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ABSTRAkT: Článek pojednává o problematice rozpoznaní rychlosti přijíždějícího vozidla ke křižovatce z pohledu odbočujícího řidiče. 
V textu je vymezen základní fyziologický problém rozlišení změny polohy objektu v závislosti na vzdálenosti objektu od pozorovatele 
a v závislosti na poloze stanoviště pozorovatele vzhledem k trajektorii objektu. Z tohoto schématu byly odvozeny matematické vztahy 
s jejichž využitím je možno zjistit minimální rozpoznatelnou změnu polohy vozidla, kterou je schopen člověk zaregistrovat. Na příkladu 
čelního a bočního pozorování je ukázán rozdíl v době fixace, která je důležitá pro rozpoznání změny polohy pozorovaného objektu. 
ke kvalifikovanému vyhodnocení rychlostní hladiny vozidla pozorovaného čelně ve větších vzdálenostech, by mělo být vozidlo fixováno 
delší čas než by tomu bylo v případě kratších vzdáleností. Toto teoretické zjištění je podpořeno i praktickým měřením (např. podle Pflegera 
0,4 až 0,7 s vs. 2,5 s). U bočního pozorování (příklad, kdy pozorovatel byl 5 m příčně vzhledem k trajektorii vozidla), by z teoretického 
hlediska měla být doba pozorování v kratších i delších vzdálenostech bez významných odlišností.

klíČoVá SloVA: vzdálenost, objekt, pozorovatel, mez stereoskopického vidění.

ABSTRACT: The paper deals with the problems of speed recognition of approaching vehicles to the intersection. The text defines basic 
physiological problem of resolution the object position change in dependence on the distance of the object from the observer and in 
dependence on the position of the observer with respect to the trajectory of the object. From this scheme were derived mathematical 
relationships with their use has been possible to determine the minimum perceptible change in the position of a vehicle that is able to 
register one. on the example of the head on and side observation is shown the difference in the time of fixation, which is important for 
recognition of the observed object changes position. To qualified evaluation of vehicle speed observed in head on position at larger 
distances should be fixed longer time than in the case of shorter distances. This theoretical finding is supported by practical measurements 
(eg by Pfleger 0,4 to 0,7 s vs. 2,5 s). For side observation (example, when an observer was 5 m transverse to the trajectory of the vehicle), 
would in theory be the time of observation in the shorter and longer distances without significant differences.

kEywoRDS: distance, object, observer, limit of stereoscopic vision

1.  ÚVOD

Ve znalecké praxi je možno se setkat s celou řadou dopravních 
nehod, při kterých řidič vozidla při vjíždění na hlavní silnici vjede 
do koridoru pohybu jiného vozidla na takovou vzdálenost, kdy 
řidič jedoucí po hlavní silnici nemá možnost včas snížit rychlost 
nebo provést včasný úhybný manévr tak, aby střetu zabránil. další 
podobnou situací jsou dopravní nehody

při odbočování vozidla z hlavní silnice přes protisměrný jízdní 
pruh vlevo, kdy řidič odbočujícího vozidla koliduje s protijedoucím.

Pomineme-li nehody, kdy vozidlo jedoucí po hlavní silnici bylo 
pro odbočujícího řidiče v oblasti zakrytého výhledu přes sloupek 
vozidla a necháme-li stranou nehody s přehlédnutí dopravního 
značení, světelné signalizace, atd., tak typickým příkladem jsou 
nehody vozidla v křižovatkách, kdy vozidlo jedoucí po hlavní 
silnici jelo vyšší než stanovenou rychlostí, přičemž pokud by 

vozidlo jedoucí po hlavní silnici jelo stanovenou rychlostí, tak by 
k nehodě nedošlo.

Ze znaleckého hlediska zůstává otázkou, jaké jsou možnosti 
řidiče v konkrétní dopravní situaci rozpoznat rychlost vozidla 
a vyhodnotit možnost vzniku kolizní situace s ohledem na jeho 
visuální schopnosti, které jsou omezeny fyziologicky.

2.   FyZIOlOgICKá hRAnICe ROZlIšení ZMěny 
POlOhy

možnost rozlišení změny polohy pohybujícího se objektu za daný 
čas je závislá zejména na:

 • trajektorii pohybu pozorovaného objektu,
 • rychlosti pohybu tohoto tělesa,
 • vzdálenosti, ve které je objekt pozorován,
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obr. 2  Schematické znázornění situace objekt vs. pozorovatel – obecná 
poloha. Vysvětlivky: d – příčná vzdálenost pozorovatele vzhledem 

k trajektorii objektu; l – podélná vzdálenost mezi objektem a pozorovatelem 
z pohledu směru pohybu objektu; a, b – minimální pozorovatelná změna 

polohy objektu; j – úhel pozorování; a = δ0 /2 – minimální úhel, při kterém 
je schopen pozorovatel zjistit změnu polohy objektu; úhel mezi osami 

paralaktických úhlů; δ0 – mez stereoskopického vidění.
Figure 2  Schematic illustration of an object vs. observer – ordinary location.
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 • poloze pozorovatele vzhledem k trajektorii pozorovaného 
objektu,

 • světelným podmínkám,
 • prostředí, v němž se objekt pohybuje.

Změnu polohy objektu, kterou je schopen člověk z teoretického 
hlediska v konkrétních podmínkách zaznamenat, souvisí 
s fyziologickou hranicí zrakového vnímání. Při ideálních světelných 
podmínkách, tedy při denní době je zaručen dostatečný kontrast jasů 
mezi objektem a prostředím, který umožňuje rozpoznání vozidla 
– objektu v prostředí. Fyziologická hranice zrakového vnímání 
je při ideálních podmínkách potom dána minimálním rozdílem 
paralaktických úhlů, které svírají osy oči při stáčení do bodu 
zájmu. tento minimální úhel představuje mez stereoskopického 
vidění, viz obr. 1.

3.   SChéMA MODelOVé SITUACe, MATeMATICKý 
POPIS

Při matematickém popisu rozlišitelnosti pohybu tělesa v prostoru 
v obecné poloze pozorovatele vzhledem k trajektorii objektu, je dále 
uvažováno s minimálním úhlem, který svírají osy paralaktických 
úhlů. minimální úhel mezi těmito osami lze odvodit z obr. 1 
a odpovídá mu hodnota 0,5 δ0. na obr. 2 je z obecného pohledu 
znázorněna vzájemná poloha „pozorovatel – skutečná vzdálenost 
objektu“ a „pozorovatel – minimální vnímaná změna vzdálenosti 
objektu“. Z vyznačené situace je možno po úpravách odvodit 
vztahy (1) až (4):
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4.  VyhODnOCení

na obr. 3 je s využitím odvozených vztahů znázorněn možný rozptyl 
vzdáleností od skutečné polohy objektu, ve kterých pozorovatel 
není schopen rozlišit změnu polohy tělesa. Závislosti na obr. 3 platí 
v případě čelního pozorování objektu pro oční rozestup PD = 65 mm 
a mez stereoskopického vidění δ0 = 20ʺ. Z grafického znázornění 
je zřejmé, že při větších vzdálenostech objektu od pozorovatele 
je velké rozpětí vzdáleností, ve které není schopen člověk v dané 
konfiguraci pohybu objektu a polohy pozorovatele rozpoznat 
změnu jeho polohy.

Z veličiny a podle vztahu (2) lze dovodit dráhový úsek, o který 
se musí objekt pozorovaný v určité vzdálenosti přemístit, aby bylo 
možno postřehnout změnu jeho polohy. tato veličina tak může mj. 
sloužit ke stanovení, zda mohl člověk během určitého časového 
okamžiku, při dané rychlosti objektu – vozidla, zaznamenat změnu 
polohy vozidla a kvantifikovat tak jeho rychlost.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že vnímání rychlosti 
objektu je omezeno fyziologicky. Pro spojité vnímání rychlosti je 
nutné, aby se objekt pohyboval takovou rychlostí, při níž během 
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obr. 1  Binokulární vidění [1]. Při pozorování bodu P ve vzdálenosti d 
svírají osy očí úhel δ (stereoskopickou paralaxu), P1 a P2 jsou nejbližší body 
vnímané ve vzdálenostech ještě různých od d. d0 – poloměr stereoskopického 

vidění, δ0 – mez stereoskopického vidění.
Figure 1  Binocular vision [1]. In observation point P at the distance d the 
eye axes contain δ (stereoscopic paralax), P1 and P2 are the closest points 
seen in the distance still different from d. d0 – radius of stereoscopic vision, 

δ0 – limit of stereoscopic vision.
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se vozidlo k pozorovateli přiblížit o 50 m. Z tohoto je 
zřejmé, že pro vznik počitku musí pozorovatel fixovat 
vozidlo po dobu minimálně 2,5 sekundy (50/20 = 2,5). 
Pokud by pozorovatel spatřil vozidlo ve vzdálenosti 
60 m, stačilo by jej sledovat pouze 0,25 s, tedy dobu 
10krát nižší a počitek by tím vznikl 10krát rychleji.

na obr. 4 je znázorněn možný rozptyl vnímané vzdálenosti 
v případě, že poloha pozorovatele je vzhledem k trajektorii objektu 
posunuta příčně o 5 m. Při tomto částečně bočním pozorování, 
je rozpoznání změny polohy objektu a tedy i kvantifikace jeho 
rychlosti a následný odhad času příjezdu k pozorovateli výrazně 
usnadněna než v případě čelního pozorování, viz závislosti na obr. 4.

Při stanovení vzdálenosti d, tedy zda se jedná o čelní pozorování 
či nikoliv, je nutno dbát vždy na trajektorii pohybu – směr vektoru 
rychlosti objektu v rozhodném čase. na příkladu, kdy jsou 
odděleny jízdní směry ostrůvkem, ale objekt se pohybuje v zatáčce 
po poloměru několika set metrů, tak vektor rychlosti objektu může 
v okamžiku, kdy se pozorovatel rozhoduje o odbočení směřovat 
do pozice pozorovatele a jedná se tak o čelní pozorování, i když 
se může situace na první pohled jevit jako případ pro částečné 
boční pozorování, neboť mezi jízdní směry je dodatečný prostor – 
ostrůvek. Závislosti pro čelní pozorování tak lze využít i pro jiné 
případy než jsou jen typické nehody motocyklů jedoucích vysokou 
rychlostí a pozorovatel odbočuje přes jejich koridor pohybu. 
obdobně by se dala posuzovat i situace při vjíždění z vedlejší 
na hlavní, záleželo by opět způsobu napojení vedlejší silnice 
na hlavní a na tvaru hlavní silnice.
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obr. 3  Hranice rozlišitelnosti změny polohy objektu pro případ čelního 
pozorování (horní a dolní křivka). Vysvětlivky: l – skutečná vzdálenost 
objektu od pozorovatele; a, b – minimální pozorovatelná změna polohy 

objektu.
Figure 3 – Boundaries of distinguishable position changes of an object in 

case the head on observations (top and bottom curve).

1 sekundy urazí vzdálenost, která je 13× větší než vzdálenost 
a, tedy délky, která je nezbytná k rozlišení změny polohy. tato 
podmínka vychází z fyziologické hranice vzniku zrakového vjemu, 
viz literatura [1], příklad podstaty kinematografie.

V tab. 1a je mj. názorně uvedena hodnota veličiny a pro 
vzdálenost objektu od pozorovatele v rozmezí 0 až 300 m.

Z tab. 1a, b a grafického znázornění na obr. 3 lze dále dovodit, 
že v případě čelního pozorování je člověk schopen spojitě vnímat 
změnu polohy objektu, který se pohybuje rychlostí 70 až 160 km/h 
v relativně krátkých vzdálenostech přibližně do 40 až 50 m, viz 
hodnoty v rámečcích (tlustá čára) tab. 1a, b, které si odpovídají. 
Zaznamenáním změny polohy vznikne tzv. počitek a syntézou 
dalších počitků vzniká vjem, viz [2]. Při spojitém pozorování 
změny polohy tak může pozorovatel získat vjem v relativně 
krátkém časovém okamžiku, v řádu několika desetin sekundy. Při 
pozorování v delších vzdálenostech k tomu potřebuje delší čas, 
řádově i několik sekund. na následujícím příkladě jsou uvedené 
skutečnosti názorně vysvětleny.
Příklad:   Vozidlo se pohybuje rychlostí 20 m/s, tj. 72 km/h. 

Pozorovatel je v čelním postavení k trajektorii pohybu 
vozidla a toto spatřil ve vzdálenosti 210 m. aby 
pozorovatel zaregistroval změnu jeho polohy, musí 

obr. 4  Hranice rozlišitelnosti změny polohy objektu pro případ posunu 
pozorovatele o 5 m příčně vzhledem k trajektorii objektu.

Figure 4  Boundaries of distinguishable position changes of an object in case 
of displacement of the observer about 5 m transversely in reference to the 

trajectory of the object.



Analýza silničních nehod  •  Road Accident Analysis

139 2-32-3ROČNÍK 25 – 2014

Tab. 1a  Souřadnice hraničních křivek grafu na obr. 3 – rozptyl vzdáleností od skutečné polohy objektu, které je schopen člověk 
nejdříve zaregistrovat.

Table 1a  Coordinates of boundary curves plotted in Figure 3 – scattering distance from the actual position of the object, which is one 
able to register at first.

l [m] a [m] b [m] l + b [m] l – a [m] l [m] a [m] b [m] l + b [m] l – a [m]
0 0 0 0 0 160 31 51 211 129

10 0 0 10 10 170 35 58 228 135
20 1 1 21 19 180 38 67 247 142
30 1 1 31 29 190 42 76 266 148
40 2 3 43 38 200 46 86 286 154
50 3 4 54 47 210 50 97 307 160
60 5 6 66 55 220 55 109 329 165
70 7 8 78 63 230 59 122 352 171
80 9 11 91 71 240 64 136 376 176
90 11 14 104 79 250 68 151 401 182
100 13 18 118 87 260 73 167 427 187
110 16 22 132 94 270 78 185 455 192
120 18 26 146 102 280 83 204 484 197
130 21 32 162 109 290 88 224 514 202
140 24 37 177 116 300 93 247 547 207
150 28 44 194 122

Vysvětlivky: l – skutečná vzdálenost objektu od pozorovatele; a, b – minimální pozorovatelná změna polohy objektu.

Tab. 1b  Rychlost vozidla a z ní přepočtený dráhový úsek podle frekvence vzniku zrakového vjemu, tedy vzdálenost, která musí 
být pozorovatelem rozpoznatelná aby byl schopen pozorovatel danou rychlost vnímat spojitě. Vzdálenost objektu od pozorovatele, 
kdy hodnota a odpovídá tomuto dráhovému úseku pro splnění podmínky spojitosti vnímání rychlosti je pro ilustraci znázorněna 

rámečky tlustou čarou v tab. 1a,b.
Table 1b  Vehicle speed and from it recalculated track section according to the frequency of the rising visual percept, i.e. the distance 

that must be identifiable by the observer to continuously speed perception. Distance from the object to the observer when the value of a 
corresponds to this track section for the requirement of continuity speed perception is shown in frame with a thick line in the Table 1a, b.

v [km/h] s_f [m] v [km/h] s_f [m]
5 0 85 2

10 0 90 2
15 0 95 2
20 0 100 2
25 1 105 2
30 1 110 2
35 1 115 2
40 1 120 3
45 1 125 3
50 1 130 3
55 1 135 3
60 1 140 3
65 1 145 3
70 1 150 3
75 2 155 3
80 2 160 3

Vysvětlivky: v – rychlost pozorovaného objektu; s_f – vzdálenost ujetá během 1/13 sekundy při rychlosti v.
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Tab. 2a  Souřadnice hraničních křivek grafu na obr. 4 – rozptyl vzdáleností od skutečné polohy objektu, které je schopen člověk 
nejdříve zaregistrovat v případě že je vzdálen 5 m příčně od trajektorie pohybu objektu.

Table 2a  Coordinates of boundary curves plotted in Picture no. 4 – scattering distance from the actual position of the object, which is 
one able to register at first in case of displacement of the observer about 5 m transversely in reference to the trajectory of the object.

l [m] a [m] b [m] l + b [m] l – a [m] l [m] a [m] b [m] l + b [m] l – a [m]
0 0 0 0 0 160 0 0 160 160
10 0 0 10 10 170 0 0 170 170
20 0 0 20 20 180 0 0 180 180
30 0 0 30 30 190 0 0 190 190
40 0 0 40 40 200 0 0 200 200
50 0 0 50 50 210 0 0 210 210
60 0 0 60 60 220 0 0 220 220
70 0 0 70 70 230 1 1 231 229
80 0 0 80 80 240 1 1 241 239
90 0 0 90 90 250 1 1 251 249
100 0 0 100 100 260 1 1 261 259
110 0 0 110 110 270 1 1 271 269
120 0 0 120 120 280 1 1 281 279
130 0 0 130 130 290 1 1 291 289
140 0 0 140 140 300 1 1 301 299
150 0 0 150 150

Tabulka č. 2b – Rychlost vozidla a z ní přepočtený dráhový úsek podle frekvence vzniku zrakového vjemu, tedy vzdálenost, která 
musí být pozorovatelem rozpoznatelná aby byl schopen pozorovatel danou rychlost vnímat spojitě.

Table no. 2b – Vehicle speed and from it recalculated track section according to the frequency of the rising visual percept, i.e. the 
distance that must be identifiable by the observer to continuously speed perception. 

v [km/h] s_f [m] v [km/h] s_f [m]
5 0 85 2

10 0 90 2
15 0 95 2
20 0 100 2
25 1 105 2
30 1 110 2
35 1 115 2
40 1 120 3
45 1 125 3
50 1 130 3
55 1 135 3
60 1 140 3
65 1 145 3
70 1 150 3
75 2 155 3
80 2 160 3

5.  ZáVěR

rychlost vytvoření vjemu syntézou počitků je závislá především 
na prostředí v němž se objekt pohybuje (množství a vzdálenost 
referenčních bodů od trajektorie objektu – viz [3], [4] a dále také 
na správném chápání vnímané situace v tomto prostředí.

na příkladu uvedeném v kap. 4 je rovněž možno vysvětlit rozdíl 
v době fixace blízkých a vzdálených vozidel při odbočování přes 

jejich koridor pohybu, tak jak je to uvedeno v publikaci [5]. autor 
v této literatuře uvádí, že řidič fixuje vozidla přijíždějící z dálky 
po dobu 2,5 s a vozidla přijíždějící z blízké vzdálenosti v rozmezí 
0,4 až 0,7 s, což je souladu s teoretickými poznatky. Z příkladu 
dále vyplývá i důležitost délky doby pozorování vozidla v dané 
vzdálenosti, která je nutná pro rozpoznání rychlostní hladiny 
vozidla. Pokud je řidič vystaven velké informační zátěži může být 
doba potřebná k vyhodnocení rychlostní hladiny přijíždějícího 
vozidla omezena tím, že řidič sleduje i jiné objekty a cíle (chodci, 
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cyklisté pohyb vozidel na vedlejší silnici, dopravní značení 
navádějící vjezd na vedlejší silnici, tvar vedlejší silnice apod). Řidič 
tak během této omezené doby nemusí získat plnohodnotný vjem 
a jeho rozhodnutí či reakce tímto může být negativně ovlivněna. 
V situacích hustého dopravním provozu jsou tedy na řidiče 
kladeny vysoké požadavky na rychlost rozhodování a řidič potom 
musí některé činnosti výrazně zkrátit na úkor kvality získaných 
informací. Je zřejmé, že k posouzení toho, jaké měl řidič možnosti 
rozpoznat rychlostní hladinu vozidla, je vždy nutno brát ohled 
na konkrétní dopravní situaci a podmínky v daném místě, které 
řidič při rozhodování o odbočení musel brát v potaz.

6.  lITeRATURA

[1] PoláŠek J.: Technický sborník oční optiky, sNTL, 
Praha, 1975.

[2] bradáč a. a kol.: Soudní inženýrství. akademické 
nakladatelství cerm, 1999, 725 str. 
isbn 80-7204-133-9

[3] berthelon c., mestre d., Pottier a., Pons 
r.: is visual anticipation of collision during self-motion 
related to perceptual style? Acta Psychologica, Vol. 98, 
institut national de recherche sur les transports et 
leur sécurité, département mécanismes d‘accidents, 
centre national de la recherche scientifique, centre 
de recherche en neurosciences cognitives, service 
interprofessionnel de médecine du travail du Pays 
d‘aix, France, 1998.

[4] Palmer J.: mechanisms of displacement discrimination 
with a visual reference. Vision Research, Vol. 26, 
s. 1939–1947, department of Psychology, university of 
Washington, usa, 1986.

[5] PFleger e.: Die Gefahrenerkennung und Reaktion 
in der Praxis – exakter zeitlicher Nachweis durch 
Blickanalysen, 21. Jahrestreffen der europäische 
Vereinigung für unfallforschung und unfallanalyse, 
romania, 2012.


