení PA se světem lze mnohdy nalézt 
shodu v červené barvě, jenž je považována za konvenční pro PA. Zaměříme-li se však 
důkladněji na PA používané hasičskými sbory v zahraničí, záhy objevíme rozmanitost v 
barevné úpravě PA. Například v USA je mnohdy k vidění bíločervená kombinace, kdy 
horní polovina vozidla je bílá a druhá červená. V roce 1984 některá města v USA začala 
používat žlutozelenou barvu (lime-yellow). Většina evropských zemí používá tradiční 
červenou barvu pro svá PA, nicméně vlaštovky v podání žlutozelené barvy (lime-yellow) 
se objevují např. v Portugalsku, Norsku, Švýcarsku (Curych). Naopak s barvou RAL 3024 
je možno se setkat téměř ve všech zemích Evropy. Asie ponechává hasičským vozům 
tradiční červenou barvu. A nakonec v Austrálii potkáte PA nejen tradičně červená, ale i 
celá bílá nebo žlutozelená vozidla. 

Jestliže můžeme hovořit o jakési uniformitě v podání barvy PA, tak totéž nelze říci o 
zvýrazňujících prvcích vozidel. Bílé, žlutozelené, modrobíle, žluté, červenožlutozelené, 
taktéž vodorovné, svislé, šikmé, cikcak zalomené mohou být pruhy v podání různých 
hasičských sborů světa. Rozmanité a mnohdy záhadně vyhlížející – nemyslíte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 8  bílá – Austrálie            
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obr. 9  žlutozelená (lime-yellow) – Norsko          obr. 10  fluorescentní zářivá červená (RAL 
       3024) – Nizozemí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr. 11  červená s bílo modrými pruhy – Nizozemí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 12 červená kombinací s bílou střechou – USA 
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4 ZÁKLADY OPTIKY 

Světlo a náš zrak – dva faktory, které mají zásadní vliv na způsob, jakým vnímáme 
svět kolem nás. Abychom mohli zcela správně pochopit význam a důležitost barvy na PA, 
je nutné v následujících kapitolách uvést základní poznatky z oblasti optiky – světla, jakož 
to součástí elektromagnetického vlnění. A dále podstatu našeho zraku, tedy fyziologii 
vidění. 

4.1 Optika  

Optika je naukou o optickém záření a patří společně s mechanikou k nejstarším 
oborům fyziky. Důvodem je skutečnost, kdy mechanické a optické děje jsou snadno 
pozorovatelné. Optika je vědní disciplínou, zabývající se podstatou, vznikem, šířením, 
detekcí a vzájemným působením optických záření. Studuje rovněž energii optického 
záření, její přeměnu a interakci zářivé energie s látkou. 

Samotnou optiku můžeme na základě povahy vnímání, rozdělit na: 

 optiku vlnovou,               
 optiku paprskovou (geometrickou),              
 optiku kvantovou. 

Vlnová optika se zabývá především jevy, které potvrzují vlnovou povahu světla. 
Mezi ně patří např. interference světla, disperze světla, difrakce (ohyb) světla a polarizace 
světla. 

Paprsková optika je postavena za třech základních pilířích, jimiž  jsou zákon 
přímočarého šíření světla v opticky stejnorodém prostředí, zákon odrazu a zákon lomu 
světla. Zobrazování optickými soustavami je z oboru právě paprskové optiky. 

Kvantová optika se zabývá ději, při nichž se projevuje kvantová podstata světla. Ději 
o nichž mluvíme, jsou např. vzájemné působení světla a látky. 

 

4.1.1. Elektromagnetické záření  

Záření je možno definovat jako uspořádaný pohyb částic. Na základě povahy 
pohybujících se částic rozeznáváme dva základní druhy záření – vlnové a čističové 
(korpuskulární). Záření, jehož energie se přenáší prostřednictvím elektromagnetického 
vlnění, označujeme zářením elektromagnetickým.  Skot James Clark Maxwell (1831-1879) 
vytvořil teorii elektromagnetického záření. Studiem dospěl k závěru, že světlo a 
magnetismus jsou jevy téže podstaty a světlo je elektromagnetický vzruch. Jenže 
elektromagnetické vlnění není pouze jen světlo. Existuje elektromagnetické záření - vlny, 
které mají stejné vlastnosti – šíří se stejnou rychlostí, odrážejí se, lámou se, ale nejsou 
viditelné. Popisem elektromagnetického spektra můžeme začít zářením, majíce nejkratší 
vlnovou délku. Jedná se o záření kosmické, které k naší Zemi přichází z hlubin vesmíru. 
Jeho vlnová délka je počítána na několik málo milióntiny milióntin metru. Po kosmickém 
záření následuje gama. Záření gama vyzařují některé kovy, například rádium. Wilhelm 
Conrad Roentgen (1845-1923) objevil záření, jehož schopností je pronikat neprůhlednými 
látkami. Hovoříme o elektromagnetickém záření, které má větší vlnovou délku než gama, 
nazývá se rentgenové záření. Záření vzniká při elektrických výbojích ve skleněných 
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trubicích se silně zředěným vzduchem. Pro své vlastnosti se používá v lékařství. Záhy se 
dostáváme k optickému záření. Optické záření zaujímá rozsah frekvencí přibližně od 
7.1011 Hz do 3.1016 Hz, což odpovídá vlnovým délkám od 4.10-4m do 10-8m.  

Optické záření se dělí na: 

 ultrafialové záření   λ= (4.10-4 ÷ 10-8) m      
 viditelné záření – světlo  λ= (7,9.10-7 ÷ 3,9.10-7) m     
 infračervené záření        λ= (4.10-4 ÷ 8.10-7) m     
                     

Ultra fialové (UV) záření o vlnové délce 400-10 nanometrů. UV záření vyzařují 
tělesa zahřátá na vysokou teplotu – slunce, elektrický oblouk nebo speciální výbojky 
naplněné parami rtuti (horské sluníčko). Je léčivé a zároveň nebezpečné. Způsobuje 
opálení kůže i úžeh. Za pomocí UV záření dochází ke sterilizaci – ničení mikrobů. 
Viditelná oblast elektromagnetického záření se nachází v intervalu 390-790 nm. Záření této 
vlnové délky nazýváme světlo – záření, na které je lidské oko citlivé. Jediné záření, které 
jsme schopni vnímat zrakem. Za hranici viditelné části spektra se nachází oblast 
infračerveného záření o vlnové délce 720-300 000 nm. Je označováno také za záření teplé, 
jelikož jej vyzařují teplé předměty – motor vozidla, kamna, lidské tělo a také slunce. Právě 
sluneční energie na Zemi přichází ve formě neviditelného infračerveného záření. Velká 
vlnová délka způsobuje snadnou prostupnost atmosférou, mlhou i kouřem – zakaleným 
prostředím. Následují mikrovlny a na samém konci elektromagnetického spektra záření se 
nachází oblast rádiových a televizních vln s vlnovou délkou až několik kilometrů. Hranice 
mezi jednotlivými druhy elektromagnetického záření není ostrá, přechody jsou pozvolné. 
Oblasti jednotlivých částí spektra se mohou překrývat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 13  Spektrum elektromagnetického záření [11] 



 

   17

4.1.2. Světlo  

Světlo – viditelná oblast elektromagnetického záření. Stejně jako ostatní druhy 
elektromagnetického záření i viditelnou oblast spektra charakterizuje jeho vlnová délka. Ze 
světelného zdroje se světlo šíří jako vlnění, jenž má ve vakuu vlnovou délku 

λ= c/f (m) 

kde c = 299 792 458 m.s-1 (rychlost světla ve vakuu) a f(Hz) frekvence světelného vlnění. 
Rychlost světla ve vzduchu je přibližně stejná jako ve vakuu. 

Oblast lidskému oku viditelná se nachází v intervalu vlnových délek 390-790 nm. 
Konkrétní vlnová délka v tomto spektru vyvolá různý zrakový vjem, tzv. barvu světla. 
Vlnová délka 390 nm odpovídá barvě fialové, kdežto barva červená je určena vlnovou 
délkou 790 nm.  

 

 

 

 

 

 

 

obr.14 Spektrum viditelného záření [35] 

 

Můžeme tedy říci, že každá barva slunečního záření – spektra, odpovídá určité 
vlnové délce. Světlo určité vlnové délky a konstantní frekvence, tedy světlo určité barvy  
se nazývá monofrekvenční (monochromatické). Světlo bílé je směsí monochromatických 
světel. 

Skutečným důkazem tvrzení, že bílé světlo se skládá z dílčích  monochromatických 
světel je duha, která vzniká na základě disperze světla, ale je to také barevnost okolního 
světa.  

Disperze světla. Při dopadu světla na rozhraní dvou optických prostředí, dochází 
k odrazu (reflexi) a lomu (refraxi) světla. Lom světla závisí na veličině zvané index lomu. 
Tato veličina je závislá na vlnové délce. Disperze světla umožňuje, že monochromatická 
světla se lámou pod různými úhly. K samotnému rozkladu světla se použije např. optický 
hranol. Bílé světlo se při lomu rozloží na barevné složky: červená – nejmenší index lomu, 
oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová – největší index lomu. 

 

 

 

 

obr.15 Disperse světla 
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Barevnost světa. Vědci dlouho netušili, co to je barva. Byli přesvědčeni, že barvy 
vyrábí samo lidské oko, nebo že jsou snad něco trvalého, neoddělitelného od věcí. Kdyby 
tomu tak opravdu bylo, proč bychom přestávali vidět barvy s klesající intenzitou okolního 
světla. Vidíme ve tmě barvy?  Jak jistě už začínáte tušit, barvy existují pouze ve světle. Jak 
světla ubývá, barevnost se snižuje, šedne a v naprosté tmě zaniká. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 16 barevnost v závislosti na okolním světle [13] 

 

Obrázek ilustruje skutečnou podstatu barevnosti. Barva „céček“ – žlutá, červená, 
modrá a zelená je zřejmá pouze tam, kde na ně dopadá světelný paprsek. Aby to nebylo tak 
zcela jednoduché – barva není jako barva. Malíř – člověk, který je závislý na barvách, při 
dotazu, kterou z jeho barev by na své malířské paletě nemohl postrádat, zcela určitě odpoví 
– modrou, žlutou a červenou. Neboť z těchto tří barev je schopen namíchat všechny 
ostatní odstíny. Ale co fyzik? Jakou barvu může tento člověk postrádat? Pro fyzika jsou 
základními barvami červená, zelená, modrá (modrofialová). Rozdíl je patrný – malíř 
vybral žlutou, fyzik zelenou. Ale proč je pro fyzika důležitější zelená? Vždyť při 
kombinaci červené, zelené a modré malířské barvy žlutou nedostaneme. Fyzikovi stačí ke 
žluté barvě velmi málo. Bílý papír, na který promítne ve stejném místě červený a zelený 
paprsek. Důvod proč tomu tak je, přesně neznáme. Objasnění musíme hledat v konkrétních 
vlnových délkách monochromatických světel, z nichž se bílé světlo skládá a ve způsobu, 
jímž na ně lidské oko reaguje. Oko zprostředkuje mozku obě tyto vlnové délky a 
výsledným vjemem je pak barva žlutá, která má vlnovou délku střední hodnoty, tj. 
přibližně 600 nm. Avšak totéž provedení, ale s malířskými barvami, nedopadne se stejným 
výsledkem. Vzniklá barva bude špinavá šedohnědá.  

Vědeckým poznáním a pomocí jednoduché adice a subtrakce fyzika dospěla 
k následujícímu zjištění. Všechny spektrální barvy vytvoříme aditivním míšením, pokud 
sečteme dvě z tří základních barevných složek bílého světla. Kterákoliv kombinace je 
možná za podmínky, že každá barva leží v jiné třetině barevného spektra. Barvy, které se 
doplňují na světlo bílé, označujeme jak barvy doplňkové neboli komplementární. 
Skutečnost, proč se totéž neodehrává při smíchání malířských barev je to, že malířská 
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barva není ve skutečnosti barva. Malířská barva obsahuje pouze pigment, tj. látku, jejíž 
molekuly mají schopnost pohlcovat a odrážet světlo určité vlnové délky. Těleso se nám 
bude jevit tmavší, čím více bude povrch tělesa pohlcovat viditelné světlo. Molekuly 
takovýchto vlastností se nevyskytují pouze v pigmentech malířských barev, ale vyskytují 
se ve všech barevných látkách. Příkladem může být např. zelený list nebo žlutý citrón.  
Citrón sám o sobě není žlutý, ale obsahuje molekuly, jež pohlcují většinu barevného 
spektra a odrážejí skoro samé žluté spektrum a my je vidíme žlutě. Rovněž existují 
předměty mající bílou barvu a to z důvodu, že odrážejí téměř všechny barevné paprsky 
viditelného spektra. Příkladem může být sníh. Na druhou stranu existují i látky, které díky 
svým molekulám pohlcují celé barevné spektrum. Výsledkem je jejich černá barva.  

Pigmenty - molekuly látek získávají svou barvu, neboť odrážejí, propouštění nebo 
pohlcují různé části barevného spektra, jinými slovy odečítají je. Toto míšení se nazývá 
subtraktivní (lat. subtractio = odčítání). Schopnost subtrakce má každá molekula pigmentu, 
látky. Za příklad vezměme zelený list obsahující rostlinné barvivo chlorofyl. Molekuly 
chlorofylu pohlcují jednak větší díl tmavě fialového a modrého úseku spektra a taktéž 
dlouhé vlny na červeném konci spektra. Ostatní, tj. malý zbytek červené a zelenou, 
molekuly barviva odrážejí. Proto vidíme za denního světla listy obsahující chlorofyl 
zeleně.   

Všechny předměty a jejich barvy se nám jeví takové, jak je známe pouze za 
podmínky, že jsou osvíceny bílým světlem (slunečním zářením). List papíru je při běžném 
osvětlení bílý, avšak při osvitu červeným světlem červený, v zeleném zelený, v modrém 
modrý. Modrý kapesník nebude v červeném světle červený, ale zcela černý. Kde je 
příčina? Modrý povrch kapesníku odráží modré paprsky a téměř všechny paprsky ostatních 
barev pohlcuje. Včetně červených. Je tedy zřejmé, že barva je pojmem relativním a závisí 
jak na schopnosti molekul odrážet, pohlcovat a propouštět určitý druh barevného spektra, 
ale také na světle samotném a na jeho spektrálním složení.  

Rozlišujeme osvětlení (světlo) přírodní (sluneční) a umělé. Umělé světlo nemá stejné 
spektrální složení jako sluneční. Příčinou této odlišnosti je změna barvy při tomto 
osvětlení. Světlo žárovek je žluté, ale ne však čistě žluté. Není složeno z monospektrálního 
světla, ale je kombinací podobně jako bílé světlo sluneční. Je v něm však více tónů 
červenožlutých a méně modrofialových. Proto je modrá a fialová ve světle žárovek tak 
špatně vidět a jeví se nám téměř jako barva černá. Zářivky jsou také umělým zdrojem, 
který obsahuje málo červené. Namodralá tonalita lidské pleti ve svitu zářivky je toho 
důkazem. Ale barvy můžeme vidět i tam, kde vůbec žádné pigmenty nejsou – barva totiž 
může vznikat i na principu ryze fyzikálním. Celé spektrum barev vzniká lomem a odrazem 
světla v dešťových kapkách. Různá barevná rozmanitost atmosféry vzniká rozptylem světla 
při průchodu kalným prostředím. Slunce při východu a západu je červené. Ráno a večer 
dopadají paprsky k Zemi v ostřejším úhlu než v poledne a to znamená, že jejich cesta 
zaprášeným a vlhkým prostředím – vzduchem, je delší. Silná vrstva atmosféry propouští 
hlavně červené paprsky, kdežto žluté části spektra a modré světlo se stále víc ztrácí 
rozptylem. Čím je Slunce níž, tím je výraznější zabarvení do červena. 

 

V úvodu kapitoly o elektromagnetickém záření jsem zmiňoval dvojí charakter tohoto 
záření – vlnový a korpuskulární. Světlo je dvojí povahy. O samu podstatu světla, zdali je 
vlnové nebo korpuskulární, se vede spor dlouhý více než dva tisíce let. Teorie světla 
zaměstnala vědce takový jmen, jako byl Demokritos, Aristoteles, Newton, Zouny, Hertz, 
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Maxwell, Planck i Albert Einstein. Krátkým seznámením o podstatě světla uzavřeme 
kapitolu o optice. 

Teorie světla 

Holandský učenec Christian Huygens vydal roku 1690 spis nazvaný Traktát o světle. 
Ve svém traktátu tvrdí, že světlo je postupující rozruch, který se šíří podélným vlněním. Ze 
světelného zdroje se vlny šíří všemi směry, podobně jako postupují ve vzduchu vlny 
zvukové. Na straně druhé vědecký formát jménem Newton předpokládá, že světlo je spíše 
korpuskulárního charakteru. Angličan Thomas Young roku 1801 provede pokus, kdy 
nechá světlo svíčky procházet dvěma úzkými otvory v neprůhledné překážce. Na stínítku, 
jak předpokládal, se objevily světlé a tmavé pruhy – místa křížení světelných vln. Teorie o 
vlnové povaze světla má svůj hmatatelný důkaz v podobě Youngova experimentu. O 14 let 
později byla vlnová teorie světla za velkého přispění Fresnela přijata. 

Když Heinrich Hertz dokazoval existenci elektromagnetických vln, narazil na 
problém, který do určité míry vyvracel vlnovou podstatu záření. Ukázalo se, že některé 
světelné paprsky uvolňují, či doslova vyrážejí z povrchu kovů elektrony. Energie 
vyletujících elektronů se přitom neřídila intenzitou světla, ale barvou dopadajících paprsků. 
Paprsky z červené části spektra tento jev nezpůsobovaly na rozdíl od paprsků z fialové 
strany spektra. Jev byl nazván fotoelektrický. Jev nelze vysvětlit na základě vlnové teorie. 
Zato pomocí korpuskulární je výborně objasnitelný. Podle tvrzení Alberta Einsteina jsou 
korpuskule světelná kvanta – fotony. Světlo je v kvantech nejen vyzařováno, pohlcováno, 
ale i v podobě kvant se šíří. Energie každého fotonu závisí pouze na frekvenci vlnění, které 
odpovídá barva světla. Červenému záření odpovídá dvakrát menší frekvence než 
fialovému. Tudíž energie „červených“ fotonů je dvakrát menší než „fialových“. Tzn. – 
červené fotony elektron vyrazit nedokážou.  

Vědci přijali názor, že světlo má dvojí povahu – vlnovou a korpuskulární. Za 
určitých okolností se chová jako proud částic (fotonů) a jindy zase jako vlna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    obr. 17 fotoelektrický jev [13] 
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5 ZRAKOVÉ ÚSTROJÍ 

5.1 Anatomie zrakového ústrojí  

Základním orgánem zrakového ústrojí jsou oči. Pro správné pochopení funkce 
zraku je nutno chápat oči jako párový orgán. Oční bulby jsou uloženy v očnicích na 
tukovém polštáři. Bulbus je nepravidelného kruhového tvaru, o průměru 24 mm s více 
zakřivenou přední částí. Pohyby bulby zajišťuje 6 okohybných svalů, bez nichž by bylo 
vidění značně defektní. Stěnu oční koule tvoří tři vrstvy: 

 bělima (sclera) – vnější vrstva, 
 cévnatka (choroidea) – střední vrstva, 
 sítnice (retina) – vnitřní vrstva 

 Přední část bulbu je chráněna víčky a svlažována slzami produkovanými slznými 
žlázami. Obecně můžeme bulbus rozdělit na přední (anterior) a zadní (posterior) segmenty.  

Přední segmenty bulbu: 

 rohovka (cornea), 
 duhovka (iris), 
 přední komora 
 čočka (lens), 
 

Zadní segmenty bulbu: 

 bělima (sclera), 
 cévnatka (choroidea), 
 zadní komora, 
 sítnice (retina) 

 
V relativním porovnání tvoří anteriorální část 20 % a posteriorální 80 % z velikosti 

oka.  
Vnější obal oka tvoří neprůhledná bělima (sclera). Mechanicky pevný obal oční 

koule tvořící 80 % povrchu oční bulby. Přechází v přední části oka v průhlednou rohovku 
(conea). Rohovka (cornea) – průhledná blána, ve svém středu 0,5 mm silná. Její 
průhlednost závisí na stálém zvlhčování. Je jednou z nejcitlivějších částí lidského těla, kdy 
již při nepatrném podráždění cizím tělesem oči mhouříme a slzíme. Cévnatka (choroidea) 
– vrstva jejíž funkcí je výživa receptorů (tyčinek a čípků) sítnice. Tvoří 67 % zadní stěny 
bulbu. V přední části přechází choroidea v řasnaté tělísko a duhovku s kruhovým otvorem 
– zornicí. Duhovka (iris) – okrouhlá a individuálně zbarvená ploténka, v jejímž centru je 
otvor – zornice (pupila, “panenka“). Když se díváme člověku do očí a vidíme např. 
modrou barvu očí – vidíme modrou pigmentaci duhovky. Čím více pigmentu se v duhovce 
nachází, tím je oko tmavší. Pigment v duhovce chrání sítnice proti přemíře oslnění. 
Zornice (pupila) – otvor v duhovce umožňující světlu vstup do oka. Zornice se rozšiřuje 
nebo zmenšuje v závislosti na intenzitě vstupujícího světla. Pakliže bude okolního světla 
málo – šero, tma, zornice budou maximálně rozšířené. Čočka (lens) – je průhledná a lehce 
nažloutlá. Přední část čočky je omývána komorovou vodou (výplň přední komory) a zadní 
část je v kontaktu se sklivcem. 
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Sklivec (corpus vitreum) – čirá, rosolovitá hmota. Vyplňuje zadní komoru, tedy od zadní 
části čočky k sítnici.  
Sítnice (retina) – světločivá vrstva oka zasahující téměř k řasnatému tělísku. Sítnice je 
část oka, na které je světlo dopadající soustředěno a převedeno ze světelné energie na 
elektrické impulsy. Struktura sítnice je tvořena deseti buněčnými vrstvami, z nichž 
nejdůležitější jsou světločivné elementy tyčinky a čípky (zrakové receptory). Jejich 
citlivost je 3000krát větší než citlivost fotografické emulze. Nervová vlákna sítnice se 
sbíhají do oblasti zadního pólu oka, přibližně 3 mm mediálně od zadního pólu, z něhož 
vystupuje svazek jako optický nerv. Toto místo označujeme slepou skvrnou, neboť 
v tomto místě nejsou žádné zrakové receptory. Žlutá skvrna (macula) – označuje polohu 
fovea centralis. Je to malá žlutě pigmentovaná oblast sítnice s nejvyšší zrakovou ostrostí. 
V tomto místě nejsou žádné tyčinky, zato oblast s největší hustotou čípků. Pokud je 
pozornost upoutána nějakým předmětem, pohyb očí je koordinován tak, aby světlo 
odražené od předmětu dopadalo právě na tuto foveu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 18 Horizontální řez pravým okem [7] 

 

5.2 Fyziologie zrakového ústrojí 

V předchozím krátkém seznámení s anatomií lidského oka jsou receptory – tyčinky a 
čípky zmíněny, jako nejdůležitější vrstva sítnice. Jsou to světločivé elementy, v nichž se 
světelná energie při dopadu na jejich povrch absorbuje a dochází k přeměně na energii 
chemickou. Obrazně řečeno, jedná se o přijímací zařízení pro světelné signály. Aby však 
bylo možné objasnit, proč se některé barvy zdají být jasnější a proč některé naopak při 
poklesu okolního osvětlení přestáváme vidět, je potřeba se těmto receptorům světla více 
věnovat. 
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Podle tvaru rozeznáváme dva druhy světločivných buněk – čípky a tyčinky. 

Čípky – mají klínovitý tvar, tyčinky jsou rovné a tenké. Čípky jsou seskupeny 
převážně v oblasti zvaná fovea centralis. S rostoucí vzdálenosti od fovey jejich počet klesá, 
zatímco počet tyčinek paralelně vzrůstá. Fovea neobsahuje žádné tyčinky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 19 Hustota čípků a tyčinek [7] 

 

  Obecně rozeznáváme tři oblasti vidění: 

 fotopické (denní), 
 mezopické, 
 skotopické (noční). 
 

Čípky jsou odpovědné za vidění fotopické. Křivka citlivosti je kolem 555 nm a je 
stabilní. Podmínkou je však dostatečná intenzita osvětlení – barevné vidění. S klesající 
intenzitou osvětlení se zapojují do činnosti také tyčinky – vidění mezopické. Citlivost se 
posunuje ke kratším vlnovým délkám a svého maxima dosahuje kolem vlnové délky      
509 nm. V noci je zrak závislý pouze na funkci tyčinek – vidění skotopické. Dochází ke 
ztrátě barevného vidění. Křivka citlivosti je stabilní, je-li oko adaptováno na tmu. Oko není 
schopno rozlišovat detaily a obrysy předmětů. 
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obr. 20 Spektrální citlivost při fotopickém a skotopickém vidění [35] 

 

Celkový počet tyčinek je 120 miliónů vůči 6 miliónům čípků, nicméně hustota 
tyčinek nedosáhne takové hodnoty, jako je tomu u receptorů ve fovea centralis.  

Tyčinky – mají větší sensitivitu při slabém osvětlení, jsou rovněž více citlivé k 
rekognoskaci tvaru, jasu a pohybu. K podráždění tyčinky stačí 1 foton, kdežto čípek 
potřebuje k iniciaci až stovky fotonů. Příčinou vysoké citlivosti tyčinek je, že shluky 
tyčinek sdílejí jedno nervové vlákno, které „připojuje“ tyčinky k mozku. Zatímco každý 
z čípků má své nervové vlákno, které musí být jednotlivě stimulováno. Sensitivita je dána 
minimem vstupní energie (světla) způsobující nervovou reakci. Vysoká rozlišovací 
schopnost (fovea centralis) je funkcí vysokého počtu receptorů s nesdílenými nervovými 
vlákny. 

Na rozdíl od tyčinek, čípky zajišťují vidění při jasném denním světle. Čípky rovněž 
mají mnohem větší práh dráždivosti, jejich systém má mnohem větší ostrost a rovněž 
zajišťují barevné vidění. Díky vysoké koncentraci čípků oblasti fovea centralis, je tato 
oblast považována za centrum zrakové ostrosti a rozlišovací schopnosti (velikost 
předmětů, denní a barevné vidění). 

Zatím co náš centrální zrak je vázán k ostrosti a jasu viděného obrazu, detekce 
objektů se vyskytuje nejvíce na periferii. V okamžiku, kdy je objekt zpozorován, je fovea 
centralis „přesunuta“ mozkem za účelem zaostření, zaměření se na tento objekt. Dochází 
zde k neustálému „sporu“ mezi všemi objekty, které se nacházejí uvnitř zrakového pole. O 
zaujmutí naši pozornosti rozhodne to, do jaké míry je objekt kontrastní vůči svému okolí, 
co vystupuje z pozadí – zaujme.  

Oblast, kterou okem vidíme, se nazývá zorné pole. Máme tři druhy zrakových polí:  

 centrální, 
 periferní, 
 binokulární. 

Za normálních okolností vidíme binokulárně s prostorovým viděním v rozmezí úhlu  
120°. Oblast periferního vidění je vymezena výsečí 120-180°. Zatím co vidíme periferně 
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každým okem zvlášť, nejsme schopni vidět binokulárně do stran a to až do okamžiku, kdy 
hlava a oči se otočí do požadovaného směru. Nejostřejší vidění je v samém centru pole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 21 Zraková pole [17] 

 

Adaptace na tmu 

Adaptací je rozuměna schopnost zraku se přizpůsobit různým hladinám osvětlení. 
Rozsah adaptace na okolní osvětlení je pozoruhodně velký, což ilustruje obr. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 22 Rozmezí intenzity světla, ve kterém oko reaguje [7] 
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Doba adaptace při přechodu ze světla do tmy může trvat i více než 25 minut. 
Adaptace na tmu je obrazně řečeno „zvykání si na tmu“, tzn. sítnice oka se pomalu stává 
citlivější na světlo. Adaptační schopnost oka na tmu probíhá ve dvou fázích. Citlivost 
fotoreceptorů na světlo se zvyšuje, práh klesá. První fáze adaptace 5-10 minut. Pokles 
prahu je rychlý, nicméně malý, což je způsobeno adaptací čípků. Ve fovea centralis, kde 
nejsou žádné tyčinky, již další změna není registrována. Druhá fáze však pokračuje 
v periferních částech pomalou adaptací tyčinek.  

 

 

 

 

 

 

 

obr. 23 Adaptace na tmu [7] 

 

Změnou v prahu citlivosti receptorů dochází k již dříve zmiňované změně funkce 
sítnice. Přechází od fotopického vidění, kdy citlivost ke světlu je nízká, ale jsou dobře 
rozeznatelné barvy, jemné tvary (zraková ostrost) a rychlé blikání. Změna dále pokračuje 
skotopickým viděním, kdy citlivost na světlo je výraznější, ale ostatní funkce jsou 
potlačeny. Spektrální citlivost oka se během adaptace posouvá z maximální vlnové délky 
550 nm ke kratším vlnovým délkám kolem 500 nm. Barvy krátkovlnné části spektra se 
přitom zdají světlejší – Purkyňův jev. Když naopak vstoupíme ze šera do jasného světla 
nejprve se světlo zdá být silné a mnohdy nepříjemné, až do té doby, než se zrakový práh 
nevrátí na původní hodnotu. Po prudkém osvětlení jsou oči oslněny, avšak rychlá reakce 
zornic oči velmi rychle přizpůsobí. Můžeme to označit za ztrátu adaptace na tmu, tedy 
adaptaci na světlo – což se děje velmi rychle. 

5.3 Zrakové vnímání [17] 

Zrakové vnímání je proces, během kterého mozek analyzuje signály přicházející ze 
sítnice. Avšak nejen tyto signály ovlivňují naše vnímání zrakem. Dalším faktorem je i 
předchozí zkušenost. Na příklad situace, kdy se osoba dívá na pomeranč. Zrakový vjem 
pomeranče bude nadále přetrvávat i po zavření očí. Když bude osoba poté vyzvána, aby 
nakreslila ovoce, nakreslí právě pomeranč. Důvodem je opětovné vybavení si zrakového 
vjemu z předchozí zkušenosti.  

Vnímání rovněž zahrnuje, jakým způsobem se naše smysly navzájem prolínají a 
začleňují. Například uslyšíme-li zvuk zvonu, zvonku, jsme schopni si vybavit jeho tvar i 
velikost, přestože jej nevidíme. Představa však může být doplněna o lokaci, tzn. schopnost 
vybavit si, z jakého zdroje může zvuk zvonku, zvonu pocházet – kostelní věž, školní 
zvonek, zvonící cyklista apod. Zrak, hmat, čich, chuť, kinestezie (vnímání pohybu) a sluch, 
hrají svou roli ve zrakovém vnímání. Obraz, který je zobrazený na sítnice, je přenesen do 
mozku prostřednictvím elektrických signálů a může být ovlivněn vnímáním. Hloubka 
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vnímání je považována za funkci binokulárního vidění. Mozek získává z  každého oka 
zvlášť mírně rozdílné informace o obrazu, i když jsou obě oči zaostřeny na jeden objekt. 
Právě tyto malé diference poskytují mozku vodítko k určení hloubky. 

J e tedy zřejmé, že vjem obrazu či viděné scény je ovlivňován našimi zkušenostmi. 
To vysvětluje například schopnost lovce vidět uši zvěře matně osvětlené a možnost 
předpokládat zajíce. Za denního světla mohou uši připomínat listy na větvi. Díky však 
předchozí zkušenosti a představivosti, která poskytuje lovci množství informací, 
v konečném důsledku dotvářejí celistvý obraz. Jestliže vidíme odjíždějící vozidlo, jsme 
schopni „zkompletovat“ si jeho tvar. Takováto vizuální kompletace může být naprosto 
přesná nebo naopak zcela matoucí a to na základě všech předchozích zkušeností. 

Aby bylo možno objekt vůbec zrakem postřehnout, je zásadním faktorem kontrast 
mezi objektem a jeho okolím. Kontrast je založen na pěti faktorech:  

 velikost – párátko na tácku plném lékařských špachtlí, 
 tvar – cukroví ve tvaru hvězdy na talíři plném kulatého cukroví, 
 barva – žlutý balónek mezi červenými balónky 
 jas – jasně svítící baterka mezi pohasínajícími světly ostatních baterek,  
 pohyb – vlak projíždějící nádražím plným stojících vlaků 

Všech pět příkladů je porovnáváno ve vztahu k ostatním objektům nacházejících se 
ve zrakovém poli. Nicméně pozadí, které nebylo v prvém příkladě zmíněno, je neméně 
důležité a je potřeba jej brát v potaz. 

 velikost – párátko na tácku plném lékařských špachtlí bude méně viditelné, 
pokud bude pozorováno na pozadí dřevěného stolu, 

 tvar – cukroví jakéhokoliv tvaru bude méně nápadné, pokud bude položeno na 
talíři stejné barvy jako cukroví, 

 barva – rozpoznání žlutého balónku bude výrazně ztíženo, pokud bude na 
žlutém stole, 

 jas – světlo jasně svítící baterky bude méně rozpoznatelné, pokud bude svítit za 
jasného dne,  

 pohyb – lezoucí mravenec bude téměř neidentifikovatelný, pokud se na něj 
budeme dívat na pozadí tmavého mraveniště. 

 
Ve výše uvedených příkladech byly popsány dvě kategorie kontrastu: 
 
 objekt versus objekt 
 objekt versus pozadí 
 
Kontrast zvyšuje „viditelnost“ objektu a naopak nedostatek kontrastu může být 

příčinou kamufláže. Pojem kamufláž může být na první pohled velmi matoucí. Pokud je 
objekt zájmu pozorován vůči nezávislému objektu, může se jevit jako jasný a dobře 
viditelný. Avšak stejný objekt zájmu může postrádat svou nápadnost v případě, že je 
pozorován vůči běžnému okolí v zorném poli pozorovatele. Dobrým příkladem tohoto 
tvrzení mohou být hasičské vozy, které jsou ve většině případů lakovány na červenou 
(RAL 3000) nebo červeno bílé (USA) provedení. Když budeme určitý PA porovnávat 
s naprosto běžným nákladním automobilem, je jisté, že PA bude působit nápadnějším 
dojmem. Ale v okamžiku, kdy se totéž vozidlo vyskytne v běžném provozu a má být 
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viděno vůči např. městskému pozadí, nápadnost se vytrácí. Pravdivost tohoto tvrzení 
potvrzují studie prováděné v USA, kdy stejně vybavené PA v barvě červené nebo červeno 
bílé měly větší počet dopravních nehod v porovnání s totožnými PA, ale v barvě žluto 
zelené [18]. 

To co může mít další negativní vliv na konečný kontrast je tzv. oslnění. Oslnění 
může být způsobeno vnější a vnitřní příčinnou. Příkladem vnějšího oslnění může být silné 
oslepující sluneční záření na sněhu. Vnitřní oslnění nastane, kdy běžné množství světla 
vstupuje do oka, ale není přesně soustředěno na sítnici. Světlo se stává nepřímé, cizí a je 
distribuováno do více nervových receptorů. 

Externí oslnění může být oslepující. Případ může ilustrovat situace, kdy řidič 
směřující na západ je vystaven pozdně odpolednímu západu slunce. V okamžiku přiblížení 
ke křižovatce nevidí z důvodu oslnění sluncem svítící červenou na semaforu a pokračuje 
v jízdě. Důsledek tohoto oslnění může být střet s vozidlem přijíždějícím z pravé strany 
jedoucí na zelenou. Nejen že řidič oslněn sluncem nevidí červenou či zelenou na semaforu, 
ale rovněž není schopen vnímat žádné dopravní informace, značky, podněty vyskytující se 
v tomto okamžiku. Pokud je tedy řidič oslněn, vzniká velká pravděpodobnost přehlednutí i 
blikajících majáků PA, stejně tak osoby stojící na okraji vozovky, chodce atd. 

K vnějšímu oslnění dochází i při jízdě v noci, kdy je řidič oslněn světly 
protijedoucího vozidla. To co prohlubuje oslnění v noci je adaptace a deadaptace na tmu, 
která toto oslnění ještě prohlubuje – trvá po delší dobu. 

 

Periferní vidění 

Periferní vidění (zrak) je schopnost detekovat podnět z okrajů zorného pole. Signály, 
jež jsou detekovány z periferie, mozek vyhodnotí a dá jim větší prioritu vůči tomu, na co je 
zrak zaostřen. Tímto dojde k přesunutí pohledu k novému cíli. Čas potřebný k 
„přesměrování“ zraku na nový podnět v zorném poli je cca. 0,25 sekund. Při 90 km/h to 
znamená při 0,25 sekundách ujetí vzdálenosti téměř 6,5 metrů. 

Chodec přibližující se k silnici pod úhlem 90°, následujícím způsobem zvyšuje 
podněty řidičova periferního vidění, čímž se následně stává viditelným pro řidiče. 

. 
1. pokračuje-li dále do centrálního zorného pole řidiče, 
2. pokud se nápadným způsobem pohybuje – výrazné komíhání paží, 
3. má-li oblečení jasné barvy, obzvláště žluté nebo bílé, 
4. má-li fluorescentní a retroreflexní prvky na oblečení. 
 
Přestože je systém periferní detekce velmi důležitý pro samotného řidiče, sami řidiči 

si vůbec nepovšimnou snížení periferního zorného pole. Redukce periferie může být 
způsobena únavou nebo také vlivem očních vad, kterých přibývá s rostoucím věkem řidiče. 
Dalším prvkem přispívajícím k zmenšení periferního kuželu je i samotná konstrukce 
automobilů. Zpětné zrcátko umístěné na čelním skle blokuje část pravého periferního pole. 
Levý přední sloupek „A-sloupek“, který je blíže k řidiči, blokuje relativně velkou část 
zorného pole v porovnání s A-sloupkem na pravé straně. Důsledkem je poměrně velká 
„slepá oblast“ na řidičově levé straně, což zvyšuje pravděpodobnost dopravní nehody, 
protože pravě z levé strany je převládající proud dopravy. 
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5.4 Barevné vidění  

Youngova-Hlemholtzova teorie barveného vidění předpokládá existenci tří typů 
čípků, z nichž každý obsahuje rozdílný fotopigment s maximální citlivostí k jedné ze tří 
barev. Konečné vnímání je pak dáno poměrem frekvence vzruchů v těchto třech systémech 
čípků. V sítnici jsou tedy tři druhy čípků s rozdílnými pigmenty: 

 krátkovlnná citlivost (415-440 nm) – citlivý na modrou barvu; vrchol pigmentu 
je u 440 nm; absorbuje maximálně modrofialové části spektra, 

 středovlnná citlivost (520-540 nm) – citlivý na zelenou barvu; vrchol pigmentu 
je 535 nm; absorbuje maximálně zelenou část spektra, 

 dlouhovlnná citlivost (550-570 nm) – citlivý na červenou barvu; vrchol 
pigmentu je 565 nm, ale jeho spektrální citlivost zasahuje poměrně daleko do 
dlouhovlnné části spektra, tudíž je citlivý i k červené barvě; maximální absorpce 
je ve žluté části spektra. 

 
Základní barvy sice jsou modrá, zelená a žlutá, ale čípky s maximální citlivostí ve 

žluté části spektra jsou částečně citlivé na část červeného spektra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

obr. 24 Absorpční spektra čípkových pigmentů [7] 

obr. 25 Absorpční spektra čípkových pigmentů [32] 

 

Mechanismus barevného vidění je spojen s aditivním míšením (tzn. promítnutím 
z různých zdrojů na stejnou plochu) tří základních barev – červené, zelené a modré, 
pomocí kterých lze získat jakýkoliv barevný odstín. Rozdílné pigmenty čípků, viz výše, 
absorbují světlo v určitých oblastech spektra a zprostředkují tak vnímání v celém rozsahu 
viditelného spektra podle toho, jakou účinností a v jakém poměru je dráždí barevný 
podnět. Normální barevné vidění nazýváme trichromatické.  

Na počátku této kapitoly jsme si řekli, že při fotopickém vidění je lidské oko 
nejcitlivější na vlnové délky 555 nm, což odpovídá přibližně žlutozelené barvě. Lidské oko 
je tedy na barvu žlutou mnohem citlivější, než na barvu fialovou a proto bude žlutý 
předmět působit nápadněji (bude vypadat světlejší), i když z fyzikálního pohledu odráží 
oba dva předměty stejné množství energie. Na obr. 26a, 26b je patrná citlivost lidského oka 
na konkrétní vlnové délky. Pokud je v písmu obr. 26a zastoupena zelená (žlutozelená), zdá 



 

   30

se lidskému oku barva jasnější. Z fyzikálního hlediska je jas všech barev uvedený v obr. 
26a stejný. Obrázek 26b uvádí dráždivost barev na sítnici oka. 

 

 

obr. 26a Spektrální citlivost oka [32] 

 

 

 

 

 

obr. 26b Dráždivost barev na sítnici oka 

[39] 

 

Barvoslepost 

Je-li však některý barevný mechanismus oslaben, poté dochází k tzv. anomální 
trichromacii – barvoslepost (protanomalie – červená, deuteranomalie – zelená, 
tritanomalie – modrá). U těchto lidí jsou všechny tři druhy pigmentů, ale jeden může být 
slabší. V důsledku toho je snížena schopnost rozeznat určitou barvu. Pokud však konkrétní 
pigment zcela chybí, hovoříme o dichromatickém vidění, tj. určitou barvu nejsou schopni 
rozeznat vůbec.  

 protanopsie – neschopnost rozeznat červenou, 

 deuteranopie – neschopnost rozeznat zelenou, 

 tritanopie – neschopnost rozeznat modrou. 

Poslední variantou barvosleposti jsou tzv. monochromáti – osoby mající pouze 
jeden druh čípků, což vede ke schopnosti vidět pouze jednu barvu různé intenzity – barvy 
nerozezná vůbec. Barvoslepost může mít dvojí původ (genetický a získaný) – dědičnost, 
anebo užívání drog nebo určitých druhů léků [17]. 

Dědičná barvoslepost – dědičné poruchy vnímání barvy jsou u populace bělochů asi 
v 8 % u mužů a v 0,4 % u žen. Přibližně 2 % mužů jsou dichromáti, kteří mají protanopii a 
deuteranopii a přibližně 6 % jsou trichromáti, kde se u těchto osob navzájem přiblížila 
spektrální citlivost pro červenou a zelenou. Defekty vedoucí k oslabení nebo k úplné 
neschopnosti vidět modrou jsou dědičně vzácné a nevykazují závislost na pohlaví.  

Defekt v podobě barvosleposti úplné či snížené je vázán na chromozóm X. Mužské 
buňky obsahují chromozóm X a Y. Porucha rozlišování barev se objevuje u mužů, jestliže 
se na straně chromozómu X objeví defektní gen. U žen, které mají dva chromozómy X, 
jeden od otce a jeden od matky, abnormalita nastane pouze v případě, že defektní gen je na 
obou chromozómech. Barvoslepost genetické povahy postihuje mužskou populaci každé 
druhé generace. 
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Získaná barvoslepost – Užívání omamných látek, jak drog, tak i nevhodné užívání 
předepsaných léků, může způsobit změnu ve vnímání barev. U osob užívajících kokain byl 
zaznamenán vliv této látky na schopnost vyhodnocení zelené a modré barvy. Barvoslepost 
získaná je reversibilní jev, pokud je osoba po dostatečně dlouhou dobu prosta omamných 
látek nebo léků. [17] 

V předchozím textu o barevném vidění byla pouze s čípky spojována schopnost 
barevného vidění. Nicméně i tyčinky reagují na barvy. Tyčinky obsahují pigment zvaný 
rodopsin, jehož spektrální citlivost kulminuje na 500 nm vlnové délky. Reagují tedy na 
kratší vlnové délky světelného spektra (modrozelené), kdežto čípky reagují hlavně na 
žlutozelenou. V konečném důsledku to znamená, že oko je při nižší intenzitě světla 
citlivější na modrou barvu a naopak při vyšší intenzitě na žlutozelenou případně červenou. 
Tento jev popsal J. E. Purkyně, jehož jméno také nese – Purkyňův jev. Při svém 
pozorování J. E. Purkyně zjistil, že modrá obálka s červenou pečetí se s postupujícím 
soumrakem stávala jasnější, zatímco červená pečeť tmavla. 

Není zcela správné a přesné tvrzení, že tyčinky za denního osvětlení nereagují na 
barvu. Pokud jsou dvě různé barvy na periferii sítnice, bude barva s větší odrazivostí 
zaregistrována dále od centrálního zorného pole, a tudíž bude dříve zaregistrována. To pak 
přispěje k rychlejšímu reakčnímu času. Jakmile dojde k tzv. periferní detekci, zhodnotí 
mozek, zda je stimul dostatečně silný, aby vyvolal změnu pozice centrální zorného pole. 
Tento proces je možno nazvat tzv. předčasně varující systém. Aby mohlo dojít k 
přesměrování na jiný předmět zájmu, musí nový stimul představovat patřičnou atraktivitu. 
Kontrast je schopnost objektu dostatečně vyčnívat vůči svému okolí. Většinou jasnější 
barvy jsou rozpoznány dříve, avšak není to barevnost, která bude prvotním impulsem 
k rozpoznání. Barva, která je zachycena periferní oblastí zraku, je detekována jako jas, 
nikoliv však ve spojení s barvou. Nejprve je tedy barva detekována jako zdroj jasu a 
v okamžiku, kdy do hry vstoupí periferní čípky (nejdále od fovea centalis), jako barva 
odpovídající konkrétní vlnové délce. Mezi barvy, které jsou detekovány na nejodlehlejším 
místě periferního vidění, patří barvy úzkého vlnového spektra od zelenožluté k žlutozelené. 
Rozpoznání červené barvy nastává mnohem později. Abych to převedl do působnosti PA – 
nezáleží na tom jaké vozidlo, jakého typu stimuluje periferní zrakové pole, ale pouze na 
tom, že je spatřeno. Pro vyvarovaní se střetu s vozidlem, není pro řidiče rozdíl mezi PA, 
sklápěčkou, tahačem nebo popelářským vozidlem. Je předpoklad, že řidič nebude nejprve 
identifikovat typ vozidla a na základě poznání typu se rozhodovat o vyhnutí. Pro řidiče je 
důležitější identifikovat riziko a pak se vyhnout střetu.  

Ale co se stane s barvami v noci? V noci jsou tyčinky světločivnými receptory. 
Barvy jsou opět detekovány nejrychleji jako vjem jasu. Varovné nebo bezpečné barvy hrají 
hlavní roli v tom, co bude detekováno nejdříve. Oko je špatný analyzátor červené barvy za 
dne, o to více za tmy nebo špatného osvětlení. 
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6 PRVKY OVLIVŇUJÍCÍ VIDITELNOST POŽÁRNÍCH 
AUTOMOBILŮ 

V této kapitole budou uvedeny konkrétní prvky, jejichž použití má zvýšit viditelnost. 
Jejich cílem je upozornit řidiče na vyskytující se nebezpečí v podobě PA a také má PA 
umožnit hladký průjezd. Řešení spočívá v použití jednotlivých prvků anebo jejich 
kombinací – barva, reflexní a fluorescentní materiály a výstražné světelné i zvukové 
zařízení. Při zpracování materiálů je základním pramenem literatura Dr. Solomona [17], 
tudíž statistická čísla se vztahují na USA, nicméně je možno říci, že situace u nás bude 
obdobná s přihlédnutím na hustotu dopravy a počet osob.  

Statistická čísla převzatá z USA. V roce 1995 bylo při 14 670 dopravních nehodách 
požárních vozidel zraněno 950 hasičů. Statistka hasičského sboru nehovoří o civilních 
zraněních či úmrtích, je však odhadováno, že až 1 000 civilistů bylo při těchto nehodách 
zraněno či usmrceno. Odhad Journal of Safety Research a National Safety Council, že 
dopravní nehody týkající se červených a červenobílých hasičských vozidel, se vyskytují 
v poměru 62,1 nehod na 1 milión mil (cca. 1,6 miliónů km). V porovnání s číslem 21,6 
nehod na 1 milión mil, které je číslem pro městskou a komerční kamionovou dopravu, je to 
číslo alarmující. 

Novější statistika jenž je citována ve studii [4], zahrnuje dopravní nehody nejen 
hasičských vozidel, ale i policie a záchranné služby. V roce 2008 zahynulo více policistů 
při dopravních nehodách, než z jakékoliv jiné příčiny. Skutečnost opakující se i v deseti 
předchozích letech. V posledních dvanácti letech, je průměrně jeden policista sražen a 
zabit vozidlem. Počet usmrcených hasičů v roce 2008 činil 114 a z toho 29 bylo usmrceno 
při výkonu služby spojeného s dopravními nehodami. Podobná čísla o úmrtí hasičů figurují 
i v předešlých letech. V průběhu šesti let (1992–1997), bylo nejméně 67 osob z řad 
zdravotnických záchranářů usmrceno opět v souvislosti se silničním provozem. 

Čísla jsou to vysoká a i kdyby se pouze jeden lidský život podařilo zachránit právě 
zvýšením viditelnosti vozidel, nebyla by to snaha marná. 

 

6.1 Barva požárního automobilu [17] 

Význam barvy, jakožto prevence vůči dopravním nehodám, je naprosto klíčový. 
Cokoliv je lépe viditelné, upoutá pozornost dříve. Výsledkem bude včasná reakce. Pokud 
je riziko identifikováno s dostatečným předstihem, je možno se mu vyhnout. Řidičovy 
schopnosti rychle registrovat hasičské vozidlo výrazně sníží možnost nehody. Barva má 
unikátní schopnost varovného signálu. Nejenže je barva prvkem bezpečnosti během dne 
i noci jakožto vizuální stimul, ale působí na člověka rovněž jako psychologický podnět.  

Červená barva – tradiční barva hasičských vozů, kdy červená byla vždy spojována 
s ohněm. Dále je s červenou barvou spjato nebezpečí, krev, výstraha. Toto vnímání 
podtrhuje použití na zařízeních vztahujících se k silničnímu provozu – semafory na 
křižovatkách, výstražná znamení na železničních přejezdech, dopravní značky. Červená 
barva však může vyvolat i rozporuplné reakce. Může znamenat „drž se dál“ nebo „vyhni se 
mi“, ale může rovněž naznačovat „přijď blíže“. Ve zvířecí říši je červená spjata se 
signálem varování a dá se předpokládat, že i tento význam byl převzat lidskou populací. 
Nicméně červená barva taktéž skrývá výrazný signál přitažlivosti, je provokativní, lákavě 
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přitažlivá v sexuálním podtextu. Tyto smíšené reakce degradují úroveň bezpečnosti této 
barvy.  

Nejen psychologický aspekt červené barvy hovoří o její nevhodnosti, jakožto barvy 
mající pozitivní vliv na bezpečnost. Druhým proti je skutečnost vyplývající s fyziologie 
vidění. Pokud byly nějaké pochyby o záporném významu psychologické „dvojjazyčnosti“, 
druhý argument devalvuje veškerá pozitiva červené na nulovou úroveň.  Pouze krátké 
připomenutí nezvratných faktů. Za dne je lidské oko nejcitlivější na pásmo vlnové délky 
510-570 nm, které zahrnuje zelenožlutou nebo také „lime-yellow“ a žluto barvu [18]. 
Červená se nachází až na samé hranici spektra (790 nm), tudíž ani za denního světla není 
vnímána jako nejintenzivnější. Znamená to její obtížnou viditelnost. S ubývající intenzitou 
okolního světla dochází k posunu křivky citlivosti ke kratším vlnovým délkám (509 nm). 
Tedy ještě více od vlnové délky červené. V noci, kdy oko ztrácí schopnosti vidět barevně, 
je situace zcela zřejmá.  Je tedy možné na základě těchto faktů označit červenou jako 
barvu, kterou první přestává lidské oko vnímat s klesající intenzitou světla. Oko je za 
slabého osvětlení „slepé“ na červenou barvu. Vše ilustruje obr. 27. Na tomto obrázku je 
dopravní nehoda, jenž se odehrála v 05:49 středoevropského letního času (SELČ). 
Zasahující vozidlo CAS K 25-Liaz. Červená na zasahujícím vozidle téměř splývá v černou 
a pouze bílý pruh nepatrně zvýrazňuje vozidlo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 27 viditelnosti červené barvy 05:49 SELČ [33] 

 

Více než 8 % mužské populace jsou barvoslepí. Jestliže většina těchto osob má 
problémy s červenou nebo zelenou barvou, tak tyto problémy nemá se žlutou, kterou jsou 
schopni detekovat mnohem lépe a pohotověji. Ze statistik vyplývá, že barvoslepí řidiči 
mají mnohem více dopravních nehod v porovnání se stejnou skupinou, avšak s funkčním 
barvocitem. Vysvětlením pro zvýšenou nehodovost těchto osob je ztížená a v důsledku 
prodloužená reakční doba. Ta se zákonitě prodlužuje, neboť vizuální impuls v podobě 
barvy je neúčinný.   
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Další poznatek, jenž hovoří v neprospěch červené barvy, je vliv pouličního osvětlení. 
Pouliční osvětlení může sehrát větší roli ve vztahu k bezpečnosti, než bychom čekali. Totiž 
některé druhy pouličního osvětlení, konkrétně jejich žárovky, emitují světlo poměrně 
úzkého spektra. V jedné z kapitol byla uvedena podstata vidění – abychom mohli vidět, 
musíme přijímat světlo odražené. Pokud bude mít objekt červenou barvu, ale zdroj 
osvětlení (pouliční lampa), nebude vyzařovat světlo obsahující „červenou“ vlnovou délku, 
objekt bude tmavý a pro oko pozorovatele neviditelný. Objekt jednoduše pohltí veškeré 
dopadající světlo a to jediné, které by byl schopen odrážet, na něj nedopadá. Zejména 
rtuťová a sodíková světla nevyzařují světlo širokého spektra a barvy mohou být 
deformovány nebo neviditelné. 

Spektrum žluté barvy, tedy od zelenožluté až k žlutozelené, je velmi snadno 
viditelné jak ve dne, za soumraku, taktéž v noci. Periferní zrakové pole, jež je nejvíce 
zodpovědné za včasnou detekci, zpozoruje barvu lime-yellow výrazně dříve než červenou 
(obr. 28).   

Význam kontrastu vůči pozadí byl již zmiňován v předchozí kapitole. Barva a tvar 
jsou základními rysy kontrastu. Studie NASA poukázala, že ty barvy, které jsou v přírodě 
zastoupeny výjimečně nebo nejsou zastoupeny vůbec, poutají největší pozornost. Běžné 
pozadí, jak v městském tak i ve venkovském prostředí, je považováno za tmavé. Tmavé 
pozadí umožňuje světlým barvám a objektům výrazně lepší nápaditost a viditelnost, než by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 28 Boční úhel periferní pohledu [17] 

 

měly ve stejném prostředí tmavé barvy a objekty. Tmavé barvy – černá, červená; naopak  
světlé barvy – žlutá, bílá. Když barva a tvar (obrysy, kontury) nejsou ve vzájemném 
kontrastu, způsobují kamufláž. Obrys vozidla rovněž hraje významnou roli ve schopnosti 
detekce. Některé hasičské sbory (USA), vědomy si nevhodnosti červené barvy, pokusily se 
zvýšit nápaditost vozidel použitím rovných bílých pruhů nebo dvojbarevného zbarvení. 
Červená byla ponechána z historického hlediska a k červené byla přidána bílá. Buď bílé 
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vodorovné pruhy, nebo polovina vozidla byla v horizontále nalakována bílou a v druhé 
polovině červenou. Jestliže by byla obě provedení pozorována vůči pozadí v přírodě, 
působila by patrně nápadněji, než proti městskému či venkovskému pozadí. Rovné linie 
architektury a veřejných komunikací snižují nápaditost vozidel, která mají např. bílé 
vodorovné pruhy. Druhá varianta taktéž přispívá ke zhoršení viditelnosti, dokonce 
k výrazné kamufláži, neboť se dvoubarevnou kombinací dokonale naruší kontury vozidla. 
Bílá s červenou byla zvolena pro vzájemnou popularitu obou barev. Ostatně kombinace 
těchto barev je velmi častá i v ostatních odvětvích. V rámci studie NSC (National Safety 
Council), která publikovala pořadí relativní viditelnosti dvoubarevných provedení, se 
červená v kombinaci s bílou umístila na 10. místě z 12 kombinací. 

Dopravní nehoda nazvaná (visibility accident [17]), je nehodou, při níž jeden z řidičů 
neviděl blížící se vozidlo z důvodu nedostatečného visuálního stimulu. Například situace, 
kdy řidič osobního vozidla přehlédne blížící se hasičské vozidlo a jede mu do dráhy jízdy. 
Řidič hasičského vozidla je nucen provést úhybný manévr, který však s ohledem na 
hmotnost vozidla může skončit převrácením a tudíž dopravní nehodou. Tento případ se stal 
hasičům z JSDH Chodov.  

Když byly v rámci studie [18] z roku 1984 porovnávány, za účelem analýzy dopravní 
nehodovosti, dvě skupiny hasičských vozidel naprosto stejně vybavené, stejné velikosti a 
s přibližně stejně zkušenými řidiči, ukázalo se, že vozidla v barvě lime-yellow bývají méně 
zapojena do dopravních nehod a rovněž dopravních nehod s těžkými následky v porovnání 
s druhou skupinou červených vozidel, nebo automobilů s barevnou kombinací červenobílé. 
U dopravních nehod, jenž se týkaly skupiny „lime-yellow“, docházelo k menším 
poškozením a zranění nebyla tak závažná (obr.29). Dopravní nehoda na křižovatce může 
být označena jako „visibility accident“. Data ukazují, že sedm z deseti nehod hasičských 
vozidel jsou právě na křižovatkách, kde jsou nehody s největšími škodami jak na majetku a 
na zdraví. V souhrnu je možno říci, že studie porovnávala nehody na křižovatkách v devíti 
městech. Zjištěním byla dvojnásobně větší účast „červených“ vozidel na nehodách než 
„lime-yellow“. Důvody, pro které se stává barva klíčovou při snižování počtu nehod 
hasičských vozidel, vyplývají z pochopení kroků, které činí řidič za účelem vyhnutí se 
kolizi (obr. 30): 

 
1. detekce – něco se přibližuje ve směru jízdy, 
2. identifikace – jedná se o nebezpečí (riziko) nebo jde pouze o sdílení vozovky 

s jiným dopravním prostředkem, 
3. rozhodnutí – co by mělo být provedeno, 
4. reakce – provedení vhodného manévru. 
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obr. 29 Dopravní nehodovost na 100 000 výjezdů [17] 

 

Urychlením prvního kroku – detekce, vzniká prostor k dřívějšímu nástupu druhé fáze. Tyto 
čtyři kroky zahrnují hlavní části reakční doby. Ta byla stanovena na 0.75 sekundy a je 
hodnotou, která určuje brzdnou dráhu a celkovou dráhu vozidla potřebnou k zastavení. Je 
však velmi zavádějící počítat s jednotnou ideální hodnotou, neboť reakční dobu ovlivňuje 
celá řada faktorů. Mezi ně patří: řidičův věk, zrak, sluch, zdravotní stav, ostražitost, denní 
doba, rychlost, vzhled a konstrukce vozovky, povětrnostní podmínky a v neposlední řadě 
také tzv. vnitřní rozptýlení (použití mobilního telefonu, rádia, klimatizace, nebo hlučné a 
zlobící děti). Pokud jsou výše uvedené faktory dobře zdokumentovány s ohledem  na 
vzniklou nehodu, neměla by být hodnota reakčního času (0,75 sekund) používána 
paušálně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 30 Proces vnímání dopravní značky – příměr k nebezpečí 
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Firma DuPont vědoma si problémů barevnosti hasičských vozidel, provedla měření 
„hasičské“ červené (DuPont Iron 674) a lime-yellow (DuPont Iron 7744-1). Toto měření 
bylo vztaženo k denní době, tedy jedno měření ve dne a druhé v noci. Informace DuPontu 
říkají, že lime-yellow má vrchol (peak) odezvy (reakce) oka 4.9 krát větší než červená 
(obr. 31). V noci vzniká propastný rozdíl, který pouze potvrzuje dřívější tvrzení, že 
červená je v noci prakticky neviditelná. Lime-yellow peak byl 93 krát větší (obr. 32). 

Velmi často je reakce odborné veřejnosti na změnu barvy záporná a je vysvětlována 
domněnkou, že hasičská vozidla musí být červená, neboť lidé je podle této barvy poznají. 
Jinými slovy řečeno, pokud nebudou červená, lidé je budou přehlížet a nebudou sto 
reagovat na jejich přítomnost. Tuto argumentaci vyvrací výzkum z univerzity v Michiganu, 
prováděného institutem dopravního výzkumu. Je naznačováno, že naše smysly zodpovědné 
za naše přežití, jsou založeny na principu „vyhnutí se jakémukoliv nebezpečí“. Není tedy 
potřeba identifikovat „to“ jako hasičské vozidlo, ale jako potřebu se „tomu“ vyhnout. 
Mnoho měst v USA nemělo nikdy červená hasičská vozidla a nezaznamenala ztrátu či 
zpožděné reakce řidičů, nebo dokonce nárůst dopravních nehod hasičských vozidel. 
Červená barva je spíše citově důležitá pro mnohé hasiče, ale zcela určitě není barvou 
bezpečnou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 31 Reakce okna ve dne [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 32 Reakce oka v noci [17] 



 

   38

6.2 Fluorescentní a retroreflexní materiály [17] 

Vlastnosti těchto materiálu podstatnou měrou přispívají ke zvýšení viditelnosti 
vozidel záchranářů. O těchto prvcích říci lze říci, že nemají negativa, jež by působila 
v rozporu s duchem bezpečnosti. 

6.2.1. Fluorescentní materiály 

V předchozích odstavcích je často zmiňována žlutozelená nebo zelenožlutá, ba 
dokonce „tajemná“ lime-yellow. Také víme, že tyto barvy působí na lidské oko 
nejintenzivněji. Však lime-yellow při srovnání se dvěmi ostatními „svítí“ ještě více, proč? 
Důvodem je fluorescence této barvy. Fluorescentní barvy jsou jasnější, svítivější než běžné 
barvy.  

Fluorescence je děj, při kterém je světelná energie z krátkovlnného pásma přeměněna 
na světlenou energii o delší vlnové délce. V porovnání běžné červeno-oranžové a 
fluorescentní varianty se jeví oba barevné povrchy docela stejně. Oba zřetelně odrážejí 
červeno-oranžové spektrum a hlavní rozdíl spočívá ve větší zářivosti fluorescentní 
červeno-oranžové. Něco nevšedního se však objeví, když jsou oba pozorované vzorky 
osvětleny žlutozeleným světlem. Běžná červeno-oranžová začne tmavnout, neboť 
absorbuje žlutozelené světlo, zatímco fluorescentní stále emituje jasnou červeno-
oranžovou. Je to způsobeno schopností přeměnit žlutozelené spektrum na červeno-
oranžové. Ještě zřetelnějšího rozdílu lze dosáhnout, pokud obě barvy osvítíme světlem 
z krátkovlnné oblasti např. modro-fialovým. Standardní barva takřka celá ztmavne, zčerná. 
Fluorescentní bude opět vyzařovat jasnou červeno-oranžovou barvu. Čili fluorescentní 
barvy jsou jasnější, zářivější protože mají schopnost světelnou energii, která je normálně 
absorbována a vyzářena ve formě tepla, převést na energii viditelného spektra, což zesiluje 
intenzitu samotné barvy.  

Ve studii [27] byla označena fluorescentní žlutá, jako barva nejlépe detekovatelná. 
Fluorescentní oranžová byla shledána jako barvou nejlépe rozpoznatelnou proti všem třem 
pozadím, vůči kterým byla porovnávána. Studie z roku 1997 [26] poukazuje na snadnější a 
rychlejší detekci fluorescentních barev vůči pestrobarevnému pozadí jarní zeleně, než je 
tomu u běžných barev. Fluorescentní lime-yellow, byla označena za nejlépe 
detekovatelnou barvu. Porovnání červené a lime-yellow ilustruje (obr. 33, 34 a obrazová 
příloha č. 1). Další z výzkumů [9] zabývající se výhodami fluorescentních barev, dospěl 
k závěru, že fluorescentní oranžová značka označující pracovní zónu, představuje nejlepší 
variantu s ohledem na rozpoznání ze vzdálenosti a správné vnímání barvy během dne. 
Tento výzkum byl realizován Texas Transportation Institute v roce 2000. A jako poslední 
zmíním nedávnou studii [2] z roku 2007. Tato studie porovnávala bezpečnostní oděvy 
určené pro chodce nebo pracovníky na silnicích. Porovnávané barevné kombinace 
fluorescentní zeleno-žlutá a fluorescentní červeno-oranžová nevykazovaly rozdíl, jakkoli 
má fluorescentní zeleno-žlutá větší hodnotu zářivosti. 

Jelikož fluorescentní barvy potřebují přirozenou světelnou energii, je jejich 
funkčnost dána pouze za denního světla. Jas fluorescentní barev vystupuje obzvlášť do 
popředí, kdy je intenzita okolního světla minimální, tj. brzy ráno a pozdě odpoledne. V té 
době ostatní barvy nemají dostatečnou intenzitu osvětlení (obr. 35). Totéž platí při mlze či 
špatné viditelnosti (hustý déšť, sněžení, atd.). Nehledě na schopnosti fluorescentní barvy 
během dne, v noci nevyzařuje, nezáří vůbec. Je potřeba si uvědomit tuto ztrátu „ochranné“ 
vlastnosti, neboť neznalost může vést k ohrožení bezpečnosti. Osoba, neuvědomujíce si 
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toto omezení, může nepřiměřeně riskovat např. na silnici, dálnici, neboť předpokládá 
funkčnost svého fluorescentního oděvu a je si jista, že ostatní řidiči ji vidí. Opak je však 
pravdou. Dochází tak k nabytí falešného pocitu bezpečí způsobeného neznalostí 
fluorescentního materiálu. 

Fluorescentní barvy mají i další negativa. Tyto barvy (materiál) jsou velmi účinné, 
když jsou nové. Expozice slunečního záření způsobuje jejich postupné stárnutí, kdy ztrácí 
svou jasnost a barva bledne. Ztráta zářivosti, sytosti je způsobena vnitřní stavbou pigmentů 
barvy. Je-li standardní barva vystavena stejné expozici slunečního záření, zachová si svou 
sytost po delší dobu, než barva fluorescentní. Tomuto „blednutí“ je možno zabránit 
ochrannou vrstvou v podobě UV laku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 33 běžná červená a lime-yellow [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

obr. 34 běžná červená a lime-yellow [10] 

 

 



 

   40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 35 běžná červená a fluorescentní červená kolem 6. hodiny ranní 04.03.2010 [34] 

 

6.2.2. Retroreflexní materiály  

Z obecného pohledu každý povrch odráží světlo pod určitým úhlem. Tato vlastnost 
povrchu jej umožňuje vidět, i když sám žádné světlo nevyzařuje. Jsou zde principy reflexe: 

 rozptýlená (difúzní) reflexe 

 zrcadlová reflexe 

Rozptýlený odraz (reflexe) nastane v okamžiku, kdy světlo dopadne na drsný, 
hrbolatý povrch a je odraženo, přesněji řečeno rozptýleno do všech směrů. Naopak 
zrcadlový odraz vznikne, když světlo dopadne na hladký povrch, např. zrcadlo. Světlo se 
odráží od povrchu pod stejným úhlem, pod kterým dopadlo. Jelikož třetí způsob reflexe je 
možný pouze po speciální úpravě povrchu, není zahrnut do obecných principů reflexe. 
Retroreflexí (zpětný odraz) se světlo dopadlé na povrch odráží zpět k jeho zdroji. Tři 
popsané druhy reflexe jednoduše dokresluje obr. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 36 druhy reflexe [4] 

Retroreflexní materiály jsou definovány jako ty, které přesměrovávají dopadající 
světlo zpět ke zdroji, respektive k pozorovateli. Retroreflexní materiál potřebuje 
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k uskutečnění retroreflexe vnější zdroj světla. Je tedy možno říci, že světlo odražené od 
retroreflexního povrchu se vrací podél cesty zdrojového světla.  

Jedním z nejdůležitějších faktorů určujících retroreflexi jakéhokoliv retroreflexního 
materiálu je úhel, pod kterým je např. dopravní značka řidičem pozorována. Nazývá se 
pozorovacím úhlem (α) a je dán úhlem, který vzniká mezi linií řidičova pohledu 
k reflexivnímu materiálu a linií vedoucí od retroreflexního materiálu ke zdroji světla 
(reflektory vozidla) (obr. 37). Osvětlovací úhel (β) je úhel linií reflektorů, zdrojem světla, 
a osou retroreflexního materiálu dopravní značky (obr. 37). Jak se řidič přibližuje 
k dopravní značce, pozorovací a osvětlovací úhly se zvětšují. Na druhou stranu s rostoucí 
vzdáleností od značky se oba úhly zmenšují. Závěr: retroreflexe dopravní značky se 
zmenšuje s rostoucími úhly α a β. Obecně řečeno – jak se řidič (pozorovatel) vzdaluje od 
linie dopadajícího světla, míra retroreflexe, tedy jas se snižuje (obr. 38). Měnící se úhly, 
pod kterými retroreflexní materiál přijímá světlo a odráží jej zpět k pozorovateli (osobě, 
řidiči), mají v konečném důsledku vliv na viditelnost retroreflexního materiálu (obr. 39).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 37 pohledová geometrie retroreflexe [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 38 retroreflexe [4] 
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obr. 39 retroreflexe dopravní značky: 0,2; 0,5 – pozorovací úhly [30] 

Mylnou představu o funkčnosti retroreflexích materiálů, tzn. že tyto materiály vždy 
jasně září a jsou vždy dobře viditelné, vyvolávají fotografie pořízené s bleskem. Maximální 
zářivost retroreflexního materiálu (značky, oblečení, atd.) na fotografii, plyne 
z minimálních úhlů α a β, neboť blesk je umístěn na fotoaparátu. Pokud by však blesk byl 
posunut mimo osu fotoaparátu, jas retroreflexního materiálu se výrazně sníží. Pravdivost 
výše uvedených informaci potvrzují obr. 40 a 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 40 retroreflexe – zdroj světla (blesk) mimo osu fotoaparátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 41 retroreflexe – zdroj světla (blesk) v ose fotoaparátu 
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Proměnlivá viditelnost retroreflexních materiálů v případě dopravních značek není 
přílišným problémem, neboť jsou stacionární a tzv. pohledová geometrie je snadno 
předpověditelná. Avšak automobily, mající retroreflexní prvky na karoserii, jsou v pohybu 
a mění vzájemnou polohu vůči pozorovateli, tudíž pohledová geometrie se neustále mění a 
to i v neprospěch retroreflexe. 

Retroreflexní technologie 

Retroreflexní materiály jsou ve většině případech fólie, které využívají  dvojího 
způsobu k dosažení retroreflexních vlastností: 

 optika se skleněnými kuličkami, 

 optika s krychlovými hranoly (microprimata). 

Skleněné kuličky nebo mikroskopické (prizmatické) hranoly jsou v miliónech rozesety na 
fólii (podkladu). Povrch kuliček nebo mikropismatických hranolů je dále zkonstruován tak, 
aby zvýšil retroreflexi pomocí leštění nebo nátěru z kovového nebo nekovového materiálu, 
jenž propůjčuje zrcadlový efekt. Jakým způsobem dochází k retroreflexi u jednotlivých 
optických systémů ilustruje (obr. 42). Množství světla odraženého od retroreflexního 
materiálů je vyjádřeno retroreflexní účinností. Retroreflexní účinnost je pro fólii se 
skleněnými kuličkami v rozsahu 7-14 %. Microprismatická fólie dosahuje hodnot od      
32-58 %. Jednotlivé fólie jsou na základě svých vlastností více či méně vhodné pro 
konkrétní aplikace.   

Aplikace retroreflexních materiálů 

Retroreflexní materiály jsou velmi často používány za účelem zvýšení viditelnosti 
nejen hasičských vozidel. U vozidel záchranných a bezpečnostních složek se velmi často 
objevuje např. v podobě jednoho horizontálního pruhu (obr. 43). Zatímco tento 
horizontální pruh stále setrvává, objevují se nové formy tohoto „zvýrazňujícího pruhu – 
diagonální pruhy, cikcak pruhy, více úrovňové pruhy, atd. U vozidel, u kterých je viditel- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 42 retroreflexní materiály[1] 
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nost naprosto zásadní, bychom pojem kamufláže jistě považovali za něco zcela 
nepřípustného. Paradoxně přílišné a nevhodně zvolené „vzory“ vytvořené nejen 
retroreflexními prvky, během dne kamufláž navozují. Prvkem identifikace je spatření 
kontrastní siluety nebo obrysu. V případě použití zvýrazňujících prvků, které nekopírují 
hlavní tvarové linie vozidla, dochází k opačnému efektu než bychom čekali – ke 
kamufláži. Jestliže zlomek vteřiny může být rozdílem mezi dopravní nehodou nebo 
bezpečným průjezdem, jakákoliv výhoda musí být zužitkována maximálně. Kontrast, jenž 
je stěžejní pro samotnou viditelnost, je dán vozidlem a prostředím, vůči kterému je 
pozorováno. Pozadí se neustále mění, pokud je automobil v pohybu. Je nutné, aby vozidlo 
bylo možné vidět jako souhrnný tvar, čehož lze dosáhnout zachováním přirozených 
obrysů. Nepřiměřené dekorační prvky – vodorovné pruhy, dvoubarevné lakování, tmavá 
barva, to vše přispívá ke zhoršení rozpoznatelnosti vozidla. Často je barevné schéma 
vozidla (barva, zvýrazňující prvky) porovnáváno s ostatními vozidly. Jistě bude hasičské 
vozidlo (červená barva, bílé zvýrazňující prvky – střecha, nebo bílé pruhy) velmi 
kontrastní vůči běžně zbarvenému vozidlu, pokud budou porovnávána vůči sobě 
samostatně např. v garážích. Vjem z nápadnosti je matoucí, neboť je potřeba, aby PA byl 
dobře viděn vůči běžnému pozadí nebo geografickému místu, kde se bude pohybovat [17].  

Viditelnost je opak kamufláže. Ale je možno se přiučit prvkům, které jsou používány 
pro zneviditelnění. Příkladem může být volba kamufláže vojáků pro různé podmínky: sníh 
a led – bílá; poušť – písková barva; zalesněné území – khaki atd. U PA je nutno zvolit 
přesně opačnou barevnost. Nemůžeme mít lesní speciály jinou barvou, než vozidla 
zasahující v urbanistické zástavbě. Většina zásahů se odehrává ve městech. Městská 
architektura je pravoúhlá, pravidelná, často se opakuje bílá barva (budovy nebo jejich části, 
okna, reklamní plochy, atd.) Bude-li se v tomto prostředí vyskytovat vozidlo s bílým 
vodorovným pruhem, rozhodně nebude bílý pruh působit jako kontrastní prvek. Bílou 
barvou není možno ve městě upoutat pozornost. Rovněž čím širší pruh bude, tím hůře pro 
nápadnost. Širší pruh rozbíjí dokonale obrysy, vytváří dojem dvou předmětů. Naopak PA 
s bílým pruhem, které je pozorováno např. v přírodě, kde se samostatná bílá nevyskytuje, 
bude jistě nápadným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 43 bílý retroreflexní pruh [17] 
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Bylo by ale mylné domnívat se, že použití retroreflexních (zvýrazňujících) prvků je 
nevhodné, nebezpečné a neúčinné. Když je PA zaparkován podél silnice, jsou to právě tyto 
retroreflexní prvky, které pomohou blížícímu se řidiči v noci detekovat a lokalizovat 
nebezpeční. Nejúčinnějším způsobem je použití retroreflexních prvků, které kopírují 
obrysy vozidla. Světlo, které odrážejí zpět k pozorovateli, je rovnoměrné, bez záblesků či 
blikání. Jak bude uvedeno v části o světelném výstražném zařízení, záblesková světla 
mohou způsobit zmatení nic netušícího řidiče. Zprostředkováním rovnoměrného světla, je 
dosaženo menšího zmatení blížícího se řidiče, proto jsou retroreflexní prvky pro 
zvýraznění obrysů ideální. Trvalá povaha retroreflexních signálů dovoluje řidiči podstatně 
rychleji lokalizovat objekt, učinit odhad kde je PA zaparkován a jak velký je. Čím rychleji 
je to schopen učinit, tím rychleji může být ochranná reakce provedena. Občas je možné 
setkat se s použitím pouze jednoduchého vodorovného pruhu za účelem nočního 
zvýraznění. Závažná situace může nastat v případě, kdy řidič v noci vidí tento jednoduchý 
pruh ve vzájemném kontextu s dopravním značením, které např. upozorňuje na překážku, 
ostrou zatáčku atd. Řidič si uvědomí až příliš pozdě, že to, co se zdálo být menší 
překážkou, je ve skutečnosti velké vozidlo (obr.44). Rovněž tento jednoduchý pruh zcela 
nedostatečně zvýrazňuje obrysy, obzvláště pokud je vozidlo pozorováno z boku, např. na 
křižovatce. Dva pravoúhle vzory, poskytují více informací řidiči, přibližujícímu se k zadní 
straně vozidla. Na straně druhé smícháním horizontálních, diagonálních a cikcak pruhů, 
představuje složitý vzor, který zvyšuje zmatení řidiče a prodlužuje reakční dobu. 
Nejlepším řešením je zvýraznění obrysů vozidla, právě retroreflexními prvky. [17] 

Aniž bychom si to uvědomovali, naše oči nejsou nikdy v úplném klidu. I když 
jedinec fixuje pohled na nepohybující se předmět, oči vykonávají stálé pohyby.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 44 jednoduchý horizontální pruh [17] 

 

V neposlední řadě je potřeba uvést nezpochybnitelnou vlastnost a hlavně výhodu 
retroreflexních prvků. Aby „svítily“, nepotřebují elektrickou energii. V okamžiku, kdy 
dojde k výpadu elektrické energie ve vozidle, závadě na elektroinstalaci, jsou retroreflexní 
prvky jedinými funkčními varovnými prvky. Tyto pasivní varovné prvky jsou schopny 
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upoutat pozornost rychle a jsou aktivní kdykoliv je vozidlo používáno bez ohledu na 
dostupnost elektrické energie či zapnutí uživatelem. 

 

6.2.3. Fluorescentní retroreflexní materiály 

Výrobci retroreflexních materiálů spojili dva v jedno, když zkombinovali 
retroreflexní a fluorescentní materiály. Vznikl tak fluorescentní retroreflexní materiál, jenž 
se stává dobře viditelným během dne i  noci. Běžně tuto kombinaci vidíme např. na 
hasičských oděvech v podobě zvýrazňujících pruhů. Některé materiály sdílejí kladné ,ale i 
záporné vlastnosti, jako je postupné blednutí fluorescentní barvy. Nicméně „vyblednutí“ 
nepředstavuje takový problém, neboť jejich výměna není příliš nákladná. Zhruba v roce 
1999 uvedla společnost 3M (USA) na trh nový fluorescentní a retroreflexní materiál 
určený pro použití v dopravě. Původně byl vytvořen pro federální vládu, jakož to nová 
celostátně schválená podoba dopravních nápisů. Postupně se začal objevovat v rámci USA 
na dopravních značkách označující školní zónu, přechodech pro chodce, cyklistických 
stezkách, tzn. výstražné dopravní značky nemotorizovaných aktivit na nebo poblíž silnice. 
Tento bezpečnostní prvek se začal nedávno objevovat i v ČR. Denním prvkem byla 
fluorescentní lime-yellow a v noci retroreflexní lime-yellow. Před uvedením této 
fluorescentní barvy, bývaly retroreflexní materiály bílé a stříbrné. Jasnost fluorescentního 
materiálu v noci překonala jas bílé a šedé varianty. Původní fluorescentní materiál 
s problémovou barevnou stálostí byl nevhodný pro vozidla, kdy údržba a následně výměna 
byla velmi komplikovaná a finančně velmi náročná, bylo nutné vyřešit i tento problém. 
Životnost fluorescentní části se významně prodloužila, proto už nic nebránilo v rozšíření 
použití pro zvýšení viditelnosti vozidel samotných. Od roku 1999 uběhlo spoustu času a 
firma 3M i další výrobci urazili značnou cestu za zvýšením kvality a vlastností 
jednotlivých materiálů [17]. 

6.3 Výstražná světelná zařízení (majáky, záblesková světla)[17] 

Tato část bude zmíněna pouze z obecného hlediska, neboť svým rozsahem si tato 
oblast vyžaduje individuální přístup, tudíž samostatnou práci. Mnohdy se budou prolínat 
slova – výstražné světelné zařízení, maják nebo zábleskové světlo. Pokud nebude uvedeno 
jinak, je jakýmkoliv výrazem myšleno obecné určení světelného výstražného zařízení bez 
přihlédnutí na účinnost či samotný princip. 

Důvodem, jenž vedl člověka k vynalezení „blikajících světel“ (majáků, zábleskových 
světel), byla potřeba upoutat pozornost na velkou vzdálenost. Mezi prvními, kdo začali 
používat tyto světla, byli námořnici, kteří pozorovali blikající zdroj světla vůči prázdnému 
vizuálnímu zrakovému poli – oceánu. Jejich snahou bylo určit, na jakou vzdálenost a jaká 
intenzita záblesku bude viditelná na co možná největší vzdálenost. Avšak nebylo důležité 
pouze upoutání pozornosti na plavidlo samotné, ale rovněž lodním navigátorům mělo 
pomoci vidět, identifikovat a lokalizovat zdroj světa tedy maják. Další odvětví lidské 
činnosti, kde majáky našly své uplatnění, bylo letectví. Zjistilo se, že záblesková světla 
pomáhají pilotům rozpoznat další letadla, která sdílejí stejný letový prostor. A právě 
letecký průmysl se začal jako první hlouběji zabývat fungováním a vnímáním blikajících 
(zábleskových) světel.  Piloti i námořníci pozorovali majáky přibližně na stejném pozadí a 
určovali vůči nim svůj směr pohybu. Letadla mají červené a zelené křídlové světlo, což 
zprostředkovává dvojí povahu informací pro pozorovatele – detekce a dráha letu. Majáky 
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používané primárně v letectví si našly své uplatnění i v pozemní dopravě – vozidla 
záchranných a bezpečnostních složek. Patrné rozdíly v účelu použití ovlivnily provedení a 
výkonnost zábleskových světel. Účel zábleskových světel v letectví spočíval v detekci. 
Bodový zdroj světla, v případě letadel, „soupeřil“ ve viditelnosti s poměrně tmavým 
jednotvárným pozadím – oblohou. Další prvek, který se na obloze nevyskytoval, bylo více 
blikajících zdrojů světla ve vzájemné blízkosti. Proto měli piloti dostatek času reagovat na 
podnět blikajícího světla.  

Výstražné světelné zařízení na vozidlech slouží ke zprostředkování „zprávy“, jakou 
je vynucení práva přednosti v jízdě. Tyto světla se nacházejí v prostředí dalších blikajících 
světel, potkávacích světel, koncových světel, atd. Zábleskové světlo je velmi výrazným 
impulsem, tzn. je velmi rychle detekovatelné, pokud ostatní světla na pozadí jsou stálá 
(neblikají). Jakmile se zábleskové světlo ocitne mezi blikajícími světly – brzdová světla, 
další záblesková světla, je výhoda rázem ztracena. Jestliže více než polovina pozadí 
majáků, jsou blikající světla, je reakce na blikající impuls o 250 ms delší, než reakce na 
stabilní signál. V reakci na zvyšování počtu dopravních nehod, vzrůstá počet zábleskových 
světel na kabinách a nástavbách vozidel. Děje se tak bez jakéhokoliv vědeckého podkladu, 
zda opravdu zvýšený počet přinese žádoucí účinek. Jak již bylo dříve řečeno, zábleskové 
světlo je velmi dobře viditelné pokud má tmavé pozadí. Světelné rampy umístěné na 
střechách vozidel, viděny civilním řidičem vůči světlé obloze nebo slunečním paprskům,  
se stávají nevýrazné a téměř neviditelné a to právě z důvodu vysoké intenzity okolního 
osvětlení. Žádné zábleskové světlo nemůže soupeřit svým výkonem s intenzitou 
slunečního záření, které výrazně snižuje jejich účinnost. Pokud jsou záblesková světla 
umístěna v blízkosti předních světel, dochází taktéž ke snížení účinnosti. Negativní vliv 
předních světel bude ještě více zvýrazněn v noci, kdy budou více zářit díky tmavému 
pozadí a tím větší měrou snižovat efekt zábleskových světel.  

Jedním ze základních úkolů zábleskových světel je přitáhnout pozornost. Jakmile je 
tak učiněno, musí obdržet dostatek informací na základě kterých bude schopen lokalizovat 
požární automobil. Což tedy představuje vzdálenost řidiče od vozidla zasahujícího na   
silnici, nebo jak daleko je zásahové vozidlo vzdáleno při pohledu do zpětného zrcátka. 
Tyto složky napomáhají řidiči rozhodnout se, zda má začít brzdit nebo provést úhybný 
manévr. Během dne je posouzení „mezery“ nebo vzdálenosti méně komplikované, jelikož 
intenzita zábleskových světel je výrazně oslabena intenzitou okolního osvětlení a rovněž je 
přítomno více periferních podnětů. V noci a hlavně tam, kde není pouliční osvětlení, chybí 
mnoho pomocných vodítek, proto odhad vzhlednosti a umístění je zkreslený a nepřesný.  
Je zde jeden vedlejší efekt, který musí být brán na zřetel. Když se civilní řidič přibližuje 
k místu zásahu v noci, jeho oči jsou adaptovány na noční vidění. Jas zábleskových světel 
vyvolá deadaptaci na tmu. Vzhledem k tomu, že zpětná adaptace na tmu je podstatně 
pomalejší než deadaptace, čelí řidič snížené funkčnosti zrakového vnímání. Tato 
skutečnosti přispívá k dopravním nehodám, které se odehrají za místem zásahu. Všechna 
velmi jasná světla to mohou způsobit a obzvláště ty, které mají extrémně jasný záblesk.  

Jelikož jasná záblesková světla působí jako visuální stimul, mohou někteří řidiči mít 
tendenci pokračovat se sledováním světel po jejich zpozorování. V důsledku toho řídí tam, 
kde se upírá jejich zrak. Tato „přitažlivost“ je označována jako hypnotická, stejně jako je 
můra přitahována světlem. To se zdá být dobrým vysvětlením k nehodám zaparkovaných 
vozidel. 
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Důležitým a doposud nezmiňovaným faktorem je barva zábleskových světel. 
Modrá, červená, žlutá, bílá – to jsou všechno barvy, které se používají pro výstražná 
světelná zařízení. Barva byla vždy důležitá při navrhování zábleskových světel, ačkoliv 
používání barvy nebylo vždy důsledné. Pozorné použití barvy se zdá být jednou z cest, jak 
získat nejlepší kombinaci vysoké viditelnosti a snížení rozptýlení nebo maskovacího 
efektu. Postoj k modré barvě byl vždy nejednoznačný. S ohledem na základní změny 
vizuálního vnímání během dne a  noci (viz obr. 20), se předpokládalo, že modrá barva 
bude mít svou největší účinnost v noci. Na druhou stranu byla barva modrá považována za 
slabou, neúčinnou během dne. Na základě těchto předpokladů se objevilo používání 
dvoubarevné kombinace – modré pro noční a červené pro denní podmínky. Nedávný 
výzkum z roku 2008 5, se zaměřil na vliv barvy a intenzity výstražných světelných 
zařízení. Obrázek č. 45 zobrazuje vztah reakční doby v kombinaci s jednotlivými barvami 
a pro dvě různé intenzity. Reakční čas je výrazně nižší v noci. Také míra intenzity záblesku 
nepoukazovala na rozpoznatelný rozdíl. Na druhou stranu ve dne vyšší intenzita každé 
barvy způsobila kratší reakční čas, než nižší intenzita. Relativní intenzita pro čtyři barvy za 
denního světla, založena na reakčních časech, je zobrazena na (obr. 46). Průměrné 
ohodnocení viditelnosti každé barvy a intenzity je patrné z (obr. 47). U každé bary vedla 
vyšší intenzita k vyššímu subjektivnímu ohodnocení. Následující obr. 48 a 49 doplňují obr. 
47, což je relativní intenzita na základě subjektivního ohodnocení viditelnosti. Závěr studie 
jsou doporučení směřující k: 

 různé intenzitě pro denní a noční aplikaci, 

  použití modrého světla pro den i noc, 

 použití barvy pro stanovení, zda-li je, či není přístupová cesta blokována vozidly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 45 reakční doba pro jednotlivé barvy a intenzity [5] 
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obr. 46 relativní intenzita pro jednotlivé barvy za denního světla [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 47 hodnocení nápadnosti (viditelnosti) pro jednotlivé barvy [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 48 relativní intenzita odvozená dle subjektivního hodnocení viditelnost ve dne [5] 
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obr. 49 relativní intenzita odvozená dle subjektivního hodnocení viditelnost v noci [5] 

 

Narozdíl od červených a modrých světel, žlutá sváděcí alej nevyvolává přehnaný 
zájem, pokud má obyvatelstvo vžitou modrou nebo červenou barvu světlel, které se 
vyskytují u dopravních nehod. Z tohoto důvodu, v okamžiku ustavení techniky na místě 
zásahu, přichází chvíle pro zapnutí žluté sváděcí aleje, která nebude nevhodným způsobem 
přitahovat pozornost. Pochopitelně všechna ostatní výstražná zařízení by měla být vypnuta. 
Jednotky využívající tento postup následně pracují v méně nebezpečné zóně. [17] 

6.4 Výstražná zvuková zařízení (sirény, houkačky) [17] 

Sirény a jiná zvuková zařízení vytvářejí zvuk různé intenzity, frekvence a charakteru. 
Cílem je varovat ostatní účastníky silničního provozu a chodce o přibližujícím se vozidle 
s právem přednosti jízdy. Řidiči by měli slyšet výstražný signál natolik brzo, aby byli 
schopni reagovat a uvolnit cestu záchranným vozidlům. Aby však řidič sirénu uvnitř 
vozidla uslyšel, musí proniknout dovnitř o větší hlasitosti než je okolní hluk. Všechna 
zařízení vytvářející zvuk, mají stejné nedostatky. Tím hlavním je směrová povaha zvuku. 
Ten se odráží od externích povrchů (zdí budov) a vytváří ozvěnu. Výsledkem je, že za 
místo zdroje zvuku je často označena pozice posledního odrazu, předtím než zvuk vstoupil 
do uší. To však nemá správnou souvztažnost s místem originálního zdroje. V okamžiku, 
kdy řidič hledá zdroj zvuku, ztrácí cenný reakční čas a pravděpodobnost dopravní nehody 
vzrůstá. Je velmi obtížené a zdlouhavé identifikovat místo výstražného zvukového 
zařízení.  

Všichni automobiloví výrobci proklamují zvukové izolační vlastnosti jejich produktů 
a demonstrují tichou jízdu v automobilu. Moderní vozidla jsou dnes konstruována tak, že 
okolní ruch je potlačen na minimum a zároveň poskytují zábavná, rozptylující a jiná 
zařízení, která vyžadují řidičovu pozornost. Jsou to – klimatizace, rádia a v poslední době 
také mobilní telefony, které s sebou přinášejí i další druh rozptýlení – vzájemnou 
konverzaci. Tato zařízení soupeří se zvuky z vnějšího prostředí. Všechny tyto prvky ubírají 
z pozornosti řízení a zvyšují reakční dobu.  

Výstražné zvukové zařízení není možné slyšet ve vozidle, pokud jeho intenzita 
nepřekračuje hodnoty ostatních zvuků vyskytujících se v interiéru vozidla. V okamžiku, 
kdy je siréna spuštěna, dosahuje hodnota zvuku 115 decibelů ve vzdálenosti 15 m od 
vozidla. Uvnitř automobilu s uzavřenými okny je intenzita zvuku regulována na 82 
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decibelů. Ve vzdálenosti 60 m od automobilu je intenzita zvuku uvnitř automobilu 63 
decibelů. Když budeme srovnávat vozidlo pohybující se 35 km/h bez zpuštěné klimatizace 
a rádia, bude dosahovat vnitřní hluk intenzity 56 decibelů. Při téže rychlosti, avšak se 
zapnutou klimatizací na maximum, bude hladina hluku dosahovat 63 decibelů. Současně 
spuštěná klimatizace a rádio vytváří zvuk o hlasitosti 90 decibelů. Na základě těchto 
výpočtů je patrné, že ani v případě blízkosti vozidla se zapnutým zvukovým výstražným 
zařízením nebude siréna ve vozidle slyšitelná. Dalším prvkem, který hovoří proti 
slyšitelnosti sirény, může být řidičova nedoslýchavost. Viz tabulka 1-3. 

 

Vzdálenost sirény 
od auta 

Intenzita zvuku 
(db) 

Siréna v úhlu k 
automobilu 

15 m 82,2 0° 

30 m 79,2 0° 

60 m 63,2 0° 

91 m 53,7 0° 

tab. 1 intenzita zvuku spuštěného výstražného zvukového zařízení – měřeno uvnitř 
automobilu se zavřenými okny [17] 

 

Vzdálenost sirény 
od auta 

Intenzita zvuku 
(db) 

Siréna v úhlu k 
automobilu 

30 m 57,2 45° 

60 m 55 45° 

30 m 61,7 315° 

tab. 2 hodnoty intenzita zvuku spuštěného výstražného zvukového zařízení viz tab. 1 
křižovatka 45° [17] 

 

Klimatizace Rádio 
Hladina vnitřního 

hluku (db) 

vypnuta vypnuto 56 

maximum vypnuto 63 

maximum nízká hlasitost 72 

maximum hlasitěji (ne maximum) 90 a více 

tab. 2 intenzita zvuku uvnitř vozidla vyrobeného v roce 1979 při rychlosti 56 km/h [17] 

 

 

Z předchozích dat je zřejmé, že pokud vůbec řidič zaznamená sirénu, bude již příliš 
pozdě, aby zastavil vozidlo např. na křižovatce a tím se vyhnul dopravní nehodě. Je to tedy 
nové zjištění – siréna a ostatní akustické výstražné zařízení nevytvářejí takový způsob 
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časného varování, jak se předpokládalo. Přesto většina řidičů vozidel používajících 
výstražné zvukové zařízení, velmi spoléhá na jejich funkčnost. Hasiči rovněž přeceňují 
funkci sirény. Je to způsobeno tím, že celá posádka v hasičském vozidle sirénu slyší vždy a 
je pro ni velmi obtížné představit si, že ostatní řidiči na cestě by ji mohli neslyšet. Budou 
tedy velmi překvapeni chováním řidiče, který nebude reagovat, tak jak by očekávali. 

V USA byla diskutována a studii podrobena možná příčina nedoslýchavosti u hasičů. 
Jedním ze závěrů byla možnost přispění sirény, která byla umístěna na střeše vozidla. 
Reakcí na tento problém bylo doporučení FNPA (National Fire Protection Association) o 
změně umístění sirén ze střechy na přední část vozidla. V důsledku této změny ale došlo ke 
snížení účinnosti sirény, kdy zvukové vlny byly odkloněny objektem před vozidlem např. 
ostatními vozidly. Na druhou stanu policejní vozidla používají téměř stejná výstražná 
zvuková zařízení, která jsou taktéž namontována na střeše, přičemž u policistů doposud 
nebyla zaznamenána zvýšená nedoslýchavost. Na základě dalších studií se prokázalo, že 
nedoslýchavost hasičů není způsobena umístěním sirény, ale škodlivými vlivy vznikajícími 
druhem práce. Škodlivý vedlejší účinek sirény, který se prokázal, je zvýšení svalového 
napětí, jenž vede k tomu, že řidič PA dále stlačuje pedál plynu, má snížené periferní vidění 
a zvýšenou produkci adrenalinu v krvi. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že siréna nemá 
vliv na sluch řidiče a osádky PA. Takže nic nebrání umístění sirény na střechu vozidla, aby 
zvuk vycházející ze zařízení nebyl ničím narušován a byla zachována nejvyšší účinnost. 
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7 ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI ZASAHUJÍCÍCH VOZIDEL V 
ZAHRANIČÍ  

Již v úvodní kapitole byla nastíněna barevná a vzorová rozmanitost požárních 
automobilů, se kterou je možno setkat se u jednotlivých hasičských jednotek v zahraničí. 
Nejprve uvádím tři prvky, které užívají záchranné a bezpečnostní složky na svých 
vozidlech  takřka na celém světě. Jsou to:  

 šrafování 

 Chevron 

 Battenberg  

Prvku šrafování, což je kombinace dvou barevných pruhů, je používáno ke zvýšení 
nápadnosti předmětu, překážky. Lidé se v této oblasti inspirovali ve zvířecí říši. 
Živočichové, kteří představují pro ostatní zvířata nebezpečí, bývají velmi výrazně zbarveni 
nebo mají na svém těle výrazné prvky připomínající šrafování obr. 50, 51. Většinou se 
jedná o velmi jedovaté hady, žáby, mloky, nebo nám tak velmi dobře známé vosy a sršně. 
Vzhled korálovce nebude jistě náhodný. Svými pruhy dává jasně najevo – “pozor, jsem 
jedovatý, je lépe se mi vyhnout“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 50 korálovec arizónský [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 51 mlok skvrnitý  
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Takovýchto prvků výstražného zbarvení má mnoho zástupců živočišné říše. Signálem 
nebezpečnosti je obvykle červená, černá a žlutá, někdy i bílá barva. Obzvláště černo-bílá 
kombinace je vhodná pro noční živočichy, neboť při soumraku tvoří nejnápadnější 
kontrast.  

Užitím kombinací různých barev tvořících kontrast, lze upoutat pozornost. Ke 
stejnému účelu se používá šrafování v silniční dopravě, nebo tam, kde je potřeba zvýraznit  
překážku, upozornit na hrozící nebezpečí, apod. Pro označení rizika střetu osob 
s překážkou nebo pádu osob slouží žlutočerné a bíločervené šrafování pod úhlem 45°. Vzor 
bezpečnostní značky je vyobrazen na obr. 52. Pro označení pevné trvalé překážky se 
používá žlutočerné kombinace. Bíločervená se užívá pro označení mobilní (dočasné) 
překážky – dopravní prostředky apod. Žlutou barvu je možno nahradit fluorescentní 
žlutozelenou barvou. Přestože je tato záměna pro viditelnost výhodná v ČR se příliš 
nevyskytuje. 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 52 bezpečnostní výstražné značky označující riziko středu osoby s překážkami nebo 
pádu osob  [10] 

 

Silniční doprava využívá také větší počet vzorů šrafování. Právní předpis [25] 
vysvětluje v § 45 pojem překážka na pozemních komunikacích. V odstavci 3 je uvedeno: 
„Překážka provozu na pozemních komunikacích musí být označena tak, aby ji jiný 
účastník provozu na pozemních komunikacích mohl včas a z dostatečné vzdálenosti 
zpozorovat, například červeným praporkem, dopravním zařízením …”  Dopravní 
zařízení doplňuje dopravní značky, světelné a akustické signály, které přesně vymezuje 
vyhláška [24] v  § 26. Konkrétní podoba dopravního zařízení je vyobrazena v příloze č. 6 
vyhlášky. Pro objasnění dalších postupů nás budou zajímat dopravní zařízení Z 4a-e 
Směrovací desky obr. 53. 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 53 Směrovaní deska č. Z 4a,b,c,d,e 
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Směrovací deska Z 4a,b,c slouží k usměrňování provozu ve směru sklonu šikmých 
pruhů. Taktéž směrovací desky Z 4d,e usměrňují provoz, ale ve směru šipky. Důležitá 
informace plynoucí z vyhlášky [24] je, že v odůvodněných případech může být bílá barva 
nahrazena retroreflexní žlutozelenou fluorescenční barvou. Tato formulace je důsledkem 
uvědomění si skutečnosti s vnímáním barev lidským okem a tím výjimečného postavení 
žlutozelené fluorescenční barvy. Její užití se neobjevuje pouze u směrovacích desek a 
dalších dopravních zařízeních, ale také svislé dopravní značky mohou být za účelem 
zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti umístěny na retroreflexním žlutozeleném 
fluorescenčním podkladu.  Konkrétní příklady uvádí obr. 54, 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 54 Zvýraznění důležitosti dopravní značky [38] 

obr. 55 Zvýraznění důležitosti dopravní značky [38] 

 

Mnoho zemí světa, resp. hasičské záchranné sbory, považují svá vozidla během 
zásahů na silnicích za překážku na pozemní komunikaci, která jejich činností vzniká. Proto 
se setkáváme opravdu na celém světě s častým užíváním šrafování zadní části vozidla. 
Šrafování je označováno výrazem „CHEVRON“ obr. 56. Tento výraz je všeobecně známý 
a pro potřebu své práce jej přebírám z anglického jazyka. V překladu znamená „tvar V“, 
„vzor cikcak“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 56 chevron [36] 
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Tvar chevronu je naprosto stejný, jako u směrovací desky Z 4c. Je složen z 
retroreflexních fluorescentních žlutozelených a retroreflexních červených pruhů o min. šíře 
150 mm umístěných pod sklonem 45°. Chevron označuje překážku na silnici a zároveň 
sklonem šikmých pruhů indikuje možnost objíždění překážky. Nejde zde ani tak o určení 
směru objíždění, ale hlavně o zviditelnění zadní části vozidla, které splývá s okolním 
prostředím.  

Posledním prvkem z výše uvedených, kterými mnohé země zvyšují viditelnost svých 
zásahových vozidel – hasiči, policie a ambulance, je tzv. BATTENBERG. V průběhu 
roku 1992 byly v Anglii započaty aktivity směřující k vytvoření označení vozidel policie, 
které se pohybují na dálnicích. Požadavkem bylo vytvořit vhodné označení, jenž muselo 
splnit následující podmínky.  

 Vozidlo musí být viditelné v průběhu celého dne – 24 hodin denně, na minimální 
vzdálenost 500 metrů.  

 Musí být jasně rozpoznatelné jako policejní vozidlo 

Minimální vzdálenost 500 metrů od přijíždějícího vozidla byla požadována za 
podmínek denního světla v dešti nebo v mlžení, nikoliv však za hustého deště, nebo mlhy. 
Požadavek na viditelnost v noci byl stanoven na osvícení policejního vozidla běžnými 
potkávacími světly vozidla (ne dálkovými). Tyto požadavky musí být dosaženy bez 
přispění světelného výstražného zařízení. 

Denní viditelnosti vozidel – v průběhu prvotních výzkumů bylo zjištěno, že boční a 
zadní strana vozidla jsou  oblasti, které je potřeba utvořit maximálně nápadné. Neboť právě 
tyto části vozidla spatří projíždějící řidiči nejdříve, tedy v okamžiku, kdy je policejní 
vozidlo zaparkováno na boční straně silnice. Přední část policejních automobilů bývá 
většinou viděna pouze ve zpětném zrcátku. Studiem literatury bylo odhaleno, že barevné 
bloky blízké čtverci mají tendenci být nejvíce viditelné. Ze studie [20]16 vyplývá, že bloky 
jsou více nápadnější, pokud mají velký tvar kvádru a jsou přitom obklopeny bloky v 
kontrastující barvě. Stejná studie poukazovala na větší zorné pole fluorescentních barev 
vůči svým barevným protějškům. Následně byla schválena kombinace fluorescentní 
žlutozelené a modré. Vodorovné pruhy byly zamítnuty z důvodu, že pokud pruhy 
pokrývají velkou plochu, způsobují spíše kamufláž. Příklad rovněž vzali v  přírodě a 
v armádě, kde byly právě široké pruhy použity k vytvoření maskování – rozbití celkového 
tvaru (plochy) [8]. 

Na základě výše uvedených požadavků a skutečností zjištěných u předešlých studií 
byl Battenberg zvolen jakožto postranní, boční schéma pro maximální zvýšení viditelnosti 
vozidla z boku. Výhody vzoru Battenberg si uvědomily i ostatní složky ve Velké Británii a 
začaly je používat, ovšem v jiném barvením provedení. Hasiči – fluorescentní 
žlutozelená/červená, ambulance – fluorescentní žlutozelená/zelená atd. Viz obr. 57, 58, 59. 
Jedná se tedy o jakousi „šachovnici“, jenž má základní parametry – retroreflexní 
fluorescentní žlutozelená a retroreflexní červená. Horizontální délka hrany je minimálně 
600 mm, vertikální délka bloku je min. 300 mm [8]. 

Český překlad by byl komplikovaný a proto opět bude v textu zachován původní 
název „battenberg“. Anglické materiály uvádějí, že název „battenberg“ byl použit jelikož 
se velmi  podobá řezu battenberg cake (v řezu kostičkovaný moučník). 
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obr. 57 battenberg-fluorescent lime-yellow/red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 58 battenberg-fluorescent lime-yellow/blue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 59 battenberg-fluorescent lime-yellow/green 
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Pokud jsem hovořil o vzoru chevron jako o velmi rozšířeném po celém světě, totéž 
nelze říci o vzoru battenberg. Jelikož studie na battenberg vzešla z požadavků Velké 
Británie, je v této zemi rozšířen nejvíce. Dalšími zeměmi používajícími tento vzor pro svá 
některá vozidla jsou  Švédsko, Austrálie, USA, Irsko, atd. 

 

7.1 USA 

Studie, [18] která probíhala v letech 1984-1988, upozorňuje na rostoucí počet 
dopravních nehod hasičských vozidel. Bylo poukázáno na nevhodné provedení červené 
nebo červeno bílé kombinace. Jako řešení bylo na základě znalostí autora o fyziologii 
vidění a vnímání barev navrženo použití žlutozelené (lime-yellow) fluorescentní barvy na 
hasičská vozidla. V této studii se porovnávala hasičská vozidla červená a lime-yellow. 
Výsledek indikoval, že červená resp. červenobílá kombinace měla 3x větší nehodovost. 
Tento poznatek a následná osvěta Dr. Solomonem jistě přispěla k rozšíření fluorescentní 
žlutozelené barvy na hasičská vozidla obr. 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 60 fluorescent lime-yellow 

 

V poslední době bylo zásadní měrou ovlivněno barevné provedení hasičských 
vozidel v USA. Uskutečnilo se tak na základě NFPA 1901, Standart for Automotive Fire 
Apparatus. NFPA (National Fire Protection Association) 1901 edition 2009 je dobrovolná 
norma – doporučení, vytvořené na základě konsenzu mezi jednotlivými zájmovými 
skupinami: výrobci PA, uživatelé PA, servisní technici PA, členové pojišťoven a ostatní 
experti. Souhlas s NFPA standarty je dobrovolný, dokud není přijat zákonem či jiným 
právním předpisem. Přesto však výrobci PA aplikují doporučení NFPA, aniž by byly 
nařízeny právně. Je to také součást prodejní politiky. S účinností od 1. ledna 2009, jsou 
v části 15.9.3 dokumentu NFPA 1901 – Standard for automotive Fire Apparatus, uvedeny 
požadavky na retroreflexní prvky použité ke zvýšení viditelnosti vozidla. Těmi jsou: 

 50 % délky kabiny a nástavby vozidla (na každé straně) má být polepena 
retroreflexním pruhem o minimální šíří 100 mm, 
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 25 % šíře přední části kabiny má rovněž být polepena retroreflexním pruhem o 
minimální šíři 100 mm, 

 50 % plochy zadní strany vozidla má být polepena vzorem chevron v kombinaci 
retroreflexní fluorescentní žlutozelená/červená, kdy šíře pruhů je 150 mm. 

Poslední doporučení zvedlo velkou vlnu diskuzí. Nelze říci, že by jednotkám vadil 
samotný vzor chevron, ale trnem v oku jim bylo určení barvy. Říkali: „Chevron ano, ale 
měl by být sladěn s ostatní barvou vozidla a tradicí jednotek“. Nicméně stanovení přesné 
barvy zůstalo – naštěstí. O přispění chevron vzoru k lepší viditelnosti vypovídá obr. 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 61 chevron USA [37] 

 

V USA je možné setkat se i s použitím vzoru battenberg, ale jen v omezeném 
množství. Přes všechnu snahu odborníků a kvalitních studií je stále možné setkat se 
s červenobílou kombinací obr. 62. USA převzala vzor chevron i battenberg na základě 
studií a aplikací ve Velké Británii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 62 červeno bílá kombinace USA 
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7.2 Velká Británie 

Barevná rozmanitost vozů ve Velké Británii je opravdu velká. Použité barvy: 
červená, bílá, fluorescentní červená nebo kombinace červené kabiny a fluorescentní 
žlutozelené nástavby obr. 63, 64, 65, 66. Zvýrazňující prvky chevron a battenberg byly 
převzaty na základě studií [20] a [8] od policie. Dalším zvýrazňujícím prvkem je lime-
yellow vodorovný pruh s modrým olemováním nebo bez modrého lemování. Prvek 
chevron je na všech vozidlech bez rozdílu barevného provedení vozidla. 
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obr. 63 červená a battenberg UK [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 64 fluorescentní červená UK [31] 
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obr. 65 červená a lime-yellow UK [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 66 bílá UK [31] 

 

7.3 Francie 

Francouzské pojetí vozidel hasičského sboru nebylo dlouhou dobu nikterak odlišné o 
barevného provedení v ČR. Červená barva byla stejná, pouze chyběl bílý pruh. Zásadní 
změna nastala pro všechna nová vozidla od února 2007, kdy byly stanoveny nové 
podmínky na barevné provedení a použití zvýrazňujících prvků. Těmi jsou nově 
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konturovací pásky v barvě žluté, použití vzoru chevron na zadní straně v plné ploše a 
taktéž chevron na čelní masce vozidla obr. 67. Chevron je v barvě fluorescent lime-
yellow/red. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 67 nová barevná úprava od února 2007 [29] 

 

7.4 Ostatní země Evropy 

Ostatní státy Evropy používají, jak již bylo zmíněno ve většině případů tradiční 
červenou, nicméně objevují se vlaštovky v podobě fluorescentních barev a to žlutozelené – 
Portugalsko, Švýcarsko, Norsko, nebo fluorescentní červená – Německo, Finsko, atd. 
Uvedené fluorescentní varianty však v těchto zemích nepřevládají, ale spíše se jedná o 
lokální aplikaci. Vzor battenberg se v jiných státech Evropy téměř nevyskytuje. Chevron 
již tak ojedinělý není, pokud jej ale státy zvolí, většinou v kombinaci bílých pruhů 
s barvou, která se vyskytuje na karoserii vozidla obr. 68. 
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7.5 Austrálie a Nový Zéland 

Tuto oblast zmiňuji, neboť aplikuje bílou barvu na svá vozidla. Využívají bílou, 
žlutou, fluorescentní lime-yellow a samozřejmě tradiční červenou, dále kombinace 
červená/bílá, nebo velmi netradiční kombinace červená/modrá viz obr. 69. Vzor chevron je 
zastoupen ve většině případech a battenberg jen výjimečně. Zajímavostí je, že vodorovný 
zvýrazňující pruh není proveden vzorem battenberg, ale pruhovaným šrafováním lime-
yellow/red obr. 69, 70, 71, 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 68 chevron bílá/červená [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 69 červeno-modrá – Nový Zéland [31] 
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obr. 70 lime-yellow – Nový Zéland [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 69 bílá + battenberg – Austrálie [31] 
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8 NÁVRH NA ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI ZASAHUJÍCÍCH 
VOZIDEL V ČR  

V následující závěrečné části zmíním jednotlivé prvky přispívající ke zvýšení 
viditelnosti a tedy i bezpečnosti PA. Tato opatření mají chránit lidské zdraví, životy a 
v neposlední řadě i hmotný majetek – techniku. Některé z těchto návrhů je možno uplatnit 
v praxi až po dosažení legislativní shody. Avšak pokud přispěje jakékoliv opatření 
k záchraně i jednoho života, není důvod ho legislativně nepodpořit. Otázkou, kterou zde 
nezohledňuji, je ekonomická stránka věci.  

Již na samém začátku práce byla zmínka o studii, která byla v České Republice 
prováděna za účelem zvýšení viditelnosti vozidel. Bylo to v roce 1977 a proto je myslím 
načase podrobit opětovné analýze současný stav barevného označování PA.  

8.1 Barva  

Barvu uvádím na prvním místě, neboť pozornému čtenáři jistě neuniklo, jaký 
význam samotné barvě PA přikládám. Volbou správné barvy je možno dosáhnout 
nejvyššího účinku. Jedná se totiž o největší plochu, kterou lze upoutat. Nebudu zde 
opakovat, jak je tradiční červená barva nevhodná nejen pro požární vozidla. To už vše 
víme. Z vyplývajících skutečností, jenž stanovily týmy vědců pracujících na mnoha 
studiích ve všech koutech světa, je fluorescentní žlutozelená barva tou nejlepší. Ale byli 
bychom schopni si představit, natož tak akceptovat, že všechny zásahové požární 
automobily by byly v barvě lime-yellow? Dovolím si odpovědět za vás. Asi ne. Ostatně 
posuďte sami na ilustrativním obr. 70. Na druhou stranu, je to jen otázka času a kvalitní 
osvěty, než bychom si na tyto vozidla přivykli a brali je jako naprostou samozřejmost. 
Něco podobného určitě způsobil příchod fluorescentní červené RAL 3024 v roce 1996. 
Bez ohledu na tradici a zvyky budou vždy dva tábory. Jeden bude zastáncem, druhý 
zarputilým odpůrcem. Zakořenila zde hluboká tradice, hasiči byli vždy spojováni 
s červenou barvou. Je však potřeba „citové“ záležitosti odložit a učinit vozidla nápadnější, 
lépe rozpoznatelná.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 70 CAS v barvě lime-yellow 
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Fluorescentní žlutozelená není barvou, kterou navrhuji k aplikaci na nová zásahová 
vozidla. Tou je fluorescenční červená RAL 3024. Dle mého názoru splňuje vše, co bylo 
v předchozích kapitolách zdůrazňováno. A jelikož je to „červená“ – tradice rovněž neutrpí 
porážku. Jak již bylo dříve zmíněno, studie pánů Buonarosy, Seyera z roku 2007 [13]2 
poukázala, že není rozdílu ve vnímání nápadnosti fluorescentní červenooranžové a 
fluorescentní žlutozelené během dne, přestože fluorescentní žlutozelená má výrazně vyšší 
zářivost.  

Mým závěrem ve volbě barvy a tedy jednoznačným doporučením je barva 
fluorescentní červená RAL 3024. 

V případě užití barvy na nových vozidlech zde nejsou žádné překážky. Více 
problému však vzniká u stávající techniky – co s ní? Barvu budeme aplikovat pouze na 
nová vozidla. Otázka zní, kolik nové techniky s ohledem na státní rozpočet si budou hasiči 
moci v následujících letech dovolit. Jistě se předpokládá s neustálou obměnou, ale červené 
vozy budou ještě dlouhou dobu zasahovat na stanicích. Další skutečností je předpokládaná 
neochota některých Hasičských záchranných sborů krajů s přijetím fluorescentní červené i 
na nová vozidla. Nejednou bylo z hasičských kruhů slyšet „..přece nebudeme mít stejnou 
barvu jako Ostrava …“. Dětinské, hloupé a velmi omezené. Proto je potřeba přinést návrh 
řešení i pro tradiční hasičkou barvu – červenou RAL 3000. V dalších návrzích o změně 
barevného provedení jsem zohlednil obě dvě barvy – červená RAL 3000 a fluorescenční 
červená RAL 3024, čímž bude dosaženo uniformity a níže uvedené platí pro obě barvy bez 
rozdílu. 

8.2 Zvýrazňující prvky  

Bílý zvýrazňující pruh je důkazem nevhodného chápání zvýraznění. Pro zvýraznění 
vozidla je nutno aplikovat prvky, které jej budou činit nápadným v prostředí, ve kterém se 
bude nejvíce vyskytovat. Není tedy důležité, aby vozidlo vypadalo nápadně v garáží nebo 
před ní. Bílý pruh zvýrazňuje pouze, pokud se díváme na vozidla z velké blízkost nebo 
v případě, kdy pozadí vozidla je jednotné – les, louky atd. Bílý „zvýrazňující“ pruh 
jednoznačně rozbíjí plochu vozidla a přispívá k maskovaní. Taktéž bílá barva není barvou, 
která by upoutala naši pozornost. Vozidlo, jenž by bylo celé v barvě fluorescentní červené 
obr. 71, nebude bez bílého pruhu postrádat nápaditost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 71 CAS v barvě lime-yellow 
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Na obr. 70 a 71 je vozidlo s pouze dvěmi skříněmi (roletami), tzn. plocha 
fluorescentní barvy je velká. Není výjimkou, že PA mají tři i čtyři skříně, pak plocha 
fluorescentní barvy nebo běžné červené výrazně klesá a barva se vyskytuje pouze na 
kabině a na okrajových částech nástavby obr. 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 72 TA čtyři rolety [36] 

 

Nevhodnou formulací ve vyhlášce 35/2007 Sb. dochází k podpoření kamufláže. 
Jinými slovy, je uvedeno, že bílý vodorovným pruh je umístěn na bočních plochách 
kabiny, který dále pokračuje na účelovou nástavbu, pakliže je opatřena pevnou karoserií a 
je v červené barvě. Déle je uvedeno, že v místech s nesouvislým povrchem nebo jinou 
povrchovou úpravou kabiny a nástavby je bílý pruh přerušen. Výsledkem je umístění 
bílého pruhu na kabinu. Na nástavbu se pruh neaplikuje téměř vůbec, neboť rolety tvoří 
největší plochu nástavby. Tato plocha je šedá a ta je opravdu velmi dobrou barvou 
k maskování. Tuto oblast však můžeme velice dobře zviditelnit polepem, který lze umístit  
i na lamely rolet viz. battenberg a ostatní pruhy ze zahraničí. 

Navrhované řešení v otázce zvýrazňujícího pruhu je použití retroreflexního 
fluorescentního žlutozeleného pruhu na bocích vozidla. Podmínkou je, aby pruh byl jak 
na karoserii, tak na nástavbě v celé délce, tedy i na roletách. Pro vozidla v barvě RAL 3024 
dostačuje šíře 200 mm. Minimální šíře 300 mm je nutností pro vozidla v RAL 3000. 
Maximální hranici záměrně neuvádím, neboť pruh ve fluorescentní barvě netrpí stejnými 
nedostatky jako v barvě bílé, kde naopak platí, čím širší, tím hůře. Ale za rozumnou 
maximální šířku lze považovat 350 mm. Ve Velké Británii se fluorescentní lime-yellow 
pruh zdá být vždy asi 200 mm. Rozdílem však je fluorescentní lime-yellow provedení 
nástavby. 

Dalším prvkem, o kterém bylo hovořeno a výraznou měrou přispívá ke zvýšení 
viditelnosti během noci, je zvýraznění obrysu vozidla. Ještě do nedávna byly k dispozici 
pouze konturovací pruhy (pásky) v barvě: červené, bílé a žluté (jantarové). Firma 3M 
nabízí pásky v nových odstínech – fluorescenční žlutozelená a žlutá. Aplikací této pásky 
v barvě fluorescenční žlutozelené dojde ke zvýraznění tvaru vozidla nejen v noci, ale i ve 
dne. 
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Navrhuji použití 3M pruhu fluorescentní žlutozelené (983-23) pro zvýraznění 
celého tvaru vozidla během dne i noci. Fluorescentní žlutozelená bude působit kontrastně 
jak na červeném, tak i na fluorescentním červeném podkladu. Pro dosažení maximálního 
účinku je nutné umístit konturovací pruh po celém obvodu vozidla a nikoli pouze v horní 
části nástavby, jak je tomu běžně nyní. Další důležitým prvkem je vzdálenost od okraje 
hrany karoserie. Vyhláška 35/2007 Sb. uvádí maximální vzdálenost červených 
konturovacích pruhů na 30 mm. Běžná praxe je lepit pásku přímo k okraji karoserie. Mým 
poznatkem, který přispívá k vyšší účinnosti kontury, je zachování určitého odstupu od 
hrany vozidla. To z důvodu stejného pozadí po obou stranách pásky, aby se zvýšil její 
kontrast. Hodnotu pro nové řešení bych stanovil na minimálně a zároveň maximálně        
50 mm. 

Výše uvedená řešení jsou zobrazena na obr. 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.73 Retroreflexní fluorescentní žlutozelené prvky – vodorovný a konturovací pruhy  

 

Konstrukce kabiny vozidla na obr. 73 neumožňuje aplikaci fluorescentní lime-yellow 
konturovací pásky na horní část kabiny vozidla. U větších vozidel je důležité umístit pásku 
tak, aby zvýrazňovala i tvar kabiny. Vodítkem může být provedení francouzských vozů, 
viz [29].  

Přední část vozidla je plocha, kterou vidí řidič nejen při pohledu do zpětného zrcátka, 
ale i při vjíždění z vedlejší silnice na hlavní nebo na křižovatce. Problém s nápadností PA 
nenastane v noci, kdy se předpokládá funkčnost světelného výstražného zařízení, ale ve 
dne, kdy nebudou majáky dosahovat takové intenzity, aby dostatečně upoutaly pozornost 
řidiče.   
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Navrhuji umístění vodorovného zvýrazňujícího pruhu v retroreflexní 
fluorescentní žlutozelené barvě na přední část vozidla ve stejné říši, jako je rozměr 
bočního vodorovného pruhu obr. 74. Tímto umístěním se zvýší rozpoznatelnost ve dne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 74 bílý a fluorescenční žlutozelený pruh [33] 

 

Poslední částí a nejdůležitější částí pro použití zvýrazňujících prvků je zadní strana 
vozidla. S ohledem na význam vzoru chevron a jeho rozšíření v rámci světa, nenacházím 
důvody, které by měly zapovědět použití vzoru chevron také u nás. Chevron dává zcela 
jasnou informaci o vzniklé překážce silničního provozu, kterou tvoří PA při zásahu. Pokud 
by nebyl chevron umístěn na zadní straně vozidla v barvě RAL 3024, může se stát, že řidič 
uvidí vozidlo, ale příliš pozdě zareaguje, neboť si včas neuvědomí překážku. V případě 
umístění chevronu nebude pochyb o tom, zda jde o překážku či nikoliv. Zmiňuji to 
z důvodu, že i vozidla v barvě RAL 3024 mají dopravní nehody, kdy druhé vozidlo narazí 
zezadu do PA.  

Navrhuji umístit vzor Chevron na zadní část vozidla po celé ploše. Nejlepší 
variantou jsou šikmé pruhy v barvě červené a fluorescentní žlutozelené. Šíře pruhů 150 
mm, které svírají úhel 45° se středovou svislicí. Není vhodné, aby fluorescentní 
žlutozelená byla nahrazena bílou nebo žlutou barvou. Tímto krokem by veškerá výhoda 
chevronu zanikla viz obr. 75. Chybějící fluorescentní složka devalvuje vzor chevron.  
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Obr.75  chevron červeno-žlutý  

 

8.3 Výstražné světelné a zvukové zařízení 

Jelikož je tato oblast v této práci zmiňována pouze okrajově, stejného charakteru 
bude i rozsah doporučení. Při výběru světelného výstražného zařízení by měl být brán 
zřetel na možnost zvýšení, resp. snížení intenzity během dne a noci. Účinnost světelného 
zařízení během dne je limitována intenzitou okolního osvětlení. Ani vhodné barevné řešení 
PA není schopno zaujmout pozornost řidiče na jakoukoliv vzdálenost. Obzvláště 
přibližuje-li se PA zezadu k vozidlu. Nejenže čelní plocha PA se téměř z 50 % skládá ze 
skla, ale rovněž řidič osobního vozidla vidí PA ve zpětném zrcátku, které vše ještě 
zmenšuje. Jediným prvkem, který je schopen na velkou vzdálenost zaujmout pozornost 
nejsou modrá záblesková světla, ale světelná „houkačka“ dálkovými světly. Tento způsob 
alternuje blikání dálkovými světly (levé, pravé), což ve dne představuje nejintenzivnější 
zdroj světla. Tohoto přístupu využívají PA ve Velké Británii, USA, Austrálii atd. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o blikání dálkových světel, musí být použití tohoto prvku 
vyhrazeno pouze pro denní dobu a nikoliv noc. 

Zvuková výstražná zařízení mají své omezení, jenž jsou dána způsobem šíření 
zvukových vln. Proto by měl být tento deficit brán v potaz při jejich umisťování. Čím 
méně bariér bude před zdrojem zvuku, tím lepší účinnosti bude dosaženo. 
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9 ZÁVĚR 

 
Diplomová práce v jednotlivých kapitolách poskytuje dílčí informace, které jsou 

založeny na vědeckých poznatcích. Zdrojem informací jsou zahraniční studie, zabývající se 
cíleně prvky, jenž přispívají ke zvýšení bezpečnosti na silnicích, např. vnímání 
fluorescentních barev, prvky přispívající k opačnému efektu tedy kamufláži,  atd. 
Uvedením těchto poznatků a tedy i cílem celé práce je, přimět čtenáře k odlišnému 
vnímání barevnosti PA než tomu bylo doposud. Nejsem jistě daleko od pravdy, když si 
dovolím tvrdit, že barva PA v ČR je stálé vnímána, jako prvek naprosto pasivní a nemající 
žádný vliv na bezpečnost. Vždyť ona červená s bílou je dosti nápadná. A pokud by mělo 
něco přispět ke zvýšení viditelnosti vozidla, tak jedině přidání  světelných výstražných 
zařízení. Tímto přístupem však pouze přispíváme k většímu zmatení řidičů, což může mít 
za následek dopravní nehody. 

 Úvodní kapitola provází čtenáře historickým vývojem barevného provedení vozidel 
až po současnost. Rovněž v krátkém shrnutí poukazuje na vyskytující se rozdíly mezi 
barevným provedení v jednotlivých zemích. Následující kapitoly „optika“ a „zrakové 
ústrojí“ objasňují schopnosti periferního vnímání, podstatu barevnosti jednotlivých 
předmětů, důvody proč vidíme barevně a proč vidíme některé barvy jasněji, než jiné. Ač 
jsou to kapitoly poměrně obsáhlé, jsou zásadní pro správné pochopení dalšího objevování. 
V dalších kapitolách se dozvíme o možnostech, jimiž je můžeme dosáhnout správného 
řešení v otázce lepší viditelnosti vozidel. Pečlivého čtenáře zde jistě nepřekvapí označení 
fluorescentní lime-yellow – barvou, nejvhodnější pro jakékoliv zvýraznění. Naopak mírné 
rozčarování vyvolává část o retroreflexních (zvýrazňujících ) prvcích. Jistě vás překvapí, 
že nevhodnou aplikací přispívají ke kamufláži.  Velmi okrajově zmíněná část o 
výstražných zařízeních dovršuje dojem, že vše co jsme předpokládali za zvýšení 
viditelnosti, dnes spíše působí opačným efektem. Na obrazovou dokumentaci velmi pestrá 
oblast „ zvýšení viditelnosti zasahujících vozidel v zahraničí“, nádherně ilustruje určitou 
národnostní odlišnost, avšak základní prvky se opakují ve většině zemí. Je až spodivem, že 
do České republiky se po dobu téměr 33 let nic nového nedostalo. Světlou výjimkou je 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, který si již od roku 1996 klestí svou 
cestu barevnosti a musím pouze kvitovat tuto snahu. Závěrem celé práce jsou předložena 
doporučení, jenž jsou vytvořena tak, aby je bylo možno bez rozdílu aplikovat jak na 
fluorescentní červenou, tak i na standardní červenou. Těmi doporučeními jsou:  

 Použití fluorescenční červené na nová vozidla 

 Nahrazení bílého pruhu, pruhem v barvě fluorescentní žlutozelené, který je také 
retroreflexní. Tento nový pruh má být umístěn po stranách kabiny a nástavby, 
včetně rolet a taktéž na přední straně vozidla 

 Aplikace fluorescentní žlutozelené konturovací pásky 3M, za účelem zvýraznění 
obrysů vozidla (celého vozidla). 

 Vzor chevron má nalézt své místo na zadní straně vozidla – barva  fluorescentní 
lime-yellow /red 
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 Střídavě blikající světelná houkačka umožňuje včasnou rozpoznatelnost 
zasahujícího vozidla ve zpětném zrcátku především za denního světla. 

Jsem si vědom, že je to docela radikální změna, nicméně nutná. Chtěl bych říci, že se 
nejedná o „okopírování“ zahraničních přístupů. Volil jsem takové prvky, které je možno 
použít na obě u nás vyskytující se barevná provedení. Tak například vzor Battenberg, já 
osobně považuji na mnohem lepší variantu, než pouze jednoduchý vodorovný pruh, ale 
použití battenbergu na fluorescentní červené by působilo až příliš přeplácaně.  

Jsem přesvědčen, že se podařilo naplnit cíle práce a že i nezasvěcený čtenář bude 
schopen potvrdit správnost zahraničních variant a řešení. Na druhou stranu, jsem si vědom, 
že je potřeba dalších studií, což ostatně uvádějí i ostatní zahraniční výzkumy. Rovněž jsem 
si vědom, že všechna mnou navrhovaná opatření nebude možné, i při dobré vůli, realizovat 
okamžitě, ale bude se muset přistoupit ke změně legislativy. 

Na závěr bych rád poděkoval za věcné připomínky a hlavně cenné rady, Ing. 
Kučerovi, Ing. Škrobovi a Ing. Crvkalovi  z firmy 3M za poskytnutí materiálové podpory. 
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