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Předmluva 

Tato metodika stanovuje postup pro úpravu výuky v autoškolách v souvislosti s problematikou jízdy 

za viditelnosti snížené tmou. Jejím cílem je zdokonalit vzdělávání žadatelů o řidičská oprávnění 

i vzdělávání zkušených řidičů v rámci povinné výuky zaměřené na zdokonalování jejich odborné 

způsobilosti. V metodice je využito výsledků výzkumu zaměřeného na zkoumání možností řidiče 

rozpoznat chodce na vozovce v podmínkách skutečného silničního provozu. Tento výzkum byl 

realizován při řešení projektu č. TD020239: Posilování právní jistoty při technickém posuzování 

dopravních nehod s chodci za snížené viditelnosti a v rámci řešení tohoto projektu vznikla i tato 

metodika. Projekt řešil vysokoškolský ústav, Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického 

v Brně pro Technologickou agenturu ČR v letech 2014-2015. 

Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy ČR v Praze, odborem ITS, kosmických aktivit a 

VaVaP 

dne 16. 3. 2016 pod č. j. 121/2015-710-VV/1 
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1 Úvod 

1.1 Charakteristika cílové skupiny 

Metodika výuky jízdy za viditelnosti snížené tmou se zaměřuje na dvě cílové skupiny. 

 První skupinou jsou žadatelé o řidičská oprávnění, kteří mají jen omezené zkušenosti 

s řízením motorových vozidel, získané v rámci výcviku v autoškole. 

 Druhá skupina jsou zkušení řidiči, u nichž probíhá zdokonalování odborné způsobilosti pro 

účely jejich profesní způsobilosti, a kteří již mají řadu zkušeností s řízením motorových vozidel 

ve dne i v noci. 

1.2 Zdůvodnění potřebnosti 

Nedílnou součástí zvyšování bezpečnosti silničního provozu je výchova řidičů. 

Důležitost tohoto konstatování potvrzuje i analýza dopravní nehodovosti za rok 20141, která stejně 

jako v dřívějších obdobích ukazuje, že většina dopravních nehod vzniká v důsledku selhání lidského 

faktoru. V roce 2014 z celkového počtu 85 859 dopravních nehod zavinili řidiči motorových a 

nemotorových vozidel a chodci 76 808 nehod, tj. 89,5 % všech vzniklých dopravních nehod. Člověk je 

proto hlavním rizikovým faktorem v dopravě. Většinu nehod pak zaviní řidiči motorových vozidel. 

V roce 2014 z celkového počtu 85 859 nehod zavinili řidiči motorových vozidel 72 845 nehod, tj. 

84,8 % z nich. Zkvalitnění přípravy řidičů pro řízení motorových vozidel tak významně přispívá ke 

snížení dopravní nehodovosti tím, že se cíleně zaměřuje na řidiče motorových vozidel, jako na 

nejvýznamnější rizikový faktor v dopravě. 

Ukazuje se, že ve výchově řidičů je malá a někdy i žádná pozornost věnována problematice 

bezpečnosti při jízdě za viditelnosti snížené tmou. 

V noční době vzniká přibližně čtvrtina dopravních nehod. V roce 2014 se jednalo o 21 588 dopravních 

nehod z celkového počtu 85 859. Jedná se o méně nehod než ve dne, což zcela zřejmě ovlivňuje 

intenzita provozu, která je v noční době významně nižší než ve dne. Nehody v noci však mají často 

závažnější následky, než dopravní nehody v denní době.  

Ukazuje se, že při nehodách v noci je smrtelně zraněna až třetina osob usmrcených při dopravních 

nehodách. V roce 2014 se jednalo o 207 osob z celkového počtu 629. 

Zvláště závažné následky pak mají dopravní nehody s chodci, kdy každá pátá až šestá osoba, která na 

silnici zemře, je chodec. V roce 2014 z 629 osob usmrcených při dopravních nehodách zemřelo 

112 při dopravních nehodách s chodci. Většina chodců je smrtelně zraněna v noci. V roce 2014 se 

jednalo o 65 osob ze 112, tj. 58 % zemřelých osob. 

Lze shrnout, že pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu je nezbytné zabývat se přípravou řidičů 

nejen pro jízdu ve dne, ale i v noci, kdy omezení rozhledu světelnými podmínkami zkracuje řidiči 

dobu potřebnou na správné rozhodování a jednání, což zvyšuje riziko dopravních nehod a častěji 

u nich vede k jejich závažnějším následkům. 

                                                           
1
 POLICIE ČR. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2014. Praha, 2015. 
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2 Cíl metodiky 

Cílem metodiky je stanovit efektivní postup pro úpravu výuky v autoškolách v souvislosti 

s problematikou jízdy za viditelnosti snížené tmou, a to jak tematicky, tak i časově a s ohledem na 

charakteristiky frekventantů kurzů. Důležitým cílem navržené úpravy je zkvalitnění přípravy řidičů pro 

jízdu za těchto specifických podmínek tak, aby vlivem navržené úpravy bylo možno dosáhnout snížení 

počtu dopravních nehod a z nich plynoucích ztrát. 

Pro zajištění funkčnosti navrženého postupu byla provedena analýza stávajícího postupu výuky a také 

srovnávací analýza s nově navrženým postupem. Součástí metodiky jsou i přílohy, které stanovují 

obsahovou náplň výuky a učební text pro lektory tak, aby byly vytvořeny i předpoklady pro zvýšení 

odborné způsobilosti lektorů autoškol. 

V návaznosti na výše vymezené cílové skupiny si první část metodiky klade za cíl zdokonalit 

vzdělávání žadatelů o řidičské oprávnění v rámci povinné výuky. Druhá část metodiky si klade za cíl 

zdokonalit vědomosti řidičů, v rámci povinné výuky zaměřené na zdokonalování jejich odborné 

způsobilosti. 

3 Analýza současného stavu 

3.1 Studijní literatura pro autoškoly 

Každá studijní literatura pro autoškoly se zabývá problematikou jízdy za viditelnosti snížené tmou. 

Z poslední doby lze uvést knihy RŮŽIČKA, Bronislav. Autoškola: Příručka pro dobré řidiče (2008), 

FAUS, Pavel. Autoškola: Příručka pro začínající řidiče (2008), FAUS, Pavel. Autoškola: Moderní 

učebnice (2014), MINÁŘ, Václav. Autoškola: Moderní učebnice a testové otázky (2015). 

Jak vyplývá z níže provedené rešerše, autoři se problematice jízdy za viditelnosti snížené tmou věnují 

spíše okrajově v rozsahu nejvýše do 1 strany. 

Učební text RŮŽIČKA, Bronislav. Autoškola: Příručka pro dobré řidiče2 se problematice jízdy za 

viditelnosti snížené tmou věnuje nejpodrobněji ze všech výše uvedených publikací. Autor v kapitole 

Jízda za nepříznivých podmínek, v podkapitole Noční jízda (str. 97) upozorňuje na výhody a nevýhody 

noční jízdy. Z hlediska pozitiv uvádí, že jízda noční krajinou má své neodolatelné kouzlo a mnozí řidiči 

toto období přímo vyhledávají, protože na silnicích je relativní klid a zejména u dálkových jízd se zdá, 

že všechno jaksi rychleji „odsýpá“. Z hlediska negativ uvádí, že tma dokáže podstatně více zatížit 

řidičovy zrakové a orientační smysly, což pro některé může znamenat vyšší stres a řidič by měl 

pamatovat na to, jak jim alespoň trochu odlehčit. Z hlediska vlastností vozidla a péče o vozidlo autor 

uvádí, že je důležité mít vozidlo s výkonnými světlomety. Zdůrazňuje nutnost čistého předního skla a 

upozorňuje na důsledek znečištěného čelního skla, který se projeví při osvětlení světlomety 

protijedoucích vozidel tím, že dojde k rozptylu světelných paprsků na nečistotách, což způsobí 

nejasný průhled z vozidla a chvilkovou ztrátu viditelnosti. Z hlediska zásad jízdy autor doporučuje 

jezdit co nejblíže středu vozovky, ale tak, aby nedošlo k ohrožení ostatních řidičů a řidič se přitom 

vyhnul různým překvapením, která by na něj mohla číhat na tmavé krajnici. Při oslnění od 

protijedoucích vozidel autor doporučuje přimhouřit oči a sledovat bílý pás u pravé krajnice, 

                                                           
2
 RŮŽIČKA, Bronislav. Autoškola: Příručka pro dobré řidiče. 4. vyd. Brno: Computer Press, 2008, 127 s. ISBN 978-

80-251-2233-4. 
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kontrolovat směr silnice i případné překážky na okraji. Při jízdě neznámou krajinou doporučuje jet za 

jiným, vpředu jedoucím vozidlem. K tomu uvádí, že pokud vpředu jedoucí vozidlo řidiče vyloženě 

nebrzdí, může jet řidič celkem svižně a jízda ho nebude tolik vyčerpávat. Naopak předjetím vpředu 

jedoucího vozidla řidič příliš nezíská, protože zpravidla nepojede rychleji a zezadu ho budou 

znervózňovat světlomety vozidla, které předjel. V souvislosti s jízdou po dálnici autor upozorňuje na 

její únavnost a stereotypnost. Doporučuje, zvláště při pocitech únavy, nesledovat strnule koncová 

světla vozidel jedoucích vpředu, aby tato řidiče neuspávala. Doporučuje těkat neustále očima na 

světla v protisměru, přístrojovou desku, vozidla, která jedou vepředu, na značky apod. Výslovně autor 

uvádí, že kromě otevřeného okna a autorádia je to jediný způsob jak neztratit pozornost. Při velké 

únavě doporučuje zastavit a dostatečně si před další cestou odpočinout. Z hlediska omezení rozhledu 

řidiče autor upozorňuje na situaci, kdy řidič přejíždí vrchol stoupání a světlomety vozidla mu na 

okamžik neosvětlí vozovku, čímž dle autora řidič ztrácí přehled o situaci před vozidlem. Z hlediska 

problematiky spojené s orientací řidiče na vozovce autor upozorňuje na situaci, kdy se řidič orientuje 

podle koncových světel jiného vozidla, předpokládá, že se před ním nachází pouze rovný úsek silnice 

a následně zjistí, že se jednalo o koncová světla traktoru zaparkovaného na poli. Jednou větou je 

upozorněno i na nebezpečí spojené s pohybem neosvětlených chodců a cyklistů po silnici, zvláště 

v blízkosti obcí. 

V učebním textu FAUS, Pavel. Autoškola: Příručka pro začínající řidiče3 se autor problematice jízdy za 

viditelnosti snížené tmou věnuje v kapitole Zásady bezpečné jízdy (str. 157), kde zcela zřejmě 

v návaznosti na ustanovení § 18 zákona č. 361/2000 Sb. (dále jen zákon) uvádí, že řidiči v noci či za 

šera (stejně jako v mlze) musí jet nanejvýš takovou rychlostí, aby byli schopni zastavit vozidlo na 

vzdálenost, na kterou mají dohled. Pojem dohled, který autor používá, na místo pojmu rozhled, který 

je použit v zákoně, nevysvětluje. V souvislosti s přípravou vozidla pro jízdu autor upozorňuje na 

potřebu mít čisté čelní sklo, funkční, čisté a správně seřízené světlomety. Podrobněji se autor zabývá 

problematikou oslnění řidiče. Jako zdroje oslnění uvádí světlomety protijedoucích nebo vzadu 

jedoucích vozidel. Jako doporučení pro minimalizaci vlivu oslnění doporučuje jet přiměřeně sníženou 

rychlostí, nedívat se přímo do světlometů protijedoucích vozů, koutkem oka sledovat vodící čáru na 

pravé straně silnice nebo přímo okraj vozovky, sledovat protijedoucí vozidlo periferním viděním. Při 

oslnění vzadu jedoucím vozidlem doporučuje sklopit zpětné zrcátko. V souvislosti s používáním světel 

autor upozorňuje na problematiku správného používání dálkových světel tak, aby řidič neoslňoval 

ostatní řidiče, formulovaných do doporučení včasně vypnout dálkové světlomety, kdy řidič má myslet 

jak na protijedoucí, tak vpředu jedoucí automobily. V souvislosti s oslněním se znovu zdůrazňuje i 

nutnost správného seřízení světlometů. 

V učebním textu FAUS, Pavel. Autoškola. Moderní učebnice 20144 se autor problematice jízdy za 

viditelnosti snížené tmou věnuje v kapitole 2.5 Jízda za zhoršených povětrnostních podmínek, 

v podkapitole Jízda za tmy (str. 46), kde autor upozorňuje na výhody a nevýhody noční jízdy. Jako 

výhody uvádí menší hustotu provozu, v letních dnech pak příjemnější teplotu při jízdě. Jako nevýhody 

autor uvádí větší potenciální únavu řidiče v důsledku biologického načasováním lidského organismu a 

větší zrakovou zátěž, kdy únavu zraku urychluje časté oslňování od protijedoucích vozidel. 

Problematika omezení rozhledu řidiče je redukována na konstatování, že řidič zřetelně vidí pouze 

omezenou, nasvícenou část vozovky, tma mu komplikuje orientaci a řidič snadno přehlédne důležitou 

                                                           
3
 FAUS, Pavel. Autoškola: Příručka pro začínající řidiče. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008, 135 s. ISBN 978-80-

251-1838-2. 

4
 FAUS, Pavel. Autoškola. Moderní učebnice 2014. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, 200 s. ISBN 978-80-247-

4477-3. 
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značku. Doporučení pro jízdu se pak omezují na doporučení přerušit při únavě jízdu a dopřát si 

spánek, který by neměl trvat déle než dvacet minut. Starším řidičům a řidičům se zrakovou vadou 

autor doporučuje vyhnout se delším nočním jízdám. 

V učebním textu MINÁŘ, Václav. Autoškola. Moderní učebnice a testové otázky (2015)5 se autor 

problematice jízdy za viditelnosti snížené tmou věnuje v kapitole 3.1 Předpoklady a podmínky 

bezpečné jízdy, v podkapitole 3.1.4 Počasí a denní doba, v části Tma (str. 35). Autor uvádí, že jízda 

v noci má mnoho výhod i nevýhod. V noci řidič dříve registruje přijíždějící vozidla než ve dne, neboť 

ho včas upozorní záře reflektorů na obzoru či v zrcátku. Značky a vodící čáry jsou obvykle reflexní, 

takže jsou velice dobře viditelné. Autor upozorňuje na nebezpečí při jízdě na méně udržovaných 

vozovkách s opotřebovaným či chybějícím vodorovným značením a na nebezpečí spojená s výskytem 

nečekaných předmětů na vozovce, osob bez reflexních prvků na oděvu a zvířat. Upozorňuje, že tyto 

objekty jsou v noci vidět na poslední chvíli, řidič tak musí zvýšit pozornost, neboť nebezpečí se může 

objevit velice náhle. V souvislosti s přípravou vozidla pro jízdu a s používáním světlometů autor 

zdůrazňuje potřebu správného nastavení sklonu světlometů a včasného přepínání dálkových světel 

na potkávací. Autor se věnuje i problematice únavy. Uvádí, že řidič musí věnovat pozornost vlastní 

únavě. Začne-li jeho pozornost ochabovat, musí vybrat vhodné místo a zastavit k odpočinku. 

Upozorňuje na projevy únavy, kdy uvádí, že i když se řidič může cítit fyzicky poměrně odpočatý, 

projeví se únava nejprve na očích. Prodlužuje se doba, kdy má řidič zavřená víčka, dochází k slzení a 

pálení očí. Při těchto projevech musí řidič okamžitě zastavit. K regeneraci očí pak postačí 10 až 

15 minutový odpočinek. 

3.2 BESIP 

BESIP, který je garantem realizace a plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro 

období 2011 – 2020, na svých webových stránkách uvádí též informace k problematice bezpečné 

jízdy, a to včetně jízdy za viditelnosti snížené tmou. 

V souvislosti s problematikou jízdy v noci BESIP upozorňuje na rozdíly ve viditelnosti chodců 

v závislosti na vzdálenosti od vozidla a barvě oblečení chodce vč. vlivu doplňků z reflexních materiálů, 

na jeho viditelnost viz http://www.ibesip.cz/cz/chodec/bezpecny-pohyb/budte-videt-

prezijete/rozdily-ve-viditelnosti 

Pomocí interaktivní aplikace ukazuje BESIP rozdíly ve viditelnosti chodce nebo cyklisty na vozovce. 

V aplikaci lze nastavit řadu charakteristik, které ovlivňují viditelnost vybraného objektu, konkrétně 

vzdálenost od vozidla, světelné podmínky (noc, šero), atmosférické podmínky (déšť, mlha, sněhová 

vánice), stav skel vozidla (sklo namrzlé, nedokonale oškrábané, nedokonale setřené), způsob použití 

světlometů vozidla (světla potkávací, dálková), viz http://www.ibesip.cz/cz/chodec/bezpecny-

pohyb/budte-videt-prezijete/rozdily-ve-viditelnosti. 

V souvislosti s jízdou v noci BESIP upozorňuje na nebezpečí spojená s únavou řidiče a mikrospánkem 

vč. praktických doporučení pro snížení popsaných rizik, viz http://www.ibesip.cz/cz/ridic/bezpecne-

rizeni-vozidla/nebezpeci-unavy. 

Z hlediska problematiky bezpečnosti vozidel BESIP upozorňuje na význam prvků pasivní i aktivní 

bezpečnosti. Z hlediska aktivní bezpečnosti popisuje především různé asistenční systémy. V rámci 

                                                           
5
 MINÁŘ, Václav. Autoškola. Moderní učebnice a testové otázky (2015). Praha: Grada Publishing, a.s., 2015, 256 

s. ISBN 978-80-247-5405-5. 

http://www.ibesip.cz/cz/chodec/bezpecny-pohyb/budte-videt-prezijete/rozdily-ve-viditelnosti
http://www.ibesip.cz/cz/chodec/bezpecny-pohyb/budte-videt-prezijete/rozdily-ve-viditelnosti
http://www.ibesip.cz/cz/chodec/bezpecny-pohyb/budte-videt-prezijete/rozdily-ve-viditelnosti
http://www.ibesip.cz/cz/chodec/bezpecny-pohyb/budte-videt-prezijete/rozdily-ve-viditelnosti
http://www.ibesip.cz/cz/ridic/bezpecne-rizeni-vozidla/nebezpeci-unavy
http://www.ibesip.cz/cz/ridic/bezpecne-rizeni-vozidla/nebezpeci-unavy
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kampaně Vidět a být viděn, která odstartovala v listopadu 2015, se věnuje také problematice 

správného svícení, viz http://www.ibesip.cz/cz/aktivity/videt-a-byt-viden. 

Některé problémy spojené s jízdou za viditelnosti snížené tmou jsou zahrnuty i ve videích BESIP, která 

upozorňují na nejrůznější bezpečnostní rizika, se kterými se setkávají účastníci provozu na pozemních 

komunikacích (tzv. Besipky). S řešenou problematikou přímo souvisejí videa Viditelnost (2012), Zrak 

řidiče (2013) a Světla (2014), viz http://www.ibesip.cz/cz/aktivity/videa-besip/besipky-2015. 

3.3 Shrnutí k současnému stavu 

Informační zdroje pro autoškoly se problematice jízdy za viditelnosti snížené tmou věnují 

nedostatečně. 

Učebnice pro autoškoly se této problematice věnují spíše okrajově. Neupozorňují na řadu důležitých 

oblastí, které souvisejí s bezpečností při jízdě za tmy. S výjimkou některých specifických situací chybí 

v učebnicích pokyny pro řidiče a také doporučení, která by řidičům umožnila minimalizovat rizika při 

jízdě za viditelnosti snížené tmou. 

Více informací k dané problematice poskytuje BESIP. Ten informace pro zainteresované osoby 

uspořádává podle subjektů, které se účastní silničního provozu (řidič, motocyklista, cyklista, chodec, 

rodič, senior, profi řidič). Ke každé kategorii pak podřazuje tematické okruhy (bezpečné řízení vozidla, 

bezpečné vozidlo, zásady bezpečné jízdy …), které dělí na tematické bloky s podrobnějšími 

informacemi ke každému bloku. Při pečlivém hledání v rámci různých tematických bloků lze nalézt 

materiály, které se cíleně zaměřují na dílčí problémy spojené s problematikou jízdy za viditelnosti 

snížené tmou. Na základě těchto dílčích a neúplných informací je však obtížné, resp. nemožné 

připravit výuku řidičů tak, aby tato problematika mohla být v rámci výuky řidičů vysvětlena v celé její 

šíři a ve vzájemných souvislostech. 

Kvalita výuky řidičů tak dnes závisí především na zkušenosti lektorů a neúplných, náhodně získaných 

informacích z různých zdrojů, které někdy ani neodpovídají současné úrovni poznání. V tématech pro 

autoškoly se takřka opomíjí problematika rozhledu řidiče, omezení při zrakovém vnímání, 

problematika rychlosti přiměřené vzdálenosti, na kterou má řidič rozhled. Na velmi omezené úrovni 

se uvádějí praktická doporučení pro jízdu v noci. Pokud tato témata nejsou zařazena do výuky 

uchazečů o řidičská oprávnění ani do výuky zkušených řidičů, mohou se tito v praxi jen obtížně 

vyhnout závažným chybám, které pak, podle okolností, mohou vést i k fatálním následkům. 

Za hlavní nedostatky v přípravě řidičů pro jízdu za viditelnosti snížené tmou lze považovat: 

 neexistenci informačních zdrojů, které by se této problematice monotematicky věnovaly a 

umožnily by dobrou přípravu lektorů pro výuku, 

 neexistenci závazných ani doporučených témat, která by zajistila, že problematika jízdy za 

viditelnosti snížené tmou bude přednášena komplexně, 

 chybějící podklady a informace z cíleně zaměřeného výzkumu, který by žákům pod vedením 

lektorů umožnil hlouběji poznávat skutečná omezení při jízdě za podmínek reálného provozu, 

tím je upozornil na hlavní nebezpečí při jízdě a na základě rozvoje teoretických znalostí je učil 

správně se rozhodovat a jednat v nových a měnících se podmínkách silničního provozu a 

vyhnout se při tom fatálním chybám. 

http://www.ibesip.cz/cz/aktivity/videt-a-byt-viden
http://www.ibesip.cz/cz/aktivity/videa-besip/besipky-2015
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4 Popis inovované metodiky 

4.1 Tematické zaměření výuky 

Problematika jízdy za viditelnosti snížené tmou je relativně složitá, protože se zabývá procesy, které 

probíhají na složité soustavě řidič-vozidlo a to za velmi variabilních podmínek okolí. Pestrost těchto 

podmínek je obecně dána variabilitou jízdních situací, a specificky při jízdě v noci, světelnými 

podmínkami, které vznikají v důsledku nedostatku přírodního světla a používání umělých zdrojů 

světla. Analýzy těchto procesů pak vyžadují uplatnění poznatků z několika vědních oborů i zkušenosti 

s jevy, které vedou k nebezpečným situacím dopravě a také k dopravním nehodám. 

Důležitou součástí návrhu metodiky je tak návrh tematických bloků, které umožní zajistit 

komplexnost ve vzdělávání a vzájemnou provázanost výukových modulů a to na základě logických 

vazeb vycházejících z analýzy chování soustavy řidič-vozidlo a okolí. Jako důležité prvky okolí soustavy 

řidič-vozidlo se pak uvažují nejen vozovka, ale i další důležité prvky, které tvoří součásti a 

příslušenství komunikace, objekty na vozovce a v jejím okolí (vč. dalších účastníků silničního provozu) 

i stav atmosféry (vč. daných světelných podmínek). 

Z hlediska specifik jízdy v noci je pro výuku navrženo pět tematických bloků: 

První tematický blok – rozhled řidiče při jízdě za viditelnosti snížené tmou 

První tematický blok řeší problematiku interakcí řidič-okolí. Vymezuje specifika jízdy v noci, 

charakterizuje příčiny omezení rozhledu řidiče a specifikuje podmínky z hlediska rozhledu řidiče jak 

na vozovce osvětlené, tak i neosvětlené lampami veřejného osvětlení. Současně upozorňuje na 

podstatné charakteristiky důležitých prvků okolí, které ovlivňují jejich viditelnost za specifických 

podmínek v noci. 

Druhý tematický blok – zrakové vnímání řidiče 

Druhý tematický blok se zabývá soustavou řidič. Ve vazbě na podmínky za viditelnosti snížené tmou 

vysvětluje problematiku zrakového vnímání, s důrazem na omezení při nedostatečném vnějším 

osvětlení. 

Třetí tematický blok – rychlost přiměřená rozhledu při jízdě v noci po vozovce neosvětlené veřejným 

osvětlením 

Třetí tematický blok se zabývá interakcemi řidič-okolí, řidič-vozidlo ve vzájemných souvislostech, a to 

se zvláštním zřetelem k povinnosti řidiče jet nejvýše takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit 

vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. 

Čtvrtý tematický blok – péče o vozidlo a aktivní bezpečnost 

Čtvrtý tematický blok se zabývá soustavou vozidlo a to z hlediska nutného stavu specifických prvků 

vozidla, z hlediska připravenosti vozidla pro podmínky jízdy za viditelnosti snížené tmou. Současně se 

upozorňuje i na provedení a vybavení vozidla, s důrazem na prvky výbavy, které zvyšují aktivní 

bezpečnost při jízdě v noci. 

Pátý tematický blok – jízda za viditelnosti snížené tmou 

Pátý tematický blok se zabývá zásadami jízdy v souladu s platnou právní úpravou silničního provozu. 

Je zdůrazněna problematika správného používání světel za různých podmínek, upozorňuje se na 

významná rizika při jízdě a stanoví se praktická doporučení pro jízdu s vozidlem. Upozorněno je i na 



 11  

situace, kdy se řidič nemůže spoléhat na dodržení dopravních předpisů ostatními účastníky provozu, 

tedy na případy, kdy ze situace v silničním provozu vyplývá povinnost řidiče dbát na zvýšenou 

opatrnost anebo s předstihem reagovat na vzniklou situaci tak, aby bylo zabráněno nehodě. 

Z metodického hlediska nelze opomenout ani shrnutí výkladu do stručných a zapamatovatelných 

doporučení pro jízdu. 

4.2 Obsahová náplň výuky 

Obsahová náplň výuky v rámci vytvořených tematických bloků je podrobně vymezena v příloze č. 1 

s názvem Metodické pokyny pro výuku jízdy za viditelnosti snížené tmou. 

Tematické bloky jsou rozděleny na dílčí vzdělávací moduly. Ke každému modulu jsou vymezena 

témata pro výuku a ke každému tématu je stanoven studijní cíl, základní východiska pro výklad, 

pokyny pro výuku a shrnutí důležitých závěrů. 

Z hlediska pokynů pro výuku se obecně předpokládá, že lektor má potřebné odborné znalosti a 

zkušenosti (příp. si je může doplnit, viz dále). Jako pokyny pro výuku se tak uvádějí jen skutečnosti, na 

které je vhodné samostatně upozornit. 

4.3 Vytvoření podmínek pro dosažení vyšší odborné úrovně lektorů 

Jako materiál umožňující dosažení vyšší odborné způsobilosti lektorů slouží nově vytvořený 

monotematický učební text s názvem Jízda za viditelnosti snížené tmou – učebnice pro autoškoly 

v příloze č. 2, který je nedílnou součástí této metodiky. 

Učební text je svým rozsahem primárně určený pro přípravu lektorů autoškol. Je však vytvořen tak, 

aby byl co nejvíce názorný a jeho studium nevyžadovalo žádné zvláštní odborné znalosti. Tím je 

využitelný i pro žáky ke shrnutí a rozšíření poznatků z výuky v autoškole. Metodika tím reaguje na 

stávající stav, kdy existující učebnice pro autoškoly se touto důležitou problematikou zabývají jen 

okrajově a chybí vhodný podklad pro přípravu lektorů i žáků. 

5 Novost postupů 

Novost postupů je dána novým systémovým pojetím problematiky jízdy za viditelnosti snížené tmou, 

které vychází z komplexní analýzy chování soustavy řidič-vozidlo a okolí za specifických světelných 

podmínek v noci, včetně analýzy důležitých vzájemných interakcí mezi prvky soustavy řidič-vozidlo a 

interakcí mezi touto soustavou a okolím. 

Metodika poprvé komplexně ujasňuje problematiku rozhledu řidiče. Toto nové pojetí vychází z platné 

právní úpravy, jasně kategorizuje omezení rozhledu a tato rozpracovává z hlediska specifik při jízdě za 

viditelnosti snížené tmou. Navržené pojetí vyhovuje nejen z hlediska potřeb výuky v autoškolách, ale i 

z hlediska potřeb vyšetřování a analýzy dopravních nehod i potřeb právního posuzování jejich 

důsledků. 

Metodika významně rozvíjí poznatky týkající se omezení zrakového vnímání řidiče při jízdě za 

viditelnosti snížené tmou a to především s důrazem na možnosti řidiče rozpoznat chodce, který se 

pohybuje po vozovce. Podkladem je experimentální výzkum realizovaný v podmínkách skutečného 

silničního provozu na vzorku 26 zkušených, převážně profesionálních řidičů. Pomocí speciálního 

zařízení pro měření směru úhlu pohledu a další měřicí techniky umožňující měřit rychlost a polohu 

vozidla a sledovat způsob ovládání vozidla řidičem byly na trase dlouhé 21 km zjišťovány reakce řidičů 
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na chodce ve dvanácti simulovaných jízdních situacích. Tyto byly podrobně vyhodnoceny a vzájemně 

porovnány z hlediska chování řidičů při řešení obdobných jízdních situací, které jsou spojeny 

s pohybem chodců na vozovce. Výsledky vyhodnocení těchto experimentů se promítají do návrhu 

metodiky a jsou využity v učebním textu pro zvýšení odborné způsobilosti lektorů autoškol. Jsou 

využity i v rámci uváděných kvantifikovaných údajů, které upozorňují řidiče na reálné možnosti při 

jízdě i v dalších částech zpracovaných podkladů. Vybrané záznamy z jízdních zkoušek jsou zpracovány 

též do podoby využitelné pro podporu výuky. Videa jsou na základě podrobného vyhodnocení 

doplněna o vysvětlující komentáře a o popisky k měřeným údajům. Podrobná vysvětlení pro využití 

ve výuce jsou uvedena v učebním textu, viz příloha č. 2. 

Na základě aplikace metod používaných při řešení dopravních nehod a analýzy experimentálně 

zjištěných dat v reálném silničním provozu je srozumitelným a názorným způsobem vysvětlena 

problematika jízdy přiměřené dohledu. 

Přehledně je uvedena i dobře známá problematika péče o vozidlo a přípravy vozidla pro jízdu. 

Z hlediska aktivní bezpečnosti se však neopomíjí ani význam samotného provedení a vybavení 

vozidla, které řidič ovlivňuje při jeho výběru. 

Zcela nové je i komplexní pojetí praktických doporučení pro jízdu, které vychází jak ze zkušeností 

učitelů autoškol v rámci provedeného workshopu a dalších odborných diskusí, tak i ze zkušeností a 

poznatků autorů metodiky z rozborů dopravních nehod i z výsledků provedeného výzkumu. 

6 Popis uplatnění certifikované metodiky a ekonomické 

aspekty 

6.1 Popis uplatnění certifikované metodiky 

Uplatnění certifikované metodiky se předpokládá 

 ve výuce žadatelů o řidičská oprávnění a 

 v rámci školení pro zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, 

podle zákona č. 247 ze dne 30. června 2000, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění. 

Tematicky problematika jízdy za viditelnosti snížené tmou zapadá do povinného obsahu výuky, tj. 

 v rámci výuky žadatelů o řidičská oprávnění do výuky teorie zásad bezpečné jízdy a 

 v rámci školení ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů do výuky teorie pokročilého 

racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy. 

Ve výuce uchazečů o řidičská oprávnění se doporučuje, v rámci stávající časové dotace pro výuku 

teorie zásad bezpečné jízdy, povinně zařadit alespoň 1 hodinu přednášek cíleně zaměřených na 

výuku teorie jízdy v noci v souladu s touto metodikou. 

V rámci výcviku pro zdokonalování odborné způsobilosti řidičů se doporučuje, v rámci stávající časové 

dotace pro výuku teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, povinně 

zařadit alespoň 2 hodiny přednášek cíleně zaměřených na výuku teorie jízdy v noci, rovněž v souladu 

s touto metodikou. 
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Výklad se vždy zaměří na problematiku všech pěti tematických bloků. Úroveň a rozsah výkladu je vždy 

nutno přizpůsobit věkovému složení, předchozí přípravě a také řidičským zkušenostem frekventantů 

kurzů návazně na dále uvedená podrobnější doporučení.  

6.2 Uplatnění metodiky v rámci výuky žadatelů o řidičská oprávnění 

V rámci výuky žadatelů o řidičská oprávnění lze vycházet ze skutečnosti, že frekventanti kurzů 

nemohou během základního výcviku získat dostatek praktických zkušeností s jízdou v noci. 

Doporučuje se tak zaměřit přípravu uchazečů o řidičské oprávnění na rozvoj teoretických znalostí, 

které je naučí správně se rozhodovat a jednat v nových a měnících se podmínkách silničního provozu. 

Na základě rozvoje teoretických znalostí budou řidiči seznámeni s omezeními při jízdě v noci a 

s hlavními souvisejícími riziky. To jim umožní v rámci výcviku, a především po získání řidičského 

oprávnění, jezdit předvídavě a vyhnout se v praxi fatálním chybám. 

Hlavním studijním cílem je upozornit uchazeče o řidičská oprávnění na zvláštní důležitost potřeby 

předvídat při jízdě v noci nebezpečí a uvědomit si, že omezení rozhledu světelnými podmínkami jim 

zkracuje dobu potřebnou na správné rozhodování a jednání. Cíleně je pak vést k tomu, aby nejprve 

získali dostatek zkušeností při jízdě ve dne a teprve pak zařazovali jízdu v noci. 

Doporučení k jednotlivým tematickým blokům: 

 Podrobně vysvětlit problematiku prvního tematického bloku (rozhled řidiče při jízdě za 

viditelnosti snížené tmou). 

 Výklad v rámci druhého tematického bloku (zrakové vnímání řidiče) omezit jen na vysvětlení 

hlavního omezení při zrakovém vnímání za viditelnosti snížené tmou. Lektor vysvětlí, že při 

slabém vnějším osvětlení zrak ztrácí schopnost vnímat barvy, prostorový vjem je pak 

nedokonalý a vidění je i méně ostré než ve dne. 

 Podrobně vysvětlit problematiku třetího tematického bloku (rychlost přiměřená rozhledu při 

jízdě v noci po vozovce neosvětlené veřejným osvětlením). 

 Výklad v rámci čtvrtého tematického bloku (péče o vozidlo a aktivní bezpečnost) uzpůsobit 

návazně na výuku týkající se konstrukce a údržby vozidel, připomenout důležité zásady 

spojené s přípravou vozidla pro jízdu v noci a stručně upozornit na vliv kvalitních světlometů 

na aktivní bezpečnost při jízdě. 

 Problematiku pátého tematického bloku (jízda za viditelnosti snížené tmou) přednést 

v přehledu. Upozornit na hlavní nebezpečí při jízdě a zdůraznit praktické zásady, které musí 

řidič při jízdě dodržovat. Lze vypustit problematiku modulu 5d (zásada omezené důvěry). 

Na závěr výkladu přehledně shrnout doporučení pro jízdu za viditelnosti snížené tmou. 

6.3 Výuka v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

V rámci výuky pro zdokonalování odborné způsobilosti řidičů lze vycházet ze skutečnosti, že 

frekventanti kurzů mají dostatek praktických zkušenosti s jízdou ve dne i v noci. I v rámci těchto kurzů 

se doporučuje zaměřit přípravu na rozvoj teoretických znalostí, které řidičům umožní hlouběji 

pochopit problematiku rozhledu řidiče, omezení při zrakovém vnímání, problematiku jízdy přiměřené 

vzdálenosti, na kterou má řidič rozhled a pod vedením lektorů příp. v rámci návazného samostudia 

jim umožní porovnat své praktické zkušenosti se zásadami pro jízdu v noci. Upozorní je na důležitá 

rizika, pomůže jim uvědomovat si závažnost následků spojených s nedodržením pravidel silničního 
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provozu a s nerespektováním subjektivních i objektivních omezení při jízdě. Zvláště je pak upozorní 

na situace v silničním provozu, ze kterých vyplývá povinnost řidiče dbát na zvýšenou opatrnost anebo 

s předstihem reagovat na vzniklou situaci tak, aby bylo zabráněno nehodě. 

Hlavním studijním cílem je rozšířit teoretické znalostí řidičů, kteří již mají praktické zkušenosti 

s řízením vozidel ve dne i v noci. Pod vedením lektorů příp. v rámci samostudia jim pak umožnit 

porovnat své praktické zkušenosti s doporučenými zásadami pro jízdu. 

Doporučení k jednotlivým tematickým blokům: 

 V rámci prvního tematického bloku (rozhled řidiče při jízdě za viditelnosti snížené tmou) 

podrobně vysvětlit problematiku omezení rozhledu řidiče. Jen stručně upozornit na 

problematiku rozhledu na komunikaci osvětlené a neosvětlené lampami veřejného osvětlení 

(moduly 1c, 1d), kdy lze vycházet z praktických zkušeností řidičů. 

 Výklad podrobně zaměřit na problematiku druhého tematického bloku (zrakové vnímání 

řidiče) s praktickým využitím videoukázek z měření realizovaných v reálném silničním 

provozu. 

 Podrobně vysvětlit problematiku třetího tematického bloku (rychlost přiměřená rozhledu při 

jízdě v noci po vozovce neosvětlené veřejným osvětlením). 

 Problematiku čtvrtého tematického bloku (péče o vozidlo a aktivní bezpečnost) zařadit dle 

potřeby, ve vazbě na složení výukové skupiny. 

 Problematiku pátého tematického bloku (jízda za viditelnosti snížené tmou) přednést 

s důrazem na zkušenosti z reálných dopravních nehod a upozornit na způsoby jejich 

vyšetřování: Důraz klást na situace v silničním provozu, ze kterých vyplývá povinnost řidiče 

dbát na zvýšenou opatrnost anebo s předstihem reagovat na vzniklou situaci tak, aby bylo 

zabráněno nehodě. 

Na závěr výkladu přehledně shrnout doporučení pro jízdu za viditelnosti snížené tmou. 

6.4 Ekonomické aspekty 

Problematika jízdy za viditelnosti snížené tmou tematicky zapadá do povinné obsahové náplně výuky 

v autoškolách. Z pohledu autoškol jakožto subjektů, které zajišťují výuku a výcvik řidičů, zavedení 

nové metodiky z dlouhodobého hlediska nenavyšuje jejich náklady na výuku a výcvik. Případné 

jednorázové navýšení nákladů může být spojeno s uzpůsobením výuky, příp. i s jednorázovou 

potřebou proškolení lektorů na pracovištích, která mají dostatečné zkušenosti s řešenou 

problematikou a dlouhodobě se věnují výzkumu problematiky jízdy za viditelnosti snížené tmou a 

mají i zkušenosti s analýzou dopravních nehod. Taková možnost by napomohla rychlejšímu zavedení 

metodiky do praxe a jejímu správnému využívání. 

Tím, že se metodika zaměřuje na hlavní rizikový faktor v dopravě, kterým jsou řidiči motorových 

vozidel, lze očekávat pozitivní ekonomický dopad především ve snížení počtu dopravních nehod a 

z nich plynoucích ztrát. 

Seznam příloh 

 Příloha č. 1:  Metodické pokyny pro výuku jízdy za viditelnosti snížené tmou 

 Příloha č. 2:  Jízda za viditelnosti snížené tmou, učebnice pro autoškoly (monotematický 
učební text pro zvyšování odborné způsobilosti lektorů) 
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Rozšiřující podklady 

Vzorová PowerPointová prezentace – pro výuku žadatelů o řidičská oprávnění 
Vzorová PowerPointová prezentace – pro výuku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 
Videoukázky 

 Video č. 1 (modul 1.4) – zachycuje jízdu ve dne. Ukazuje reakce řidiče na chodce v barevném 

oblečení, který se pohybuje při pravém okraji vozovky. 

 Video č. 2 (modul 1.4) – zachycuje stejnou jízdní situaci jako na videu č. 2 při jízdě v noci. 

 Video č. 3 (modul 2.4) – zachycuje jízdu řidiče v noci a to v obci, v členitém úseku vozovky, 

v místě přechodu pro chodce. Ukazuje reakce řidiče na chodce na přechodu a také jak řidič 

dělí svoji pozornost mezi přecházejícím chodcem a přijíždějícím vozidlem v křižovatce. 

 Video č. 4 (modul 3.2) – ukazuje porovnání reakcí řidiče ve dvou podobných jízdních 

situacích. Chodec jde při pravém okraji vozovky. V první ukázce má bílé oblečení, v druhé 

černé. 

 Video č. 5 (modul 5.2) – ukazuje reakce řidičů na zvěř. V první ukázce řidič reaguje na zajíce 

na levém okraji vozovky, v druhé na srnce přebíhajícího vozovku zleva. 
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