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ÚVOD 

Dizertační práce se zabývá komplexní analýzou chování řidiče při řešení situací 

spojených s přecházením chodců přes vozovku, a to na vybraných přechodech pro 

chodce. Dizertační práce je řešena v rámci oboru Soudní inženýrství, které je znalostní 

metodologickou a vědeckou nadstavbou vybraných technických a technicko-

ekonomických oborů znalectví. Provedený výzkum pak přispívá k rozvoji znaleckého 

oboru doprava, odvětví doprava silniční, a to zejména v oblasti zpracování 

technických posudků o příčinách dopravních nehod vozidel s chodci. Řešení 

problémů v oblasti analýzy dopravních nehod probíhá na soustavě řidič – vozidlo – 

okolí, ve které má řidič řídicí úlohu. Tato práce se specializuje zejména na interakce 

řidič – okolí za různých podmínek prostředí a detailněji je zaměřena na analýzu 
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možností řidiče rozpoznávat potencionální nebezpečí, jeho smyslové vnímání 

a chování. Současně se práce zaměřuje na posuzování nebezpečností jednotlivých 

jízdních situací. 

1  SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ A VYMEZENÍ 

PROBLÉMOVÉ SITUACE 

Přestože ve vztahu k celkovému počtu dopravních nehod nejsou dopravní nehody 

vozidel s chodci příliš časté, z hlediska závažnosti jejich následků se jedná o nehody 

mimořádně závažné, viz [1]. S ohledem na jejich závažnost často bývají předmětem 

zájmu orgánů činných v trestním řízení, kdy pro účely řízení je většinou nutné opatřit 

znalecký posudek, ve kterém je nutno posuzovat jak chování řidiče, tak i chodce. 

Existuje řada prací, které se zabývají specifiky těchto dopravních nehod. Příčinami 

vzniku dopravních nehod se zabývají např. [2], [3], [4], [5], [6], vliv rychlosti vozidla 

na následky zranění chodců zkoumají např. práce [7], [8], práce [9], [10] 

např. analyzují vzájemné interakce mezi chodcem a řidičem. 

Při technickém posuzování dopravních nehod v místech přecházení chodců 

se v řadě případů specificky setkáváme s potřebou kvantitativně popsat určité aspekty 

chování řidiče a chodce ve vztahu k potřebám výpočtového modelování, které 

se provádí jak v souvislosti s objasněním skutečného průběhu dopravní nehody, tak 

i při analýzách možností účastníků silničního provozu zabránit vzniku těchto nehod, 

viz [11], [12], [13]. Tyto možnosti se analyzují z pohledu každého účastníka 

a zkoumají se jak možnosti účastníků předejít jejímu vzniku (tj. zabránit jejímu 

vzniku změnou v chování před vznikem nebezpečné situace), tak i možnosti účastníků 

odvrátit nehodu adekvátním chováním po reakci na nebezpečnou situaci, viz [14]. 

Vlastní analýza nehodového děje pak vždy vyžaduje rozdělení nehodového děje 

na fáze s menší složitostí. U dopravních nehod, u kterých dochází ke střetu vozidla 

s jiným účastníkem provozu, se běžně rozlišují tři fáze: fáze předstřetová, střetová 

a postřetová. Pro řešení střetové a postřetové fáze se využívá buď metody zpětného 

odvíjení děje (též zpětný výpočet), nebo simulačního, výpočtového modelování 

(též dopředný výpočet). Fáze předstřetová se běžně řeší metodou zpětného odvíjení 

děje a lze při ní využívat počítačové podpory. Pro úspěšné vyřešení průběhu 

předstřetové fáze nehodového děje vždy podstatné též objasnění okolnosti, 

zda a příp. na jakou vzdálenost mohl řidič na nějaký podnět reagovat. Tato vzdálenost 

bývá často zjišťována formou konkretizačního experimentu, viz [15], jehož výsledky 

slouží k objasnění skutečného chování řidiče tak, aby návazně mohla být zkoumána 

otázka související s právním posouzením případu, tedy zda řidič přizpůsobil rychlost 

jízdy vzdálenosti, na jakou měl rozhled, anebo zda příčinou vzniku nehody 

bylo jednání chodce, příp. do jaké míry byl nehodový děj ovlivněn konkrétními 

podmínkami silničního provozu. 

Člověk (resp. lidský faktor v dopravě) je z pohledu možného vzniku dopravní 

nehody nejrizikovějším faktorem. Existuje řada prací, které se zabývají chováním 

řidiče, např. [16], [17], [18], [19], [20]. Různé modely chování vysvětlují kvalitativně 

procesy vnímání, zpracování informací a následného chování a zároveň znázorňují 
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významnou roli kognitivních psychických procesů řidiče při řízení vozidla, 

např. model zpracovávání informací s omezenou kapacitou dle Wickense [21], 

či model situačního povědomí a efektivního zpracovávání informací dle Endsleyové 

[22]. Tyto modely však popisují dané procesy pouze kvalitativně a neposkytují 

kvantifikované údaje potřebné pro výpočtové modelování, užité při analýze 

dopravních nehod vozidel s chodci. 

S chováním účastníků silničního provozu souvisí zejména technická řešení míst 

pro přecházení chodců, která upravuje norma ČSN 73 6110 [23] a její změna Z1 [24]. 

Jejich chování je regulováno zásadami, které vyplývají z právních předpisů, 

zejm. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném 

znění [25], a které jsou dotvářeny ustálenou judikaturou (např. [26], [27], [28], [29], 

[30], [31], [32], [33], [34], [35]). Z rešerše uvedených pramenů mj. vyplývá, že je 

z právního pohledu velmi komplikované akceptovat jako příčinu dopravní nehody 

náhlý vstup chodce do vozovky na přechodu pro chodce nebo z jejího okolí, a to 

s ohledem na povinnost řidiče předvídat, že se v těchto místech chodec může 

vyskytovat. 

Z analýzy řady zdrojů tak lze shrnout, že v současné době se sice realizuje řada 

výzkumů, které se zaměřují na chování řidiče, avšak z pohledu potřeb analýzy 

dopravních nehod neexistuje dostatek informací k posuzování konkrétních 

nehodových situací, spojených s přecházením chodců přes vozovku, ze kterých by 

bylo možno dovodit, jakým způsobem konkrétní podmínky dané nehodové situace 

ovlivňují hodnoty veličin popisujících chování řidiče z hlediska jeho vnímání, 

a rovněž chybí poznatky o vlivu prvků okolí na rozhodování řidiče a jeho další 

chování. Prohloubení poznatků v této oblasti by umožnilo znalcům zpřesňovat řešení 

průběhu předstřetové fáze dopravních nehod vozidel s chodci, a to jak ve vztahu 

k řešení skutečného průběhu nehody, tak ve vztahu k posuzování možností řidiče 

zabránit střetu s chodcem. Pro potřeby řešení dopravních nehod v místech přecházení 

chodců, též zcela absentují poznatky, které by umožňovaly posoudit konkrétní jízdní 

situaci z hlediska míry její nebezpečnosti. 

Cílem řešení této práce tak je objasnit a komplexně zanalyzovat chování řidiče 

při jízdě v místě přecházení chodců a objasnit, za jakých okolností vznikají 

nebezpečné situace tím, že chodec vstupuje do vozovky v určité vzdálenosti před 

blížícím se vozidlem. 

2  VYMEZENÍ PROBLÉMŮ A CÍLŮ JEJICH ŘEŠENÍ 

Z hlediska potřeb prohloubení poznatků o chování řidiče v místech přecházení 

chodců (viz výše vymezená problémové situace) se ukazuje jako potřebné vyřešit více 

problémů: 

1) Nalézt metody pro měření, zpracování a vyhodnocení dat o chování řidičů 

při řešení jízdních situací v reálných podmínkách silničního provozu v místě 

přecházení chodců. 
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2) Získat významnější soubor dat pro podrobnou analýzu chování řidičů 

za různých jízdních situací. 

3) Najít způsob, jak experimentálně zjištěné výsledky v rámci simulovaných 

jízdních situací verifikovat ve vztahu k jejich využitelnosti pro potřeby řešení 

skutečných dopravních nehod. 

Cílem řešení problému č. 1 (nalézt metodu měření, zpracování a vyhodnocení dat 

o chování řidičů) je: 

• nalézt vhodný způsob měření dat o chování řidičů při řešení jízdních situací 

spojených s přecházením chodců přes vozovku, 

• nalézt vhodnou metodu pro zpracování dat o chování řidičů a jejich 

vyhodnocení. 

Cílem řešení problému č. 2 (získat významnější soubor dat pro podrobnou analýzu 

chování řidičů) je: 

• zjistit, kdy se chodec v dynamických podmínkách silničního provozu stává 

pro řidiče významným vizuálním podnětem, na který v závislosti 

na přehlednosti jízdní situace poprvé opticky reaguje, 

• zjistit, jak dlouhá je reakční doba řidiče na chodce v závislosti na naléhavosti 

jízdní situace, 

• zjistit, jak velkou míru pozornosti věnuje řidič chodci, a to v závislosti 

na naléhavosti jízdní situace, 

• nalézt způsob pro hodnocení nebezpečnosti jízdní situace a vyhodnotit mezní 

hodnoty pro toto hodnocení pro praktické použití. 

Cílem řešení problému č. 3 (verifikovat experimentálně zjištěné výsledky) je: 

• verifikovat vhodnost užití nalezených mezních hodnot pro hodnocení 

nebezpečnosti jízdních situací z hlediska využitelnosti při řešení skutečných 

dopravních nehod. 

3  REŠERŠE K ŘEŠENÍ VYMEZENÝCH PROBLÉMŮ 

Jako vhodný přístup k řešení této práce se ukazuje možnost využití reálných 

experimentů. Problematice systémovému pojetí technického experimentu se 

podrobně věnuje ve svých publikacích Janíček [16], [37]. Tohoto pojetí experimentu 

je užito pro další úvahy v této práci. 

Pro řešení problémů č. 1 a 2 lze vhodně využít poznatků o způsobech realizací 

experimentů, které se zabývaly měřením možností řidiče rozpoznat chodce 

v dynamických podmínkách v reálném silničním provozu (např. [36], [38], [39]), 

které současně prokazují dobrou využitelnost metody tzv. eyetrackingu pro měření 

okamžiku první reakce řidiče na podnět v reálném silničním provozu. Nelze však 

nalézt metody pro vyhodnocení a analýzu chování řidiče při tak komplexním ději, 

jakým je jízda řidiče v místě přecházení chodců. 
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Řešení všech tří výše vymezených problémů má úzkou spojitost se zrakovým 

vnímáním situace v silničním provozu, ať již řidičem anebo chodcem, s procesem 

zpracování informací a s následným jednáním, tedy volním chováním. Poznatky 

o zraku, který patří mezi nejdůležitější smysly využívané při řízení motorového 

vozidla, se zabývaly např. práce [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46]. Mezi základní 

funkce zraku patří vnímání jasu, detailů, kontrastu, prostoru a barev. Možnosti řidiče 

pro včasné spatření chodce závisí zejména na viditelnosti, které se věnovaly 

např. práce [47], [48] či již zmíněné [38], [39]. Z analýzy zrakového vnímání řidiče 

mj. vyplývá, že na většinu podnětů reagují oči mimovolně, a to v okamžiku, kdy se 

vytvoří podmínky pro vznik zrakového vjemu. V případě, že je podnětem samotný 

chodec, je z hlediska vizuálních možností pro vnímání řidiče podstatné zejména 

oblečení chodce, provedení okolí, způsob osvětlení a s tím související kontrast chodce 

vůči okolí. Velmi podstatný je také případný pohyb chodce, na který je zrakové 

vnímání velmi senzibilní a přitahuje pozornost. Existuje však řada rizikových faktorů, 

které mohou ovlivnit okamžik reakce očí na podnět. Do první skupiny důležitých 

faktorů lze řadit zejména nepřehlednost a složitost jízdní situace. Do druhé skupiny 

pak lze řadit faktory, kterými jsou předvídání, podmínky okolí, nebezpečné chování 

jiného účastníka a stav řidiče. 

Řešení výše vymezených problému úzce souvisí také s problematikou reakční 

doby. Tato se vhodně člení na 3 fáze, a to na dobu optické, psychické a svalové 

reakce. Vhodně z hlediska potřeb této práce jsou tyto fáze vymezeny ve zdroji [15], 

kde se uvádí, že fáze optické reakce začíná v okamžiku aktivace sítnice oka a v rámci 

ní dojde k přenesení spatřeného objektu do oblasti centrálního vidění. Aktivací CNS 

začíná fáze psychické reakce, ve které dochází k rozpoznání objektu a k rozhodování 

o akci. Poslední třetí fází reakce řidiče je svalová reakce, která začíná aktivací svalové 

soustavy a která je charakteristická provedením určitých projevů. Při analýze 

dopravních nehod vozidel s chodci jsou dále součástí komplexního předstřetového 

děje fáze odezvy vozidla a jeho manévrování. Problematikou reakční doby či jejím 

ovlivněním různými faktory se dále zabývaly např. práce [2], [9], [12], [42], [49], 

[50], [51] či [52]. 

Při hledání vhodné metody pro zpracování dat o chování řidičů a jejich 

vyhodnocení (tedy při řešení problému č. 1) lze využít poznatků o různých graficko-

početních metodách, které se využívají při analýze dopravních nehod pro znázornění 

průběhu dopravní nehody i možností odvrácení střetu. Mezi tyto metody, které jsou 

podrobně popsány v pracích [12] a [13], patří např. tzv. dráha-čas diagram (s-t 

diagram) či intervalový diagram.  

Pro řešení problému č. 1 a č. 2 je také potřebné najít způsob pro hodnocení 

nebezpečnosti jízdních situací. Takovým hodnocením se v souvislosti s řešením 

jiných typů problémů zabývala též práce [53], přičemž v této práci bylo pro zkoumání 

vlivu nebezpečnosti situací na reakční dobu řidičů využito tzv. rizikové doby (TTC – 

Time to Colision). Tato odpovídá době, kterou má řidiči k dispozici od okamžiku 

první optické reakce na překážku do okamžiku možné kolize s ní. 
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4  ŘEŠENÍ PROBLÉMU Č. 1 A Č. 2: NALÉZT METODU 

MĚŘENÍ, ZPRACOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ DAT 

O CHOVÁNÍ ŘIDIČŮ A ZÍSKAT VÝZNAMNĚJŠÍ SOUBOR 

DAT PRO PODROBNOU ANALÝZU CHOVÁNÍ ŘIDIČŮ 

4.1 NÁVRH EXPERIMENTŮ 

Pro řešení problému č. 1 a č. 2 je vhodné využít experimentů, které mají charakter 

experimentů reálných, aktivních, technických a přírodních (charakteristiky dle [16]). 

Tyto jsou v návaznosti na způsob realizace rozděleny do 4 skupin, dále označovaných 

jako experimenty A, B, C a D. Experiment A byl realizován jako ověřovací a sloužil 

pro zpracování studie proveditelnosti, tj. ověření vhodnosti využití již známých metod 

měření pro měření chování řidiče při řešení složitějších jízdních situací, které vznikají 

v místě přecházení chodců, a nalezení vhodného způsobu zpracování a vyhodnocení 

dat. Navazující experimenty B, C a D sloužily pro získání dalších dat o chování řidičů 

při řešení těchto situací. 

4.1.1 Návrh procesní části experimentů 

Experimentální a aktivační objekt 

Experimenty byly uspořádány obdobně, jak je uvedeno v [38] a součástí každého 

experimentu bylo více jízdních zkoušek. Experimenty byly navrženy tak, 

že experimentálním objektem bude v každé jízdní zkoušce řidič jedoucí s vozidlem. 

Úkolem řidiče bude jet s vozidlem běžným způsobem jízdy při dodržování pravidel 

silničního provozu a projet stanovenou trasu. Při jízdě bude řidič reagovat na podněty 

nahodilé dané podmínkami silničního provozu a v měřeném úseku bude reagovat 

na uměle vytvořenou jízdní situaci, vytvořenou figurantem (chodcem). Figurant bude 

vstupovat do vozovky a přecházet ji v místě, které je k tomuto účelu určené, tedy 

na přechodu pro chodce, tak, aby se z pohledu řidiče jednalo o podnět, který mohl 

očekávat. 

Pro realizaci experimentu bylo zvoleno, že aktivačním objektem (podnětem), 

na který by měl řidič reagovat, bude figurant (chodec), který by měl před zkušebním 

vozidlem na předem stanoveném místě (na přechodu pro chodce) vcházet do vozovky 

a tuto přecházet ve směru jízdy vozidla vždy zprava tak, aby rozdíly jízdních situací 

byly primárně dány technickým řešením místa pro přecházení chodců a aby figurant 

vstupoval z místa mimo vozovku přímo do jízdního koridoru vozidla, a tedy již svým 

vstupem do vozovky vytvořil řidiči situaci potenciálně nebezpečnou. 

Návrh systému veličin a sledovaných parametrů 

Z hlediska návrhu systému veličin a sledovaných parametrů bylo zvoleno, 

že podnětem pro řidiče bude figurant a způsob jeho přecházení přes vozovku. Podněty 

budou posuzovány jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Kvalitativně bude hodnocena 

významnost podnětu a jeho viditelnost podle oblečení figuranta (figurant se světlým, 

tmavým anebo volnočasovým oblečením) a kvantitativně bude vyhodnocována 

okamžitá poloha a pohyb figuranta po vozovce pro vyhodnocení časových intervalů 
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jeho pohybu v jednotlivých úsecích vozovky – okraje, jízdní pruhy, příp. ostrůvky 

(veličiny t1 až t4). 

Obr. 1: Kompletní návrh systému veličin a sledovaných parametrů 

Odezvy řidiče na podněty budou posuzovány kvantitativně. Měřena bude změna 

úhlu pohledu pro vyhodnocení okamžiku první optické reakce (POR) na figuranta 

(veličina tPOR). Sledovány budou změny způsobu ovládání vozidla na základě měření 

okamžiku uvolnění akceleračního (veličina tA) nebo sešlápnutí brzdového pedálu 

(veličina tB) pro vyhodnocení délky reakčních dob /od okamžiku tPOR/ (veličiny ΔtA 

a ΔtB). Pohyb vozidla bude hodnocen kvantitativně. Měřena bude poloha vozidla 

pro vyhodnocení vzájemné vzdálenosti vozidla od přechodu v okamžiku POR řidiče 

na figuranta (veličina s1) a v okamžiku vstupu figuranta do vozovky (veličina s2). 

V těchto okamžicích budou též měřeny rychlosti vozidla (veličiny v1 a v2). Rychlost 

vozidla bude současně měřena v okamžiku průjezdu vozidla přes přechod (veličina 

v). 

OKOLÍ O(Ω) 

Kvalitativně 

- podmínky okolí  

o doba měření (denní / noční) 

o povětrnostní podmínky (déšť / mlha 

/ sněžení / bez zhoršujících faktorů) 

o osvětlení přechodu (s / bez umělého 

osvětlení) 

o konstrukční řešení přechodu 

(označení a provedení přechodu) 

FIGURANT (PODNĚT) 

Kvantitativně 
- t1 až t4 – časové intervaly pohybu 

figuranta po vozovce (vstup / 

výstup) od tPOR do okamžiku 

průjezdu vozidla přes přechod 

Kvalitativně 
- významnost podnětu – oblečení 

figuranta (světlé / tmavé / 

volnočasové) 

ŘIDIČ ΩE 

Kvantitativně 
- změna úhlu pohledu 

- tPOR 

- reakční doba ΔtA 

- reakční doba ΔtB 

VOZIDLO 

Kvantitativně 
- s1, v1 (v čase tPOR) 

- s2, v2 (v čase vstupu 

figuranta do vozovky) 

- v (v okamžiku průjezdu 

vozidla přes přechod) 
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S viditelností figuranta v blízkosti přechodu pro chodce souvisí též podmínky 

okolí, které budou posuzovány kvalitativně, konkrétně měření v denní anebo v noční 

době, povětrnostní podmínky ovlivňující viditelnost (déšť, mlha, sněžení, bez 

zhoršujících faktorů), v noční době též umělé osvětlení přechodu (přechod s či bez 

umělého osvětlení) a dále konstrukční řešení přechodu, a to jeho označení (značení 

jen vodorovným značením či vodorovným i svislým značením, příp. též 

s retroreflexním zvýrazněním značení) a provedení (přechod klasický, moderně 

řešený, s anebo bez středového ostrůvku nebo jiného stavebního opatření). 

Návrh měření a měřicí metody 

Z hlediska návrhu měření bylo zvoleno, že k měření projevových veličin řidiče 

bude v rámci experimentů využito měřicí metody tzv. eyetrackingu. Experiment A 

bude realizován v běžném silničním provozu na trase Lednice – Valtice – Břeclav 

při jízdách v noci. Navazující experimenty B, C a D budou realizovány v běžném 

silničním provozu ve městě Brně, experimenty B a C při jízdách ve dne a experiment 

D při jízdách ve dne a v noci. Jako místa pro měření budou vybrány přechody pro 

chodce různého konstrukčního uspořádání s vyznačeným dopravním značením 

(experiment A – 4 přechody, B – 4 přechody /vybrané převážně na základě 

nehodovosti na těchto přechodech/, C – 4 přechody, D – 1 přechod). 

Měření by měla probíhat s dobrovolnými řidiči (experiment A s 26 řidiči, B 

s 6 řidiči, C s 15 řidiči, D s 12 řidiči). Vybíráni budou zkušení řidiči 

(min. 20 tis. km/rok, 3letá praxe) bez očních vad (řidiči s dostatečnou kontrastní 

citlivostí a se zrakovou ostrostí nevyžadující korekci zraku) tak, aby výsledky nebyly 

ovlivněny zrakovými vadami sledovaných řidičů. 

4.1.2 Návrh technické části experimentů 

Ve vztahu k návrhu technické části experimentů bylo zvoleno, že v rámci měření 

budou využita osobní vozidla, která budou pro zjišťování měřených veličin osazena 

měřicími zařízeními (v přehledu uvedenými v tab. 1). Ve všech měřeních bude pro 

sledování směru úhlu pohledu řidiče využito měřicí zařízení typu eyetracker. 

4.1.3 Návrh programové části experimentů 

Ve vztahu k návrhu programové části bylo zvoleno, že potřebná naměřená data by 

měla být v rámci měření zaznamenávána synchronně, příp. by měla být provedena 

opatření, aby byla možná jejich dodatečná synchronizace pro potřeby vyhodnocení. 

K vyhodnocení dat z jednotlivých měření bude využito specializovaných softwarů 

a následně budou výsledky zpracovány v MS Excel (viz tab. 2). 

4.2 REALIZACE EXPERIMENTŮ 

Experimenty A, B, C a D byly realizovány v souladu s jejich návrhem, viz  

kap. 4.1. Měření byla realizována celkem na 13 typech přechodů pro chodce 

(experiment A – přechody A_P1, A_P2, A_P3, A_P4; B – přechody B_P1, B_P2, 

B_P3 a B_P4; C – přechody C_P1, C_P2, C_P3, C_P4; D – přechod D_P1). Základní 

údaje o realizovaných experimentech jsou uvedeny v tab. 1. 



 10 

4.3 VÝSLEDKY ŘEŠENÍ PROBLÉMU Č. 1 

4.3.1 Metoda pro zpracování dat 

Jak prokazují již dříve provedená měření (např. měření realizované v úzké 

spolupráci ÚSI VUT a výzkumného institutu EPIGUS – Institut für ganzheitliche 

Unfall- und Sicherheitforshung z Rakouska v roce 2010, uvedené např. v publikacích 

[75] a [38]), oči řidiče reagují na vizuálně významné podněty mimovolně. Takovými 

podněty jsou též chodci, pohybující se ve vozovce nebo v její blízkosti. Řidič tak na ně 

reaguje rychlou mimovolní změnou úhlu pohledu tak, aby podnět mohl pozorovat 

v oblasti ostrého vidění oka a následně analyzovat jeho významnost v centrální 

nervové soustavě. V případě, že při optické reakci je změna úhlu pohledu dostatečně 

zřetelná, lze s vysokou věrohodností vyhodnotit počátek první optické reakce řidiče 

(POR) na daný podnět. Příklad POR řidiče na chodce na moderně řešeném přechodu 

pro chodce se středním dělicím ostrůvkem při noční jízdě je znázorněn na obr. 2 

a obr. 3. 

  

Obr. 2: Počátek optické reakce 

(8,56 s a 66,4 m před přechodem); oko 

řidiče při pohledu v přímém směru 

periferně registruje figuranta (jízda 

J12 přechod A_P2) 

Obr. 3: Figurant v oblasti ostrého 

vidění (8,52 s a 65,9 m před 

přechodem); oko řidiče po změně 

směru pohledu fixuje figuranta (jízda 

J12 přechod A_P2) 

Pro zpracování měření bylo využito dat ze 4 realizovaných experimentů 

(experimenty A, B, C, D), v rámci kterých bylo uskutečněno 71 jízd na 13 typech 

přechodů pro chodce, v rámci kterých bylo provedeno 212 jízdních zkoušek, 

96 jízdních zkoušek bylo provedeno ve dne a 116 v noci. Základní údaje o těchto 

experimentech jsou shrnuty v tab. 1. 

Tab. 1: Základní údaje o realizovaných experimentech  

 Experiment A Experiment B Experiment C Experiment D 

Rok realizace 2014 2015 2016 2019 

Denní doba 

realizace 
Noc Den Den Den i noc 
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 Experiment A Experiment B Experiment C Experiment D 

Použitá vozidla 

2 srovnatelná 

vozidla Škoda 

Yeti 

Škoda Octavia 

II 

Škoda Octavia 

III 
BMW 530dX 

Počet jízd 26 6 15 12 a 12 

Počet řidičů 

(věk) 
26 (23 až 45 let) 

6 (35 až 45 

let) 

15 (24 až 55 

let) 
12 (22 až 37 let) 

Počet přechodů 4 4 4 1 

Počet 

realizovaných 

jízdních 

zkoušek 

104 24 60 24 

Měřené veličiny a zařízení pro jejich měření / signalizaci 

Směr úhlu 

pohledu řidiče 

Eyetracker 

(Viewpoint-

system®) 

Eyetracker 

(Pupil Labs) 

Eyetracker 

(Pupil Labs) 

Eyetracker 

(Dikabliss) 

Okamžitá 

poloha vozidla 
GPS zařízení - - 

GPS zařízení 

(součást VTK) 

Otáčky motoru 
Bezdrátový 

OBDII modul 

Bezdrátový 

OBDII modul 

Bezdrátový 

OBDII modul 
- 

Rychlost 

vozidla 

Bezdrátový 

OBDII modul 

Bezdrátový 

OBDII modul 

Bezdrátový 

OBDII modul 

Mobileye® 

(ze sběrnice 

CAN) 

Použití 

akceleračního 

pedálu 

(otevření škrticí 

klapky) 

Bezdrátový 

OBDII modul 

Bezdrátový 

OBDII modul 

Bezdrátový 

OBDII modul 
- 

Okamžik 

aktivace 

brzdového 

pedálu 

Infra LED dioda 

propojená se 

snímačem polohy 

brzdového pedálu  

LED dioda 

propojená se 

snímačem 

polohy 

brzdového 

pedálu  

LED dioda 

propojená se 

snímačem 

polohy 

brzdového 

pedálu  

Mobileye® 

(ze sběrnice 

CAN) 

Využitý software při realizaci měření 

Software pro 

eyetrackery  
Viewpointsystem® 

Pupil Capture, 

Pupil Player 

Pupil Capture, 

Pupil Player 
D-Lab 

Záznam 

vozidlových 

dat a jejich 

synchronizace 

Haytham.Obd Haytham.Obd Haytham.Obd D-Lab 

Pro zpracování videozáznamů a následné zpracování dat bylo použito více 

softwarů. V případě experimentu A byl využit software VideoEdit, v případě 

experimentů B a C volně dostupný software VirtualDub, který umožňuje posun videí 

po jednotlivých snímcích, a v případě experimentu D software D-Lab. Pro kompletní 
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zpracování dat (vč. vozidlových dat, příp. údajů o poloze vozidla) byl následně užit 

software MS Excel. Shrnutí softwarů, využitých pro zpracování dat, je uvedeno  

v tab. 2. 

Tab. 2: Software využitý pro zpracování dat 

 Experiment A Experiment B Experiment C Experiment D 

Vyhodnocovací 

software 
VideoEdit 

VirtualDub 

(pro analýzu 

videozáznamů) 

VirtualDub 

(pro analýzu 

videozáznamů) 

D-Lab 

Software pro 

finální 

zpracování 

výsledků 

MS Excel MS Excel MS Excel MS Excel 

4.3.2 Metoda pro vyhodnocení dat 

Měřené a vyhodnocované veličiny 

Na základě realizovaného experimentu byla hledána metoda pro způsob 

vyhodnocení měření. Ze zpracování dat vyšlo najevo, že při vyhodnocení je 

u jednotlivých jízd na každém ze sledovaných přechodů pro chodce potřebné pracovat 

s velkým množstvím veličin, popisujících jak chování řidiče a vzájemný pohyb 

vozidla, tak chování přecházejícího figuranta. Pro toto posouzení je tak 

při vyhodnocení potřebné určit: 

• místo křížení trajektorie vozidla a trajektorie figuranta v místě přechodu pro 

chodce sP (toto místo bude voleno jako počátek souřadného systému pro měření 

vzdáleností s vozidla od přechodu pro chodce; jako kladný bude volen směr proti 

směru jízdy vozidla; v místě křížení trajektorií proto platí sP = s = 0),  

• okamžik průjezdu vozidla přes přechod pro chodce tP a okamžitou rychlost 

vozidla v0 při jízdě přes přechod (pro další zpracování výsledků bude čas tP volen 

jako okamžik odpovídající času 0, tj. tP = t = 0), 

• okamžik POR řidiče na přecházejícího figuranta tPOR a jemu odpovídající 

vzdálenost vozidla od přechodu s1 a okamžitá rychlost vozidla v1, 

• okamžik uvolnění akceleračního pedálu řidičem tA, příp. též okamžik aktivace 

brzdového pedálu řidičem tB (z těchto veličiny bude možné odvodit odpovídající 

reakční doby – reakční doba od okamžiku POR do okamžiku uvolnění 

akceleračního pedálu byla stanovena podle vztahu ΔtA = tPOR – tA a reakční doba 

od okamžiku POR do okamžiku aktivace brzdového pedálu podle vztahu ΔtB = 

tPOR – tB), 

• podstatné okamžiky spojené s pohybem figuranta v okolí vozovky a ve vozovce, 

tento pohyb bude od okamžiku POR řidiče na figuranta do průjezdu vozidla přes 

přechod rozdělen do jednotlivých časových intervalů (t1, t2, t3, příp. t4), jejichž 

součet bude označen jako t (jako interval t1 bude vždy uvažována doba od POR 

řidiče na figuranta do jeho vstupu do vozovky, jako interval t2 potom doba 

pohybu figuranta v jízdním pruhu, v němž se pohybovalo vozidlo; následné 
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intervaly t3 a t4 budou odpovídat dobám pohybu figuranta po vystoupení 

z jízdního pruhu, v němž se pohybovalo vozidlo, tedy jeho vstupu 

do protisměrného jízdního pruhu, příp. na střední dělicí ostrůvek a poté 

do protisměrného jízdního pruhu, a dále jeho pohybu na levém okraji vozovky),  

• veličiny charakterizující pohyb vozidla, tj. vzdálenosti vozidla od přechodu 

a okamžité rychlosti vozidla, v okamžiku, kdy nastala POR řidiče na figuranta 

(s1, v1), a v okamžiku, kdy figurant vstoupil do vozovky (s2, v2), 

• kumulované doby (∑tPOZ), ve kterých řidič sledoval figuranta v oblasti ostrého 

vidění, tj. mu věnoval pozornost, rozdělené dle jednotlivých intervalů pohybu 

chodce v okolí vozovky a ve vozovce, 

• míru pozornosti MPOZ, kterou řidič věnoval figurantovi od okamžiku POR 

do průjezdu vozidla přes přechod (poměrná hodnota bude vyjádřena 

v procentech podle vztahu MPOZ = ∑tPOZ  100 / tPOR, kde ∑tPOZ je součet 

časových intervalů, ve kterých řidič sledoval figuranta v oblasti ostrého vidění 

oka, a tPOR určuje okamžik POR řidiče na figuranta, tj. současně i časový interval 

od tohoto okamžiku do okamžiku průjezdu vozidla přes přechod). 

S ohledem na nutnost posouzení vzájemných souvislostí nelze tyto veličiny 

vyhodnocovat pouze tabelárně, ale je nutné nalézt vhodnější způsob jejich 

vyhodnocení a jako účelné se ukázalo využití grafických metod. Současně se však 

ukázalo, že pro dané účely nelze využít standardních typů grafů, a proto byla postupně 

hledána vhodná grafická metoda pro vyhodnocení. 

Grafická metoda pro vyhodnocení s využitím s-t diagramu (metoda č. 1) 

Jako první byla pro vyhodnocení navržena grafická metoda (metoda č. 1), založená 

na metodě tzv. s-t diagramu (diagramu dráha – čas). Metoda s-t diagramu, která patří 

mezi základní metody, používané při analýze dopravních nehod, umožňuje 

ve vzájemných souvislostech hodnotit pohyb účastníků dopravní nehody. Tuto 

metodu je však nutné přizpůsobit struktuře vyhodnocovaných veličin.  

Navržená metoda sestává ze dvou částí, kdy v levé části je v souřadnicích dráha – 

čas zobrazen průběh jízdy vozidla, které se po vozovce pohybovalo v podélném směru 

(s-t diagram vozidla) a v pravé části je rovněž v souřadnicích dráha – čas zobrazen 

průběh pohybu figuranta, který se pohyboval příčně k ose vozovky (s-t diagram 

chodce). Počátek souřadného systému, tedy t = 0, je vždy uvažován jako okamžik, 

kdy vozidlo přejelo přes přechod, tedy překřížilo trajektorii, po které se figurant 

na přechodu pohyboval. V obou s-t diagramech je možné následně znázornit 

okamžiky POR řidiče na dopravní značky a figuranta vč. vzdáleností vozidla 

od přechodu a rychlostí vozidla v těchto okamžicích, časové intervaly, ve kterých 

řidiči sledovali figuranta během jeho pohybu po vozovce, časový interval, ve kterém 

figurant procházel koridorem jízdy vozidla, či je možné znázornit průběh jízdy 

za předpokladu, že by řidič v okamžiku POR na figuranta nereagoval následným 

snižováním rychlosti a pokračoval by stejnou rychlostí. 
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Grafická metoda pro vyhodnocení s využitím s-t diagramu se ukázala jako vhodná 

pro detailní posouzení průběhu jízdy, tedy lze pomocí ní vyhodnotit chování řidiče při 

řešení jízdní situace, spočívající v přecházení chodce přes vozovku, a současně lze 

vzájemně komparovat pohyb vozidla a chodce po vozovce během této situace. 

Nevýhodou užití této grafické metody je, že její zpracování je poměrně pracné. 

Současně tato metoda neumožňuje vyhodnotit, na jaké další významné podněty řidič 

reaguje a jak tyto ovlivňují jeho pozornost. Nelze pomocí ní také vzájemně 

komparovat průběhy jednotlivých jízd na daném přechodu. Pro užití této metody je 

nutné zjišťovat aktuální polohy vozidla během celé analyzované jízdy pomocí 

přesného diferenčního GPS zařízení, tedy zvyšuje se tak i náročnost na samotné 

měření.  

Grafická metoda pro vyhodnocení s využitím intervalového (procesního) 

diagramu v závislosti na vzdálenosti vozidla od přechodu (metoda č. 2) 

Pro odstranění problému nemožnosti vzájemné komparace průběhu jednotlivých 

jízd na daném přechodu byla navržena druhá grafická metoda pro vyhodnocení 

s využitím intervalového (procesního) diagramu v závislosti na vzdálenosti vozidla 

od přechodu pro chodce (metoda č. 2). V průběhu jednotlivých jízd jsou vyznačovány 

vzdálenosti vozidla od přechodu v okamžicích, kdy řidiči reagují na dopravní značení, 

upozorňující zejména na umístění přechodu, a dále intervaly, ve kterých řidiči 

přecházejícího figuranta přímo sledují, tj. mu věnují pozornost. 

Nalezená grafická metoda pro vyhodnocení sice umožnuje jednoduchým způsobem 

komparovat průběhy jednotlivých jízd, avšak obdobně jako u první grafické metody 

je její nevýhodou, že neumožňuje vyhodnotit, na jaké další významné podněty řidič 

reaguje a jak tyto ovlivňují jeho pozornost. Současně nezohledňuje pohyb chodce 

po vozovce. Další nevýhodu lze spatřovat také v znázornění průběhu jízd v závislosti 

na vzdálenosti, kdy s ohledem na charakter vyhodnocovaných veličin se jeví jako 

vhodnější tyto znázorňovat v závislosti na času, zbývajícím do průjezdu vozidla přes 

přechod pro chodce. 

Grafická metoda pro vyhodnocení s využitím intervalového (procesního) 

diagramu v závislosti na času do průjezdu vozidla přes přechod (metoda č. 3) 

Pro eliminaci nevýhod obou výše uvedených grafických metod byla pro 

vyhodnocení navržena třetí metoda, a to grafická metoda využívající intervalového 

(procesního) diagramu v závislosti na času, zbývajícím do průjezdu vozidla přes 

přechod (metoda č. 3). Průběhy jednotlivých jízd u daného přechodu pro chodce jsou 

znázorněny pomocí intervalových (procesních) diagramů, v nichž jsou znázorněny:  

• pomocí bodů rozhodné okamžiky (POR řidiče na figuranta, uvolnění 

akceleračního pedálu, sešlápnutí brzdového pedálu, zastavení vozidla),  

• pomocí úseček, doplněných zpravidla piktogramy, příp. textem, doby, po které 

řidič sleduje figuranta, jiné náhodné chodce, jiná náhodná vozidla, vodorovné 

a svislé značení, příp. další prvky okolí, 
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• pomocí svislých tečkovaných úseček pohyb figuranta nebo jiných náhodných 

chodců po přechodu. 

Navržená grafická metoda pro vyhodnocení s využitím intervalového (procesního) 

diagramu v závislosti na času, zbývajícím do průjezdu vozidla přes přechod, se jeví 

jako velmi vhodná pro komplexní vyhodnocení chování řidiče při řešení jízdní 

situace, spojené s přecházením chodce přes vozovku. Současně tato metoda umožňuje 

komparovat průběhy jednotlivých jízd, zohlednit pohyb chodce po vozovce 

a vyhodnotit, na jaké další významné podněty řidič reaguje a jak tyto ovlivňují jeho 

pozornost. Při využití této metody pro vyhodnocení se vzdálenosti vozidla 

od přechodu stanovují pouze v rozhodných okamžicích (např. pomocí analýzy 

videozáznamů) a není tak nutné při měření využívat přesného diferenčního GPS 

zařízení, což podstatně snižuje náročnost a nákladnost celého měření. Tato metoda 

pro vyhodnocení se pro účely této práce jeví jako nejvhodnější a bude se dle ní dále 

postupovat při řešení problému č. 2. 

4.4 VÝSLEDKY ŘEŠENÍ PROBLÉMU Č. 2 

4.4.1 Vyhodnocení jednotlivých jízdních zkoušek 

Jelikož všechny realizované experimenty byly vysoce náročné z hlediska množství 

vytvářených dat a nutnosti jejich přesné synchronizace, z důvodu nedostatků 

v záznamech dat nebo v jejich synchronizaci, nebylo možné vyhodnotit všechna 

měření. Z celkových 212 uskutečněných jízdních zkoušek bylo možné vyhodnotit 

a dále zpracovat celkem 129 jízdních zkoušek, a to 41 zkoušek, uskutečněných 

ve dne, a 88 zkoušek, uskutečněných v noci. 

Výsledky byly vyhodnocovány vytvořenou metodou č. 3, tedy analyticko-početním 

a grafickým zpracováním, založeným na využití intervalového (procesního) diagramu 

v závislosti na času, zbývajícím do průjezdu vozidla přes přechod. V každé jízdní 

zkoušce bylo hodnoceno chování řidiče v místě přechodu pro chodce a byla 

posuzována složitost jízdní situace. Vyhodnocovány byly optické reakce řidiče 

na dopravní značení, na figuranta, na jiné náhodné účastníky silničního provozu 

či na jiné významné podněty v blízkosti přechodu. Dále byly analyzovány doby, 

po které řidič tyto pro něj významné objekty přímo sledoval. V rozhodných 

okamžicích, tj. v okamžiku POR (první optické reakce) řidiče na figuranta, při vstupu 

figuranta do vozovky a při průjezdu vozidla přes přechod, byly vyhodnocovány 

vzdálenosti vozidla od přechodu a okamžité rychlosti vozidla v těchto okamžicích. 

Dále byly vyhodnocovány reakce řidiče na přecházejícího figuranta, a to okamžik 

uvolnění akceleračního pedálu a aktivace brzdového pedálu, vždy ve vztahu k pohybu 

figuranta v jednotlivých úsecích vozovky a v jejím okolí.  

Příklad podrobného vyhodnocení jízdní zkoušky č. 15 na přechodu A_P1 

s využitím intervalového (procesního) diagramu je uveden na obr. 4. Z diagramu 

vyplývá, že řidič před POR na figuranta po dobu 0,6 s sledoval svislé dopravní značení 

přechodu, následně na figuranta poprvé opticky reagoval v čase cca 7,4 s před 

průjezdem vozidla přes přechod (ve vzdálenosti 87 m, při rychlosti vozidla 50 km/h). 
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V čase cca 4,5 s před průjezdem přes přechod figurant vstoupil do jízdního pruhu, 

v němž se pohybovalo vozidlo (označeno písmenem P), a tento pruh figurant opustil 

v čase cca 2,0 s před průjezdem vozidla přes přechod (označeno písmenem S). 

Z levého jízdního pruhu figurant vystoupil v okamžiku průjezdu vozidla přes přechod. 

Řidič vozidla figuranta od POR sledoval po dobu 4,1 s až do času 3,3 s před 

průjezdem vozidla přes přechod (znázorněno červenou úsečkou), kdy se figurant stále 

nacházel v jízdním pruhu, v němž se pohybovalo vozidlo.  Následně řidič střídavě 

sledoval vodorovné značení přechodu (VZ; označeno světle modrou úsečkou) 

po dobu 0,6 s, figuranta po dobu 0,4 s, vodorovné značení po dobu 0,9 s, figuranta 

po dobu 0,5 s a opět vodorovné značení po dobu 0,4 s. V dané jízdě řidič reagoval 

na přecházejícího figuranta uvolněním akceleračního pedálu (označeno písmenem A; 

0,80 s od tPOR) a sešlápnutím brzdového pedálu (označeno písmenem B; 1,40 s 

od tPOR). 

 
Obr. 4: Vyhodnocení průběhu jízdy J15 v rámci přechodu A_P1 

V rámci vyhodnocení jednotlivých jízdních zkoušek byla pozornost věnována 

nejen způsobu chování řidiče, ale též posouzení nebezpečnosti jízdní situace. 

Na základě podrobného vyhodnocení chování řidičů v jednotlivých jízdních situacích 

byly jízdy rozděleny do čtyř základních kategorií podle těchto hodnotících kritérií: 

1) Jízdy zcela bezpečné – jedná se o jízdy, při kterých řidiči opticky reagovali 

na figuranta v dostatečné vzdálenosti a jízdní situace proto nevyžadovala 

bezprostřední jednání řidiče; vzniklá jízdní situace zejména nevyžadovala, aby 

řidič reagoval okamžitým uvolněním akceleračního pedálu, příp. i sešlápnutím 

brzdy, a pro její řešení postačovalo, aby řidič jen běžným způsobem zpomalil jízdu 

vozidla a figurant bez problémů přešel vozovku. 

2) Jízdy se zvýšeným nebezpečím – jedná se o jízdy, ve kterých řidiči na figuranta 

opticky reagovali později než v kategorii jízd zcela bezpečných, řidiči často již 

bezprostředně po POR na figuranta korigovali jízdu vozidla, intenzivněji 

zpomalovali, ale nemuseli zastavit s vozidlem před přechodem. 

3) Jízdy nebezpečné – jedná se o jízdy, ve kterých řidiči na figuranta opticky 

reagovali ještě později než v kategorii jízd zcela bezpečných, řidiči bezprostředně 

po POR na figuranta korigovali jízdu vozidla a museli již brzdit do zastavení, aby 

figurant mohl přejít přes vozovku. 

4) Jízdy kritické – jedná se o jízdy, ve kterých řidiči na figuranta opticky reagovali 

pozdě, případně vůbec a figurant situaci vyhodnotil jako vysoce nebezpečnou 

a přecházení vozovky vůbec nezahájil. 

Pro celkovou přehlednost byly kategorie nebezpečnosti jízdních situací barevně 

rozlišeny: Jízdy zcela bezpečné byly ve vyhodnoceních označovány barvou zelenou, 
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jízdy se zvýšeným nebezpečím barvou modrou, jízdy nebezpečné barvou oranžovou 

a jízdy kritické barvou žlutou. 

4.4.2 Určení kategorií nebezpečnosti jízdních situací 

Aby bylo možné kvantifikovat zařazení jednotlivých jízdních situací 

do jednotlivých kategorií nebezpečnosti, bylo nutné najít vhodný parametr pro 

hodnocení. Posuzováním nebezpečnosti jízdních situací se zabývali např. autoři 

v práci [53], kteří využívali parametr TTC. Parametr TTC je však kvantifikován pouze 

na základě času zbývajícího do střetu, za předpokladu rovnoměrného pohybu vozidla. 

Tento parametr se tak pro hodnocení situace na přechodu ukazuje jako nedostatečný, 

jelikož nijak nezohledňuje specifika dané situace, kdy řidič po optické reakci 

na chodce musí v řadě případů snížit rychlost vozidla, aby umožnil chodci bezpečné 

přejití vozovky. Zároveň s tímto parametrem nelze dále pracovat při analýze dopravní 

nehody při posuzování příčin jejího vzniku. 

Z výše uvedeného důvodu tak autor sám navrhl pro hodnocení nebezpečnosti 

situace tzv. koeficient nebezpečnosti K, který je dán poměrem vzdálenosti vozidla 

od místa přecházení chodce v okamžiku POR řidiče na chodce a dráhy potřebné 

na zastavení vozidla z tohoto okamžiku. Dráha potřebná na zastavení vozidla tak 

zohledňuje jak dráhu ujetou během reakční doby řidiče, tak i brzdnou dráhu vozidla, 

což jsou při řešení konkrétní dopravní nehody veličiny relativně snadno 

kvantifikovatelné. 

Koeficient K tak lze vyjádřit vztahem (1), ve kterém s1 udává vzdálenost vozidla 

od místa přecházení chodce v okamžiku POR řidiče na chodce a sbmin udává dráhu 

potřebnou na zastavení vozidla z tohoto okamžiku. Pro výpočet dráhy sbmin je 

uvažováno s běžně udávanou reakční dobou (tr) 1 s a dosažitelným zpomalením 

vozidla (a) 5,8 m/s2 (tj. takové zpomalení, které lze po řidiči běžně požadovat 

při vzniku nebezpečné situace). Vlastní vztah pro zjištění koeficientu K vychází 

přímo z výpočtu dráhy potřebné na zastavení, a implicitně tak zohledňuje reakční 

dobu řidiče, rychlost vozidla i adhezní podmínky v místě měření, resp. při praktickém 

využití při analýze dopravních nehod podmínky v místě dopravní nehody. Podle 

tohoto vztahu byl pro každou jízdní situaci stanoven koeficient K. Následně byly 

jednotlivé jízdy na daných přechodech pro chodce dle jeho výše seřazeny. 

 𝐾 =
𝑠1

𝑠𝑏𝑚𝑖𝑛
=  

𝑠1

(𝑣1 ∙ 𝑡𝑟 +
𝑣1
2

2 ∙ 𝑎)

 
(1) 

Ze vzájemného porovnání výsledků rozdělení jízdních zkoušek do příslušných 

kategorií nebezpečnosti dle daných kritérií a ze stanovených hodnot koeficientu K 

byly dále hledány mezní hodnoty koeficientu K. Na základě komplexní analýzy lze 

dovozovat, že ve všech jízdních situacích, tedy jak ve dne, tak v noci, nezávisle 

na typu přechodu pro chodce, lze uvažovat stejné mezní hodnoty koeficientu K, které 

se ukazují jako obecně použitelné pro celé spektrum měřených jízdních situací a které 

odpovídají těmto hodnotám: 

• do 1,00 – situace kritické, 
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• od 1,00 do 1,20 – situace zpravidla kritické či nebezpečné, minimálně však 

se zvýšeným nebezpečím,  

• od 1,20 do 2,00 – situace zpravidla nebezpečné, minimálně však se zvýšeným 

nebezpečím, 

• od 2,00 do 2,50 – situace se zvýšeným nebezpečím, 

• nad 2,50 – situace zcela bezpečné. 

4.4.3 Další vyhodnocení 

Vyhodnocení č. 1: První optická reakce (POR) řidiče na chodce 

S mírou nebezpečnosti jízdní situace úzce souvisí okamžik POR (první optické 

reakce) řidiče na figuranta a vzdálenost vozidla od místa přecházení v tomto 

okamžiku. Okamžiky, kdy se pro řidiče figurant stal v dynamických podmínkách 

významným vizuálním podnětem, tedy kdy na něj poprvé opticky reagoval (tPOR), jsou 

ze všech vyhodnocovaných jízd patrné z obr. 5. Statisticky zpracované hodnoty tPOR 

jsou rozděleny dle kategorií nebezpečnosti jednotlivých jízdních situací. 

Z vyhodnocení vyplývá, že s rostoucí nebezpečností situací se střední hodnoty tPOR 

zkracují. V případě kategorie jízd zcela bezpečných je střední hodnota okamžiku POR 

řidiče na figuranta do průjezdu vozidla přes přechod 8,64 s, u kategorií jízd se 

zvýšeným nebezpečím 6,72 s, u kategorií jízd nebezpečných 7,22 s a u kategorie jízd 

kritických 2,33 s. Na základě komplexního vyhodnocení všech jízdních zkoušek lze 

uvést, že hodnoty tPOR závisí zejména na stavebním uspořádání přechodu pro chodce, 

jeho okolí, hustotě provozu a významnosti podnětu (figuranta). 

 
Obr. 5: Okamžik POR řidiče na figuranta (tPOR) – všechny jízdy 

Obdobně jako okamžiky POR řidiče na figuranta byly statisticky zpracovány také 

hodnoty vzdáleností vozidla od přechodu v těchto okamžicích (s1), viz obr. 6. 

Z vyhodnocení vyplývá, že střední hodnota vzdálenosti vozidla od přechodu pro 

chodce, při níž řidiči poprvé opticky reagovali na figuranta, je u kategorie jízd zcela 

bezpečných 75 m, u jízd se zvýšeným nebezpečím 53 m, u jízd nebezpečných 32 m 

a u jízd kritických 28 m. 
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Obr. 6: Vzdálenost vozidla od přechodu v okamžiku POR (s1) – všechny jízdy 

Z provedeného porovnání jízd, realizovaných ve dne a v noci, vyplývá, že při 

nočních jízdách řidiči poprvé opticky reagovali na figuranta v delších vzdálenostech 

od přechodu pro chodce než v jízdách, realizovaných ve dne. Oproti tomu střední 

hodnoty okamžiků, ve kterých řidiči poprvé opticky reagovali na chodce (tPOR), 

se v rámci denních a nočních jízd v jednotlivých kategoriích nebezpečnosti nijak 

významně nelišily. 

Vyhodnocení č. 2: Reakční doba (ΔtB) 

Míra nebezpečnosti jízdní situace významně ovlivňuje délku reakční doby řidiče, 

resp. dobu od okamžiku POR řidiče na figuranta do okamžiku aktivace brzdového 

pedálu. Při vyhodnocení byly z okamžiků aktivace brzdového pedálu tB vypočteny 

odpovídající délky reakčních dob od okamžiku POR řidiče na figuranta dle vztahu 

ΔtB = tPOR – tB. Délky reakčních dob řidiče na figuranta v závislosti na nebezpečnosti 

jízdní situace jsou ze všech vyhodnocovaných jízd patrné z obr. 7.  

 
Obr. 7: Doba od POR po sešlápnutí brzdového pedálu (ΔtB) – všechny jízdy 
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Z vyhodnocení délky této doby vyplývá, že vzrůstající nebezpečnost jízdní situace 

vyvolává potřebu jejího okamžitého řešení a vede ke zkrácení reakční doby. Spodní 

hranice je však přirozeně omezena schopnostmi člověka. Střední hodnota reakční 

doby byla u kategorie jízd zcela bezpečných 1,50 s, se zvýšeným nebezpečím 0,84 s, 

nebezpečných 0,52 s a u kategorie jízd kritických 1,04 s. Z celkového počtu jízd 

spadajících do kategorie jízd kritických (16 jízd) reagovali řidiči na figuranta aktivací 

brzdového pedálu pouze ve 3 jízdách (tj. v 19 % případů). V ostatních kategoriích 

takto reagovali řidiči v 75 až 90 % případů. 

Vyhodnocení č. 3: Míra pozornosti MPOZ, kterou řidič věnoval figurantovi 

Nebezpečnost jízdní situace také významně ovlivňuje míru pozornosti, kterou řidič 

figurantovi věnoval. Z vyhodnocení realizovaných měření obecně vyplývá, že míra 

pozornosti MPOZ, kterou řidič věnoval figurantovi, roste se zvyšující se nebezpečností 

jízdní situace. Čím kratší čas má řidič na řešení jízdní situace (tPOR; viz obr. 5), tím 

větší část doby, kterou má k dispozici, věnuje přímému pozorování nebezpečného 

objektu (tPOZ; viz obr. 8). V kategorii jízd zcela bezpečných přímo sledovali řidiči 

figuranta po dobu se střední hodnotou 5,34 s, oproti tomu v kategorii jízd kritických 

to bylo již jen 1,83 s. 

 
Obr. 8: Doba sledování figuranta řidičem (tPOZ) – všechny jízdy 

Skutečnost, že míra pozornosti MPOZ, kterou řidič věnoval figurantovi, roste 

se zvyšující se nebezpečností jízdní situace, vyplývá zejména z vyhodnocení jízd 

uskutečněných v nočních podmínkách. V případě denních jízd tvoří výjimku jízdy 

v kategorii jízd nebezpečných, při nichž byli řidiči nuceni brzdit před přechodem pro 

chodce do zastavení vozidla a během tohoto zastavení přesouvali často svoji 

pozornost také na další podněty, zejm. jiné náhodné účastníky provozu, např. jiné 

chodce přecházející po předmětném přechodu apod. Souhrnné výsledky míry 

pozornosti MPOZ ze všech vyhodnocených jízd jsou znázorněny na obr. 9. 

Z porovnání vyhodnocení denních a nočních jízd dále vyplývá, že větší míru 

pozornosti věnovali řidiči figurantovi v průběhu nočních jízd, a to zejména z důvodu 



 21 

nižší hustoty provozu, kdy nemuseli tak často svoji pozornost přesouvat mezi další 

náhodné účastníky silničního provozu.  

Největší pozornost figurantovi věnovali řidiči před vstupem do vozovky a během 

jeho pohybu v pravém jízdním pruhu, a to především v době, kdy se figurant 

pohyboval v koridoru jízdy vozidla. Jak vyplývá z provedeného vyhodnocení, 

věnovali řidiči figurantovi před vstupem do vozovky a během jeho pohybu v pravém 

jízdním pruhu míru pozornosti průměrně ve výši cca 63 až 77 % z doby, po kterou se 

figurant v těchto místech pohyboval, viz obr. 10. Jakmile však figurant opustil pravý 

jízdní pruh, tedy jízdní pruh, ve kterém se pohybovalo vozidlo, jemu věnovaná míra 

pozornosti řidiči výrazně klesla průměrně na cca 9 až 30 % z doby od opuštění 

pravého jízdního pruhu do průjezdu vozidla přes přechod pro chodce. 

 
Obr. 9: Průměrná míra pozornosti, 

kterou řidič věnoval figurantovi od 

okamžiku POR do průjezdu vozidla přes 

přechod (MPOZ) – všechny jízdy 

 
Obr. 10: Průměrná míra pozornosti, 

kterou řidič věnoval figurantovi (MPOZ) 

při jeho pohybu po pravém okraji 

vozovky (POV) a v pravém jízdním 

pruhu (PJP) – všechny jízdy 

4.4.4 Aplikace koeficientu nebezpečnosti K při analýze dopravních nehod 

Aplikace koeficientu nebezpečnosti K při analýze skutečného průběhu dopravní 

nehody 

Nalezených hranic pro hodnocení míry nebezpečnosti situace je vhodné využít 

při analýze dopravních nehod. 

Zpravidla se použije tento postup. Na základě analýzy pohybu vozidla před střetem 

se dovodí okamžik, kdy řidič na chodce opticky reagoval. Návazně se podle vztahu 

(1) stanoví koeficient nebezpečnosti K. Porovnáním se zjištěnými mezními hodnotami 

pro koeficient K se přímo určí míra nebezpečnosti dané nehodové situace v okamžiku 

dovozené reakce řidiče. V případech, kdy okamžik první optické reakce řidiče nelze 

při analýze dopravní nehody dovodit, jelikož řidič na chodce opticky nereagoval, 

nelze hodnotu koeficientu K pro posouzení nebezpečnosti nehodové situace stanovit, 
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neboť nebezpečnost těchto situací je dána právě skutečností, že řidič na chodce 

nereagoval. 

Aplikace koeficientu nebezpečnosti K při analýze možností zabránění střetu 

Koeficientu K se návazně využije též v rámci analýz souvisejících s posuzováním 

možností zabránění střetu jednotlivými účastníky dopravní nehody.  

V případech, kdy se posuzuje, zda řidič mohl nehodě zabránit včasnější reakcí, 

se při analýze dopravní nehody zjistí okamžik možné POR řidiče na chodce v daném 

místě dopravní nehody (např. konkretizačním experimentem). Podle vztahu (1) 

se stanoví koeficient nebezpečnosti K pro tuto variantu a zhodnotí se nebezpečnost 

dané situace. 

V případech, kdy se posuzuje, zda řidič mohl nehodě zabránit jízdou povolenou 

rychlostí, se vyjde z povolené rychlosti v místě dopravní nehody. Podle vztahu (1) 

se stanoví koeficient nebezpečnosti K pro tuto variantu a zhodnotí se nebezpečnost 

dané situace. 

Pro další podrobnější analýzy se mohou též využít vztahy (2) a (3), odvozené 

ze vztahu (1), pomocí kterých lze dovozovat varianty chování řidiče, které by 

odpovídaly např. situaci zcela bezpečné, příp. situaci se zvýšeným nebezpečím apod. 

Dosazením mezních hodnot koeficientu K a vhodně zvolených hodnot veličin v1, tr 

a a do vztahů (2) nebo (3) se dovodí mezní vzdálenosti vozidla od chodce či mezní 

rychlosti vozidla v okamžiku POR řidiče na chodce, které by odpovídaly situaci 

se zvolenou úrovní bezpečnosti. 

 𝑠1 = 𝐾 ∙ (𝑣1 ∙ 𝑡𝑟 +
𝑣1
2

2 ∙ 𝑎
) (2) 

 𝑣1 =
−2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡𝑟 ∙ 𝐾 + √(2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡𝑟 ∙ 𝐾)

2 − 4 ∙ 𝐾 ∙ (−2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑠1)

2 ∙ 𝐾
 (3) 

5  ŘEŠENÍ PROBLÉMU Č. 3: VERIFIKOVAT 

EXPERIMENTÁLNĚ ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 

Při řešení dopravních nehod a související analýze možností účastníků zabránit 

jejímu vzniku se setkáváme s problémem absence kritérií pro posouzení 

nebezpečnosti situace, která vedla k dopravní nehodě (dále DN). Nebezpečnou situaci 

v místě určeném pro přecházení chodců může vytvořit jak řidič, tak i chodec. Řidič 

typicky tím, že v daném místě jede rychlostí vyšší než v místě povolenou, anebo se 

nevěnuje řízení a na přecházejícího chodce reaguje opožděně či nereaguje vůbec. 

Chodec pak typicky tím, že vstoupí do vozovky, aniž by se dostatečně ujistil, zda 

může vozovku bezpečně přejít, a vstoupí do vozovky jen na krátkou vzdálenost před 

blížícím se vozidlem. K řešení této situace mohou významně napomoci nalezené 

mezní hodnoty koeficientu K, pomocí nichž je možné dobře rozlišit mezi 5 typy 

jízdních situací, viz kap. 4.4.2. Jelikož realizované jízdní zkoušky byly organizovány 

tak, aby při nich nedošlo k DN, jeví se jako potřebné tyto mezní hodnoty verifikovat 

na základě analýz, založených na využití výsledků z řešení skutečných DN. 
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Pro ověření vhodnosti nalezených mezních hodnot koeficientu K bylo využito 

8 řešených reálných DN vozidel s chodci, které vznikly v místě přecházení chodců. 

Data, popisující posuzované nehodové situace, byla získána z databáze řešených 

znaleckých posudků z archivu Ústavu soudního inženýrství VUT a znalce 

doc. Ing. Bc. Marka Semely, Ph.D. U vybraných DN byly nejprve zhodnoceny 

podmínky, za kterých k DN došlo. Sledována byla 4 kritéria, kterými jsou místo DN, 

denní doba v době vzniku DN, způsob pohybu chodce přes vozovku a závažnost 

zranění chodce. 

Z výsledků řešení uvažovaných DN byly zpracovány hlavní závěry ve vztahu 

k možnostem řidiče a chodce zabránit střetu tak, jak byly uvedeny v použitých 

znaleckých posudcích. Na základě shodných charakteristik byly návazně DN 

rozděleny do 3 skupin podle níže uvedených kritérií na: 

• situace, ve kterých řidiči podle závěrů znaleckých posudků neměli možnost 

zabránit střetu s chodcem (3 DN), 

• situace, ve kterých podle závěrů znaleckých posudků mohli řidiči střetu 

s chodcem zabránit jízdou povolenou rychlostí (2 DN), 

• situace, ve kterých podle závěrů znaleckých posudků mohli řidiči střetu 

s chodcem zabránit včasnou reakcí na chodce (3 DN). 

Na základě provedené analýzy podle postupu, uvedeného v kap. 4.4.4,  se ve všech 

posuzovaných případech potvrdil předpoklad, že situace, které vedou k dopravním 

nehodám, jsou situace kritické, u nichž jsou hodnoty koeficientu K menší než 1,0. 

V posuzovaných případech se tyto hodnoty pohybovaly v rozmezí 0,47 až 0,83. 

Současně se ukázalo, že samotné stanovení hodnoty koeficientu K pro danou 

nehodovou situaci též umožňuje posoudit míru nebezpečnosti dané situace. Výjimkou 

jsou jen situace, ve kterých řidiči na chodce nereagují, u nichž je však jejich kritičnost 

dána právě touto skutečností. 

Navíc se i ukázalo, že použití koeficientu K umožňuje u všech nehod lépe objasnit 

příčinné souvislosti z hlediska možností účastníků dopravní nehody zabránit jejímu 

vzniku. 

V případech, kdy z řešení dopravních nehod vyplývá, že řidiči neměli možnost 

střetu s chodcem zabránit a tomuto mohli zabránit pouze chodci, se hodnocení pomocí 

koeficientu K použije jen pro posouzení míry nebezpečnosti dané nehodové situace, 

ale nevyužije se při analýze možností zabránění střetu, neboť koeficient K zohledňuje 

pouze chování řidiče. 

Významně lze však koeficientu K využít v případech, kdy je opodstatněné zabývat 

se možnostmi zabránění střetu řidičem vozidla. Koeficient K umožňuje v rámci 

analýzy možností zabránění střetu řidičem posuzovat míru nebezpečnosti 

uvažovaných variant zabránění střetu, např. jízdou povolenou rychlostí nebo včasnou 

reakcí na chodce. Současně je možné na základě stanovení mezních hodnot 

vzdáleností od chodce a rychlostí vozidla v okamžiku POR řidiče na chodce 

dovozovat varianty chování řidiče, které by odpovídaly např. situaci zcela bezpečné, 



 24 

příp. situaci se zvýšeným nebezpečím apod. Provedenou analýzou je tak možné 

zpřesnit závěry znaleckých analýz. 

U všech řešených dopravních nehod se potvrdilo, že interpretace, dovozené 

s využitím koeficientu K, velmi dobře korespondují s výsledky řešení reálných 

dopravních nehod, použitých pro ověření. 

6  ZÁVĚR A PŘÍNOS PRÁCE 

Dizertační práce, podle názoru autora, přináší ucelené poznatky o chování řidičů 

při řešení složitých jízdních situací, spojených s přecházením chodců přes vozovku. 

Na základě realizovaných experimentů byly nalezeny vhodné metody pro měření, 

zpracování a vyhodnocení dat o chování řidičů.  

Z výsledků experimentální práce a dalšího výzkumu, založeného na podrobné 

analýze 129 jízdních zkoušek, byla vytvořena kritéria, umožňující vhodně dělit jízdní 

situace v místě přecházení chodců podle míry nebezpečnosti při hodnocení výsledků 

jízdních zkoušek. Současně byl nalezen vhodný kvantifikační parametr pro členění 

jednotlivých jízdních situací v silničním provozu do kategorií nebezpečnosti, kterým 

je navržený koeficient nebezpečnosti K.  Z podrobného vyhodnocení 129 jízdních 

zkoušek byly dovozeny mezní hodnoty tohoto koeficientu, které umožňují určovat 

jednotlivé kategorie nebezpečnosti jízdních situací v místě přecházení chodců. Práce 

prokazuje, že při hodnotách koeficientu K 1,00 a nižších se vždy jedná o situace 

kritické, při hodnotách koeficientu K od 1,00 do 1,20 se jedná o situace zpravidla 

kritické či nebezpečné, minimálně však se zvýšeným nebezpečím, při hodnotách 

koeficientu K od 1,20 do 2,00 se jedná o situace zpravidla nebezpečné, minimálně 

však se zvýšeným nebezpečím, při hodnotách koeficientu K od 2,00 do 2,50 se jedná 

o situace se zvýšeným nebezpečím a při hodnotách koeficientu K nad 2,50 se jedná 

o situace zcela bezpečné.  

Z výsledků realizovaných experimentů a z následného ověření s využitím analýz 

skutečných dopravních nehod lze dovozovat, že tyto nalezené mezní hodnoty jsou 

obecně použitelné pro velmi široké spektrum jízdních situací. Současně práce 

ukazuje, že nalezených mezních hodnot koeficientu K lze též velmi dobře využít 

při analýze dopravních nehod, zejména při podrobných analýzách možností zabránění 

střetu účastníky nehod, což přispívá i možnosti lépe posoudit příčinné souvislosti 

spojené s dopravními nehodami z hlediska potřeb dalšího právního posouzení. 

Z hlediska vědeckého přínosu dizertační práce odstranila nedostatek, spočívající 

v absenci hodnotících kritérií pro posuzování chování řidičů v jízdních situacích, 

spojených s přecházením chodců přes vozovku. V práci byly objasněny též důležité 

charakteristiky chování řidičů při jízdě v místě přecházení chodců. Mj. bylo zjištěno, 

že s rostoucí nebezpečností jízdní situace se zkracují střední hodnoty času, ve kterém 

se stává chodec v dynamických podmínkách silničního provozu významným 

vizuálním podnětem pro řidiče. Dále bylo zjištěno, že vzrůstající nebezpečnost jízdní 

situace vyvolává potřebu jejího okamžitého řešení a vede ke zkrácení reakční doby 

řidiče. Naopak míra pozornosti, kterou řidiči věnují přecházejícím chodcům, roste 
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se zvyšující se nebezpečností jízdní situace. Čím kratší čas má řidič na řešení jízdní 

situace, tím větší část doby, kterou má k dispozici, věnuje přímému pozorování 

chodce, a to zejména před jeho vstupem do vozovky a během přecházení jízdního 

pruhu, v němž se pohybuje řidič s vozidlem. Současně byly v práci podrobně 

analyzovány strategie chování řidičů při pozorování objektů na různých typech 

přechodů pro chodce. 

Z hlediska praktického přínosu lze výsledky této práce dobře využít při praktickém 

výkonu znalecké činnosti při analýze dopravních nehod. Na základě nalezených 

kritérií, která umožňují posuzovat nebezpečnost konkrétní nehodové situace podle 

vymezených kategorií nebezpečnosti situací, je možné analyzovat možnosti zabránění 

střetu podstatně podrobněji, což umožňuje lépe objasnit příčinné souvislosti 

nehodového děje. Pro jednotlivé varianty možností zabránění střetu řidičem vozidla 

je možné na základě vymezených kritérií stanovovat jejich míru nebezpečnosti, 

současně je také možné dovozovat varianty chování řidiče, které by odpovídaly 

např. situaci zcela bezpečné, příp. situaci se zvýšeným nebezpečím apod. Praktické 

využití mají i zjištěné podrobné poznatky o chování řidičů při řešení jízdních situací 

v místě přecházení chodců. Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích 

a znaleckých ústavech, který je účinný od roku 2021, klade mj. též přísnější 

požadavky na kvalitu znaleckých posudků, čemuž tato práce v dané oblasti napomáhá.  

Z hlediska pedagogického přínosu mohou být výsledky této práce dobře využity 

pro přípravu výukových textů, sloužících pro vzdělávání jak znalců v odborných 

kurzech, tak i studentů v magisterských studijních programech zaměřených 

na dopravu, studentů v autoškolách anebo i další odborné veřejnosti. Současně mohou 

být výsledky využity při inovaci standardů, upravujících znaleckého postupy 

při analýze dopravních nehod. 
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