
 1 

 
 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING 

 

 

 

 

 

 

ANALÝZA SOUSTAVY FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH 
BEZPEČNOU PODÉLNOU VZDÁLENOST MEZI VOZIDLY 

ANALYSIS OF SET OF FACTORS AFFECTING SAFE LONGITUDINAL DISTANCE 
BETWEEN VEHICLES 

 

TEZE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

ABBREVIATED DOCTORAL THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Ing. et Ing. Lukáš Zemánek 

ŠKOLITEL 

SUPERVISOR 

 

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. 

BRNO 2017 
  



 

Abstrakt finálního díla 

 

Tato dizertační práce pojednává o problematice bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly. 

Obsahuje rozbor soustavy faktorů ovlivňujících bezpečný odstup mezi vozidly a zabývá se 

výzkumem vlivu řady z těchto faktorů na dodržování bezpečné podélné vzdálenosti mezi 

vozidly. V souvislosti s těmito faktory se tato práce zabývá řešením této problematiky 

v okolních zemích prostřednictvím zákonných opatření, dále statistickou analýzou dopravní 

nehodovosti v České republice z příčiny nedodržení bezpečné vzdálenosti, také problematikou 

asistenčních systémů operujících v této oblasti a následně jsou na základě zjištěných poznatků 

doporučeny návrhy opatření pro zvyšování bezpečnosti v této oblasti silniční dopravy. 

 

Klíčová slova: Bezpečná vzdálenost; dopravní nehoda; chování řidiče 

 

 

Abstract of final work                       

 

The doctoral thesis deals with problems of a safe longitudinal distance between vehicles. It 

includes an analysis of a set of factors influencing the safe distance between vehicles and is 

concerned with a research of effect of many of these factors on observance of the safe 

longitudinal distance between vehicles. In connection with these factors, this work deals with 

the solution of this issue in neighbouring countries through statutory measures, then with 

statistical analysis of traffic accidents in the Czech Republic caused by non-observance of the 

safe distance, also problems of assistance systems operating in this area, and subsequently, 

based on the findings, there are recommended suggestions of actions to increase safety in this 

area of road transport. 
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1. Úvod 

Dopravní nehoda je většinou přímý důsledek selhání jednoho nebo více ze základních 

vzájemně se ovlivňujících faktorů, mezi které patří vlastní bezpečnost vozidla, vlastní 

bezpečnost pozemní komunikace a jejího okolí a chování účastníků silničního provozu. Lidský 

faktor je nejčastější příčinou vzniku dopravní nehody, přičemž dle statistiky policie v roce 2016 

mezi tři nejčastější příčiny patřily nevěnování se řízení vozidla, nesprávné otáčení nebo couvání 

a nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem. [81], [35] 

Tato dizertační práce se zabývá analýzou soustavy faktorů ovlivňujících bezpečnou 

podélnou vzdálenost mezi vozidly. Zaměřuje se především na problematiku dodržování 

podélné bezpečné vzdálenosti za vozidlem z pohledu řidičů vozidel jedoucích v silničním 

provozu s cílem pomoci zabránit, resp. alespoň minimalizovat počet dopravních nehod tohoto 

typu. 

V této práci je řešen vliv různých faktorů na dodržování bezpečné podélné vzdálenosti 

za vozidlem. Je zde řešena otázka vlivu dopravních značek, právních předpisů se zaměřením 

na sankce, silniční kontroly apod. a v neposlední řadě otázka vnímání vzdálenosti a času řidičem 

vozidla. 

1.1 Vymezení problémové situace 

V České republice se v roce 2016 dle policie stalo 8 146 dopravních nehod, jejichž 

příčinou vzniku bylo nedodržení podélné bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Počet nehod 

vzniklých z této příčiny tvořil v roce 2016 podíl na celkovém počtu nehod zadokumentovaných 

policií ve výši přibližně 8 % a nehody způsobené nedodržením bezpečné vzdálenosti 

za vozidlem tak patří mezi jedny z nejčetnějších. [81] 

Mezi možnosti, jak snížit počet dopravních nehod způsobených nedodržením bezpečné 

vzdálenosti za vozidlem, mohou patřit opatření prostřednictvím novelizací příslušných 

právních předpisů, a to zejména v zákoně č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění 

pozdějších předpisů, zahrnující konkrétnější definici pojmu „bezpečná, resp. bezpečnostní 

vzdálenost“ spolu se stanovením příslušných sankcí řidičům v případě porušení tohoto 

předpisu. Dalšími možnostmi mohou být inovace v oblasti výuky řidičů zabývající se hlouběji 

problematikou bezpečné vzdálenosti za vozidlem a v neposlední řadě také nárůst počtu vozidel 

s asistenčními systémy, a to konkrétně o adaptivní tempomat či systém nouzového brzdění. 

Tyto systémy mohou výrazným způsobem dopomoci mj. ke snížení nehodovosti a zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu, ovšem každý asistenční systém má svá fyzikální či funkční 
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a jiná omezení a za určitých okolností se může stát, že nefunguje dle očekávání. Odpovědnost 

za řízení vozidla má vždy řidič a je tedy nutné, aby se za všech okolností nespoléhal 

na asistenční systémy, ale v první řadě na sebe, na což je vždy výrazně upozorněno ve všech 

návodech k obsluze vozidla. Z tohoto důvodu je například systém nouzového brzdění (EBS) 

za účelem zabránění dopravní nehodě nebo omezení škody na zdraví a majetku aktivní 

až v posledním možném okamžiku, když řidič nereaguje na upozornění a selže. Nejen tuto 

vlastnost musí brát řidiči v potaz. [99], [102] 

Problémovou situací je tedy příliš obecná definice bezpečné, resp. bezpečnostní 

vzdálenosti za vozidlem, která může mít výrazný vliv na chování řidičů jedoucích v koloně, 

jejichž jízda může být z pohledu vzdálenosti za vozidlem agresivnější, aniž by tito řidiči mohli 

být dle zákona sankcionováni i v případě, že ke kolizi nedojde. Díky tomuto nedostatku 

v zákoně mohou být řidiči postihnuti až v případě vzniku dopravní nehody. 

1.2 Formulace problémů 

Mezi dílčí problémy problémové situace, které by měly být v dizertační práci řešeny, patří 

následující: 

1. Má vodorovné a svislé dopravní značení týkající se bezpečného odstupu za vozidlem 

vliv na bezpečnost silničního provozu v ČR? => Výzkum vlivu dopravního značení 

na dodržování bezpečné podélné vzdálenosti 

2. Má zákonné opatření v podobě sankcí v oblasti nedodržení bezpečné vzdálenosti vliv 

na bezpečnost silničního provozu? => Výzkum vlivu silniční kontroly v souvislosti 

s právními předpisy na dodržování podélné bezpečné vzdálenosti 

3. Má změna povětrnostních podmínek vliv na řidiče z pohledu dodržování bezpečné 

podélné vzdálenosti? => Výzkum vlivu změny povětrnostních podmínek na chování 

řidičů z pohledu rychlosti a vzdálenosti za vozidlem 

4. Je v případě přesnější definice bezpečné vzdálenosti v legislativě pro řidiče vhodnější 

definice v délkových nebo časových jednotkách? => Výzkum zákonných opatření 

okolních zemí včetně analýzy měření vnímání vzdálenosti a času řidičem 

1.3 Cíle práce 

Cílem dizertační práce je zjištění nových poznatků v oblasti bezpečné vzdálenosti 

za vozidlem, které by mohly napomoci zvyšování bezpečnosti silničního provozu a snižování 

negativních jevů silniční dopravy na zdraví a majetek osob. Mezi dílčí cíle patří:  

1. Analýza vlivu dopravního značení na dodržování bezpečné podélné vzdálenosti 
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2. Analýza vlivu silniční kontroly v souvislosti s právními předpisy na dodržování 

podélné bezpečné vzdálenosti 

3. Analýza vlivu změny povětrnostních podmínek na chování řidičů z pohledu 

rychlosti a vzdálenosti za vozidlem 

4. Analýza zákonných opatření okolních zemí včetně analýzy měření vnímání 

vzdálenosti a času řidičem 

1.4 Charakteristika zvolených metod řešení 

Řešením prvního problému bude mj. rešerše příslušných právních předpisů týkajících 

se bezpečné podélné vzdálenosti za vozidlem, analýza dat o dopravní nehodovosti České 

republiky v souvislosti s bezpečnou podélnou vzdáleností za vozidlem a jejím nedodržením. 

Dalším krokem bude nalézt vhodné úseky pozemních komunikací České republiky 

s příslušnými dopravními značkami týkajícími se dodržování bezpečného odstupu za vozidlem. 

Poté zvolené úseky před a za příslušnou dopravní značkou zaměřit a po určitou dobu 

nepozorovaně monitorovat dopravní situaci a následně ji analyzovat. Při analýze jednotlivých 

snímků zaznamenávat data o vozidlech tak, aby bylo možné vozidla identifikovat za účelem 

spárování s daty na druhém úseku a následném porovnání získaných hodnot. 

Řešením druhého problému bude mj. získání a analýza dat o dopravní nehodovosti 

České republiky, Německa a Rakouska v souvislosti s bezpečnou vzdáleností za vozidlem a 

jejím ne/dodržováním. Dále nalézt a vybrat úseky pozemní komunikace v České republice, 

Německu a Rakousku, vhodné pro měření délky dodržované vzdálenosti za vozidlem, tak aby 

bylo možné monitorovat a zaznamenávat dopravní situaci a záznam bylo možné následně 

analyzovat. To znamená například místa s mimoúrovňovým křížením pozemních komunikací, 

místa, na kterých se nachází nad měřeným úsekem most či místa s dobrým rozhledem. 

Před započetím videozáznamu bude nutné zaměřit vzdálenosti mezi výchozími body. Tyto 

zaměřené vzdálenosti a jejich hodnoty poté vložit do videozáznamu pro následnou analýzu. 

Aby nedocházelo k systematickému zkreslování hodnot např. vlivem výšky vozidla, v případě 

slunečného počasí jednotlivé vzdálenosti od příslušné části vozidla odečítat od hranice stínu 

vozidla. Při analýze jednotlivých snímků zaznamenávat data o vozidlech, mezi něž patří 

například druh jízdního pruhu jedoucího vozidla v koloně, druh vozidla, koeficient snímkování, 

čas přední/zadní části vozidla na začátku úseku, čas zadní části vozidla na konci úseku, délka 

měřeného úseku apod. Z těchto proměnných hodnot následně vypočítat průměrné rychlosti 

vozidel a průměrné vzdálenosti mezi vozidly na jednotlivých měřených úsecích. 
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Řešením třetího problému bude mj. rešerše příslušných právních předpisů Rakouska, 

týkajících se bezpečné podélné vzdálenosti se zaměřením na sankce za její nedodržení, Dalším 

krokem bude nalézt vhodné úseky pozemních komunikací Rakouska s mimoúrovňovým 

křížením v podobě mostů, umístěným v blízkosti za sebou. Poté zvolené úseky zaměřit a 

následně po určitou dobu první úsek nepozorovaně monitorovat, na druhém úseku simulovat 

silniční kontrolu s radarovým měřením proudu vozidel. Následně data z jednotlivých úseků 

měření analyzovat takovým způsobem, aby bylo možné spárovat data jednotlivých vozidel 

na prvním a druhém úseku měření. 

Řešením čtvrtého problému bude dotazníkové šetření a zjišťování přesnosti odhadu 

vzdálenosti a času o různých hodnotách, přičemž budou zkoumány další možné závislosti 

na odhadu řidičů. 

2. Současný stav poznání 

2.1 Soustava faktorů ovlivňujících bezp. podélnou vzdálenost 

V řadě publikací již byla řešena problematika bezpečné, resp. bezpečnostní podélné 

vzdálenosti, přičemž bylo zjištěno, že na bezpečnou vzdálenost za vozidlem působí celá řada 

faktorů, které ovlivňují dráhu ujetou za reakční dobu řidiče, odezvu druhého vozidla a dráhu 

zpomalení druhého a prvního vozidla. [10], [15], [53], [29], [26], [70], [39], [37], [69], [22], 

[110], [30], [21], [24], [96], [93], [94], [4], [50], [9], [31], [71], [27], [25] 

 

Z pohledu řidiče vozidla bezpečnou podélnou vzdálenost za vozidlem ovlivňují následující 

faktory, které mají vliv na reakční dobu řidiče: 

- schopnost předvídat vznik rizikové situace, 

- zkušenosti a řidičské schopnosti, 

- schopnost správně vyhodnotit způsob reakce, 

- povahové a osobnostní vlastnosti, 

- psychický stav a ostražitost, 

- fyzický stav, 

- znalost prostředí, 

- pozornost řidiče (telefonování či rozhovory, pohled na autorádio, okolí atd.), 

- ostrost vidění, 

- věk řidiče, 

- únava, 

- hluk, 
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- teplota ve vozidle, 

- léky apod. 

 

Z pohledu prvního a druhého vozidla bezpečnou podélnou vzdálenost za vozidlem ovlivňují 

následující faktory, které mají vliv na rozdílné zpomalení jednotlivých vozidel: 

- technický stav vozidel, 

- prodleva brzd druhého vozidla tvořící část celkové reakční doby řidiče druhého vozidla, 

- náběh brzd druhého vozidla tvořící část celkové reakční doby řidiče druhého vozidla, 

- rozdíl v rychlostech jednotlivých vozidel, 

- rozdíl v pneumatikách jednotlivých vozidel, jejich typu, stavu, tlaku, směsi, dezénu 

a dalších vlastnostech ovlivňujících adhezi pneumatiky k vozovce v daném místě, 

- rozdíl účinnosti brzdové soustavy jednotlivých vozidel, 

- rozdíl mezi systémy ABS a brzdovými asistenty jednotlivých vozidel, 

- rozdíl v jednotlivých jízdních odporech vozidel, 

- hmotnost jednotlivých vozidel, 

- adaptivní tempomat, 

- systém nouzového brzdění atd. 

 

Z pohledu vnějších okolností bezpečnou podélnou vzdálenost za vozidlem ovlivňují 

následující faktory: 

- odstup mezi vozidly 

- adheze vozovky 

- hustota provozu, 

- dopravní situace, 

- směr jízdy, 

- povětrnostní podmínky, 

- oslnění a kontrast, 

- hluk apod. 

 

Z pohledu vnějších faktorů ovlivňujících dodržování bezpečné podélné vzdálenosti 

za vozidlem může mít vliv: 

- silniční kontrola – radarové měření, 

- hrozba sankce – pocit rizika za nedostatečnou vzdálenost při jízdě za vozidlem, 

- odhad odstupu apod. 
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Aby bylo přispěno k bezpečné jízdě, je nutné, aby udržovala vozidla jedoucí za sebou 

bezpečný odstup, tedy bezpečnou, resp. bezpečnostní vzdálenost b. Velikost bezpečné 

vzdálenosti je omezena tím, aby při náhlém zastavení prvního vozidla za ním jedoucí vozidlo 

bezpečně zastavilo. Z pohledu plynulosti silničního provozu lze za náhlé zastavení považovat 

brzdění s maximálním adhezně a konstrukčně dosažitelným zpomalením daného vozidla 

do jeho zastavení. V případě situace, kdy druhé vozidlo předjelo první vozidlo, zařadilo se 

před něj a zároveň dodrželo bezpečnou vzdálenost, neměl by být předjetý řidič nucen k vyššímu 

zpomalení než pro jeho vozidlo předepsané příslušným právním předpisem. [55], [54] 

Dle literatury [9] je vzorec pro výpočet bezpečné vzdálenosti mezi dvěma vozidly 

s rozdílným zpomalením a rozdílnou rychlostí dán vzorcem:  

 

1

2

1

2

2

2

22
22 a

v

a

v
tvb r





   (1) 

kde: 

b……………………………. bezpečná vzdálenost mezi dvěma vozidly [m], 

v1…………………………... rychlost prvního vozidla [m/s], 

v2…………………………... rychlost druhého vozidla [m/s], 

tr2………………….……….. reakční doba řidiče druhého vozidla [s], 

a1…………….…………….. zpomalení prvního vozidla [m/s2], 

a2……………….………….. zpomalení druhého vozidla [m/s2]. 

 

Výše zmíněný vzorec pro výpočet bezpečné vzdálenosti mezi dvěma vozidly 

s rozdílným zpomalením a rozdílnou rychlostí po převedení do časové vzdálenosti vypadá 

následovně: 

 

1

1

2

2
2

22 a

v

a

v
tb r





    (2) 

kde: 

b……………………………. bezpečná vzdálenost mezi dvěma vozidly [s], 

v1…………………………... rychlost prvního vozidla [m/s], 

v2…………………………... rychlost druhého vozidla [m/s], 

tr2………………….……….. reakční doba řidiče druhého vozidla [s], 

a1…………….…………….. zpomalení prvního vozidla [m/s2], 

a2……………….………….. zpomalení druhého vozidla [m/s2]. 
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Aby byla vozidla po jejich výrobě technicky způsobilá k provozu na pozemních 

komunikacích, váže se na ně mj. řada podmínek prostřednictvím právních předpisů a opatření. 

Jedná se o předpis EHK/OSN č. 13-H, zákon č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška č. 341/2014 Sb. apod. [55], [54], [100], [92] 

Pro schválení technické způsobilosti brzdových systémů vozidel jednotlivých kategorií 

je prováděna celá řada zkoušek, z nichž základní je zkouška typu 0, tedy zkouška provozní 

brzdy za studena s odpojeným motorem, přičemž dle výše zmíněných právních předpisů jsou 

požadovány pro jednotlivé kategorie vozidel například požadavky na minimální střední 

hodnotu plného brzdného zpomalení, uvedené v následující tabulce. [55], [54] 

 

Tabulka 1: Maximální střední plné brzdné zpomalení jednotlivých základních kategorií vozidel [55], [54] 

Kategorie vozidla 
Max. střední plné  

brzdné zpomalení dm 

Osobní automobily (M1) ≥ 5,8 m/s2 

Autobusy (M2, M3), ostatní automobily a silniční tahače (N1, N2, N3) ≥ 5,0 m/s2 

Motocykly s max. konstrukční  
rychlostí převyšující 40 km/h (L3)  

- druh brzdy, obsazení 

Přední brzda, řidič ≥ 3,9 m/s2 

Zadní brzda, řidič ≥ 3,1 m/s2 

Př. a zadní brzda současně, řidič ≥ 5,0 m/s2 

Zadní brzda, řidič a spolujezdec ≥ 3,7 m/s2 
 

Vzorec dle literatury [9] pro výpočet bezpečné vzdálenosti mezi dvěma vozidly 

v případě, že mají stejné dosažitelné zpomalení (a1 = a2 = a), je následující: 

 

a

vv
tvb r






2

2

1

2

2
22   (3) 

 V případě, že obě za sebou jedoucí vozidla mají stejné dosažitelné zpomalení a jedou 

stejnou rychlostí, lze vzorec dále zjednodušit s tím, že rozhodující faktor představuje dráha 

ujetá za reakční dobu druhého řidiče v případě délkové míry, resp. reakční doba řidiče v případě 

časové míry bezpečné vzdálenosti. [9] 

 

22 rtvb       (4) 

Reakční doba řidiče druhého vozidla začíná v okamžiku, kdy se rozsvítí brzdová světla 

vozidla jedoucího vpředu. Pokud se řidič plně věnuje řízení, získá nejprve optický vjem. Potom 

následuje psychická reakce, tzn. vyhodnocení optického vjemu rozsvícených brzdových světel, 

rychlosti přibližování se k vozidlu vpředu apod. a rozhodování, následně svalová reakce (např. 

přesun chodidla pravé nohy z plynového pedálu na pedál brzdový a jeho sešlápnutí) a poté 



 12 

následuje technická odezva systémů vozidla (tzn. vymezení vůlí, dosednutí brzdového obložení 

na pracovní plochu provozní brzdy) a odezva vozidla do náběhu plného brzdného účinku. [9] 

 

Tabulka 2: Struktura reakční doby ve vztahu „řidič - vozidlo“ [10] 

Popis časového intervalu Druh časového intervalu 

1 
Počátek optického vjemu  

nebezpečné překážky Optická reakce 

Reakční doba řidiče 
2 

Počátek ostrého optického  
vnímání překážky 

Psychická reakce 

3 Počátek svalové reakce 

Svalová reakce 

4 Dotek brzdového pedálu 

Prodleva brzd 

Odezva vozidla 
5 

Počátek doteku třecích  
ploch brzd vozidla 

Náběh brzd 
6 

Počátek zanechávání stop 
pneumatik na vozivce 

 

Uvažujeme-li reakční dobu řidiče jednu sekundu, popř. pravidlo „dvou sekund“, je ujetá 

vzdálenost vozidla při dané rychlosti následující: 

 

Tabulka 3: Vzdálenost ujetá vozidlem za 1 nebo 2 sekundy při dané rychlosti 

Rychlost [km/h] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Vzdálenost ujetá  

za 1 sekundu [m] 3 6 8 11 14 17 19 22 25 28 31 33 36 

Vzdálenost ujetá  

za 2 sekundy [m] 6 12 16 22 28 34 38 44 50 56 62 66 72 
 

Jak je vidět v tabulce výše, bezpečnou vzdálenost je možné definovat v časových nebo 

délkových jednotkách, přičemž každá z variant má své výhody a nevýhody, ať už se jedná 

o odhad řidiče, o zohlednění rychlosti vozidel jedoucích za sebou apod. Schéma pro odvození 

bezpečné podélné vzdálenosti v metrech mezi dvěma vozidly je následující: 

 

Obrázek 1: Schéma odvození podélné bezpečné vzdálenosti mezi dvěma vozidly [9] 
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Je třeba si uvědomit, že se délka reakční doby liší mj. v závislosti na hustotě silničního 

provozu. V případě, že je v2 > v1 a a2 > a1, je nutné ještě zkoumat, zda nedojde ke střetu během 

brzdění i při splnění výše uvedené podmínky. [9] 

S bezpečnou, resp. bezpečnostní vzdáleností mezi vozidly souvisí mimo jiné také 

následující termíny [11]: 

 Přiměřená rychlost je z technického hlediska taková rychlost, ze které je možné 

na známé vzdálenosti bezpečně zastavit vozidlo před překážkou či místem, do kterého 

má řidič rozhled, přičemž je dána následujícím vzorcem: 

 

𝑣 = −a ∙ 𝑡𝑟 − 𝑎𝑛 ∙ 𝑡𝑛 +√𝑎2 ∙ 𝑡𝑟2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝐿  (5) 

kde: 

a……………. zpomalení vozidla, 

an…………… průměrné zpomalení vozidla dosažené při náběhu brzdného účinku 

tn………….....doba náběhu brzdného účinku 

tr……………. reakční doba řidiče, 

L………….....vzdálenost pro zpomalení do zastavení. 

 Náhlá překážka je taková překážka, která vznikne na vzdálenost kratší, než na jaké je 

řidič schopný z přiměřené rychlosti zastavit své vozidlo. 

 Neočekávaná překážka je taková překážka, která vznikla v rozporu s pravidly 

silničního provozu. 

2.2 Bezpečná vzdálenost v právních předpisech ČR a jiných zemí 

V právních předpisech České republiky a jiných zemí zmíněných v následující tabulce, 

je bezpečná vzdálenost primárně zpravidla definována kvalitativně jako v případě § 19, odst. 1, 

českého zákona č. 361/2000 Sb., kde není vymezena v takové míře, aby odpovídajícím 

způsobem přispěla ke zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích ČR. Ovšem 

ve srovnání se zmíněným zákonem, má řada jiných zemí definovánu sankci za jízdu 

za vozidlem v nedostatečném odstupu, resp. vzdálenosti menší než je určena příslušným 

právním předpisem. Tuto minimální vzdálenost mezi vozidly mají jednotlivé země definovánu 

v časových nebo délkových jednotkách, přičemž její velikost a vymezení působnosti v rámci 

kategorie pozemní komunikace, druhu vozidla, apod., se různí stejně jako rozsah sankcí 

za takové porušení předpisu. [99], [66], [59], [38], [16], [48], [98], [97], [40], [42], [85], [23], 

[32], [20], [43], [1], [87], [88], [84] 
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 Dle výše zmíněných právních úprav jednotlivých zemí, týkajících se bezpečné 

vzdálenosti za vozidlem, je v následující tabulce uveden stručný přehled prahových hodnot 

vzdáleností mezi vozidly, při jejichž porušení mohou být řidiči v jednotlivých vybraných 

zemích pokutováni. 

 

Tabulka 4: Stručný přehled prahových hodnot bezpečné vzdálenosti v právních předpisech jednotlivých zemí 

Země Základní právní 

předpis 

Prahová hodnota pro vymáhání sankcí za 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 

ČR Zákon 361/2000 Sb. Ne; pouze doporučené pravidlo "dvou sekund" 

Německo Straßenverkehrs-

Ordnung 

Ano; 5/10 poloviny tachometrové rychlosti 

v metrech (tj. 0,9 s); 50 m u nákladních vozidel 

s hmotností převyšující 3,5 t či autobusů 

jedoucích na dálnici rychlostí převyšující 50 km/h 

Rakousko Straßenverkehrs-

Ordnung  

Ano; 0,4 s; 50 m u vozidel s většími podélnými 

rozměry jedoucími na pozemní komunikaci mimo 

obec 

Slovensko Zákon 8/2009 Sb. Ano; 2 s, resp. 3 s u ostatních vozidel 

(tj. kategorie M3, N2 a N3) jedoucích na dálnici 

nebo rychlostní komunikaci 

Polsko Kodeks drogowy Ano; 50 m u vozidel do 3,5 t či autobusů a 80 m 

u ostatních druhů vozidel jedoucích v tunelu 

mimo zastavěné oblasti delším než 500 m 

Francie Code de la route Ano; 2 s; 50 m u vozidel těžších než 3,5 t 

nebo delších než 7 m, jedoucích mimo obec 

Velká Británie Road Traffic Act Ne, pouze doporučené pravidlo "dvou sekund" 

Itálie Nuovo codice della 

strada  

Ano; 100 m pro některé kategorie vozidel 

jedoucích mimo obec; 20 m pro vozidla jedoucí 

v zimním období za sněhovými frézami 

Norsko Lov om vegtrafikk Ano; 0,5 s u vozidel do 3,5 t; 1,0 s u voz. nad 3,5 t 

Finsko Tieliikennelaki  Ano; 1,0 s u vozidla bez vzduchových brzd 

jedoucích rychlostí vyšší než 60 km/h; 

1,5 s u vozidla se vzduchovými brzdami 

jedoucích rychlostí vyšší než 60 km/h 

Švédsko Trafikförordning  Ano; 1,0 s 

USA Road Traffic Act Ne, pouze doporučeno 3 až 8 s dle rychlosti 

vozidla a povětrnostních podmínek 

2.3 Asistenční systémy vozidel ovlivňující bezpečnou vzdálenost 

Mezi asistenční systémy vozidel, které ovlivňují bezpečnou podélnou vzdálenost mezi 

vozidly, patří například adaptivní tempomat ACC, systém nouzového brzdění, resp. tzv. 

„kolizní brzda“ EBS, systém ABS či brzdový asistent BAS atd. Tyto systémy využívají ke své 
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funkci mnoho snímačů, mezi které patří např. různé druhy snímačů pro snímání okolí vozidla, 

snímačů otáček kol, snímačů tlaku atd. 

 

 

Obrázek 2: Senzory vozidel pro snímání okolí vozidla a základní struktura systému ACC [2] 
 

Adaptivní tempomat ACC na rozdíl od klasického tempomatu sloužícího k regulaci 

rychlosti jízdy a úspoře paliva vozidla plní funkci udržování zvolené vzdálenosti za vpředu 

jedoucím vozidlem. Vzdálenost vpředu jedoucího vozidla vyhodnocuje tento systém na základě 

údajů poskytnutých radarovými, laserovými, infračervenými či kamerovými snímači (či jejich 

kombinací) umístěnými obvykle za maskou chladiče, vestavěnými do předních světlometů 

či do stropnice před zpětným zrcátkem apod. [90], [3], [56] 

Systém nouzového brzdění EBS, resp. „kolizní brzda“, během jízdy pomocí snímačů 

mapuje dopravní situaci před vozidlem tak, že v případě výskytu a vyhodnocení náhlé překážky 

před vozidlem (tj. nebezpečné dopravní situace) varuje řidiče a v případě, že řidič nadále 

nereaguje stlačením brzdového pedálu, aktivuje se brzdová soustava vozidla, přičemž je 

maximalizován brzdný tlak do fáze skluzu a zásahu systému ABS tak, aby nedošlo ke kolizi. 

Tento systém je kromě vozidel a pevných překážek postupně rozšiřován o schopnost detekce 

a správné vyhodnocení pohybu a chování chodců, cyklistů a dalších účastníků silničního 

provozu a možných objektů tvořících náhlou překážku v jízdě vozidla. [102] 

Protiblokovací brzdový systém ABS na rozdíl od adaptivního tempomatu a systému 

nouzového brzdění, které se z pohledu bezpečné vzdálenosti podílejí zejména na zkrácení 

reakční doby řidiče, umožňuje řidiči kromě zachování směrové stability a řiditelnosti vozidla 

při intenzivním brzdění právě zkrácení brzdné dráhy. [34], [101] 

Mezi další systémy, které ovlivňují podélnou bezpečnou vzdálenost ve smyslu dosažení 

maximálního dosažitelného zpomalení vozidel, patří kromě systému ABS také jeho nadstavba 

v podobě brzdového asistenta, popř. ve smyslu stability vozidla při manévrech zejména 
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před náhlou překážkou v případě, že dojde k náhlému zpomalení vpředu jedoucího vozidla, 

stabilizační systém ESP, kombinující systém ABS a protiprokluzový systém ASR, který dle 

nařízení Evropské hospodářské komise s účinností od 01.11.2014 musí mít zabudován do všech 

nově vyráběných vozidel na území EU s hmotností do 3,5 t. Brzdový asistent BAS je systém 

pomáhající řidiči v kritických situacích, kdy při brzdění zpravidla málo zkušený řidič nestlačí 

brzdový pedál dostatečně silně. Předmětný systém prostřednictvím snímačů takovou situaci 

rozpozná a následně odešle signál pro maximální zvýšení tlaku v hydraulické brzdové soustavě. 

Brzdový asistent spolupracuje s posilovačem brzd a plně využívá možností systému ABS. 

Přínosem brzdového asistenta je zejména u nezkušených řidičů zkrácení doby pro dosažení 

maximálního brzdného účinku a tím pádem i brzdné dráhy vozidla. 

3. Výzkum v oblasti bezpečné vzdálenosti 

3.1 Problematika nehodovosti České republiky 

3.1.1 Vývoj dopravní nehodovosti 

V období od roku 2000 do roku 2016 se dle statistických dat Policie ČR stalo 

na pozemních komunikacích České republiky celkem 2 379 624 dopravních nehod, 

což představuje v tomto období průměrně 139 978 dopravních nehod ročně. Od roku 2009 byl 

u počtu dopravních nehod zaznamenaných Policií ČR značný pokles, a to zřejmě vlivem 

zejména novelizace zákona č. 361/2000 Sb. zákonem č. 274/2008 Sb. s účinností od 

01.01.2009, kde byla navýšena výše škody pro hlášení nehody policii na 100 000 Kč, a to na 

některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí. Další vliv mělo zřejmě např. 

zavedení systému bodového hodnocení ze dne 25.04.2006 včetně jeho následných novelizací. 

Přes výše zmíněné vlivy poklesu počtu zaznamenaných dopravních nehod Policií ČR byl od 

roku 2009 každoročně evidován jejich postupný nárůst, a to až do roku 2016. [99], [81] 

 

 

Graf 1: Vývoj počtu dopravních nehod na pozemních komunikacích ČR v letech 2000 až 2016 [81] 
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Počet usmrcených osob při DN v ČR měl od roku 2000 do konce roku 2016 v průměru 

klesající tendenci, přičemž nadprůměrně vysoké hodnoty počtu usmrcených ve srovnání 

s klesajícím trendem v tomto období byly zaznamenány v letech 2003, 2007 a 2015. Vývoj 

počtu těžce zraněných osob v daném období má v průměru klesající tendenci, přičemž v letech 

2002, 2003 a 2016 byly zaznamenány nadprůměrně vysoké hodnoty vzhledem ke klesajícímu 

trendu. Vývoj počtu lehce zraněných má obdobnou tendenci jako vývoj počtu usmrcených 

s tím, že má regresní přímka klesajícího trendu menší sklon. Klesající trend vývoje počtu 

zraněných a usmrcených od roku 2009 do roku 2016 nekopíruje rostoucí trend počtu dopravních 

nehod, přičemž tento efekt mohl být dán celou řadou faktorů, mezi které zřejmě patří zejména 

např. rozvoj systémů aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel, zvyšování bezpečnosti dopravní 

infrastruktury, kampaně zaměřené na zvýšení prevence v oblasti bezpečnosti silničního 

provozu na pozemních komunikacích, inovace ve vzdělávání řidičů atd. [81] 

 

 

Graf 2: Vývoj počtu DN se zraněním, na pozemních komunikacích ČR v letech 2000 až 2016 [81] 
 

V roce 2016 bylo Policií ČR evidováno 67 % dopravních nehod, které vznikly v obci, 

29 % nehod, které se staly mimo obec a 4 % nehod, které vznikly na dálnicích ČR. [81] 

Z celkového počtu usmrcených při dopravních nehodách v roce 2016 bylo dle Policie ČR 

usmrceno 62 % osob při dopravních nehodách vzniklých mimo obec, 32 % osob při dopravních 

nehodách v obci a 7 % osob při DN, které se staly na dálnicích na území ČR. [81] 

 

 

Graf 3: Počet DN, resp. počet usmrcených v roce 2016 dle místa vzniku dopravní nehody [81] 
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3.1.2 Dopravní nehody způsobené nedodržením bezpečné vzdálenosti 

Dle policie mezi 10 nejčetnějších příčin dopravních nehod na pozemních komunikacích 

ČR, způsobených řidiči motorových vozidel v roce 2016, patřilo plné nevěnování se řízení, 

nesprávné otáčení nebo couvání, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, jiný druh 

nesprávné jízdy, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch 

apod.), nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, 

stoupání, šířka vozovky apod.), nezvládnutí řízení vozidla, nedání přednosti upravené dopravní 

značkou „Dej přednost v jízdě!“, vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu a vjetí 

do protisměru, přičemž nejčastěji vznikla dopravní nehoda tím, že se řidič plně nevěnoval řízení 

vozidla, nesprávně se otáčel nebo couval a třetí nejčastější příčinou bylo nedodržení bezpečné 

vzdálenosti za vozidlem, a to u celkem 8 146 dopravních nehod. [81] 

V období mezi rokem 2003 a 2016 se dle policie v důsledku nedodržení bezpečné 

vzdálenosti přihodilo na území České republiky celkem 230 906 dopravních nehod, 

viz následující graf, což představuje průměrně 16 493 dopravních nehod ročně. Trend vývoje 

počtu dopravních nehod způsobených z příčiny nedodržení bezpečné vzdálenosti přibližně 

odpovídá trendu vývoje počtu dopravních nehod. [81] 

 

 

Graf 4: Vývoj počtu DN z příčiny nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem [63],[64],[72],[73],[74],[76], 

[77],[78],[75],[79],[80],[81],[82] 
 

Při hloubkové analýze dat databáze dopravních nehod Policie ČR týkajících se 

nedodržení bezpečné vzdálenosti byly zvoleny vstupní podmínky, kde druhem nehody byla 

srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, druh srážky jedoucích vozidel byl zezadu, druh 

pevné překážky byl žádný – nejednalo se o srážku s pevnou překážkou, zavinění nehody bylo 

řidičem motorového vozidla, hlavní příčinou nehody bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti 

za vozidlem, druhem povrchu vozovky byla dlažba, živice, beton, panely, štěrk, situování 



 19 

nehody na komunikaci bylo všude kromě nehod mimo komunikaci a druhem pozemní 

komunikace a křižující komunikace bylo vše mimo účelové komunikace. Tomuto vstupnímu 

omezení odpovídá celkem 8 122 dopravních nehod v roce 2016. [83] 

Při dopravních nehodách v roce 2016 způsobených primárně nedodržením bezpečné 

vzdálenosti byly do 24 hodin po nehodě usmrceny celkem 2 osoby, těžce zraněno 

celkem 48 osob, lehce zraněno celkem 1 998 osob a celková škoda odhadovaná policií dosáhla 

částky 704 058 500 Kč. [83] 

 

Tabulka 5: Následky dopravních nehod z příčiny nedodržení bezpečné vzdálenosti v roce 2016 [83] 

Následky DN z příčiny nedodržení bezpečné vzdálenosti v roce 2016 

Usmrceno osob (do 24 hod. po DN): 2 

Těžce zraněno osob (do 24 hod. po DN): 48 

Lehce zraněno osob (do 24 hod. po DN): 1 998 

Celková hmotná škoda (do 24 hod. po DN): 704 058 500 Kč 
 

 Při dopravních nehodách způsobených primárně nedodržením bezpečné vzdálenosti 

dále v roce 2016 došlo u cca 81 % nehod tohoto typu pouze k hmotné škodě a u cca 19 % nehod 

i k následkům na zdraví osob. [83] 

 Nejvíce zraněných v roce 2016 u nehod z příčiny nedodržení bezpečné vzdálenosti bylo 

na silnicích 1. třídy, a to celkem 769 osob (cca 38 %), dále na silnicích 2. třídy celkem 363 osob 

(cca 18 %) a poté na sledovaných komunikacích ve vybraných městech, a to 343 osob 

(cca 17 %). Vlivem nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem byla na silnicích 2. třídy 

i na místní komunikaci usmrcena 1 osoba. Nejvíce těžce zraněných bylo na silnici první třídy, 

a to celkem 14 osob, dále na silnicích 3. třídy, tj. celkem 9 osob, a na dálnicích, tj. celkem 

8 osob. Nejvíce lehce zraněných bylo na silnicích 1. třídy, tj. celkem 755 osob, poté 2. třídy, 

tj. celkem 356 osob, a sledované komunikaci ve vybraných městech, tj. celkem 338 osob. [83] 

Z výše zvolených vstupních podmínek při analýze dat vyplývá, že se v roce 2016 z počtu 

8 122 nehod nejvíce dopravních nehod, jejichž hlavní příčinou bylo dle policie nedodržení 

bezpečné vzdálenosti, přihodilo v obci, a to celkem 6 858 dopravních nehod, tj. 84 %. Zbylých 

1 264 nehod, tj. 16 %, se přihodilo na pozemních komunikacích mimo obec. [83] 

 Nejvíce dopravních nehod způsobených primárně nedodržením bezpečné vzdálenosti se 

dle dat policie stalo na území Prahy, a to celkem 4 515 nehod, cca 56 % z celkového počtu. 

Na druhém místě se umístil Ústecký kraj a na třetím místě Středočeský kraj. Naopak nejméně 

nehod tohoto typu bylo zaznamenáno na území kraje Vysočina (cca 1,3 % nehod), 

Karlovarského (cca 1,6 % nehod) a Olomouckého kraje (cca 1,7 % nehod). [83] 
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 Z pohledu směrových poměrů a lokality nehody se nejvíce nehod přihodilo na přímém 

úseku v obci, a to celkem 5 081 nehod, dále celkem 1400 nehod na křižovatce v obci či 914 

nehod na přímém úseku mimo obec. Nejvíce DN způsobených nedodržením bezpečné 

vzdálenosti se přihodilo na přímém úseku pozemní komunikace, a to celkem 6 121 nehod, což 

koresponduje s charakterem nehod tohoto typu. Celkově 1 621 nehod se přihodilo 

na křižovatce, 233 nehod v zatáčce a 147 nehod na kruhovém objezdu. [83] 

Z pohledu situování nehody na pozemní komunikaci se 7 999 nehod (cca 98 %) 

způsobených nedodržením bezpečné vzdálenosti stalo přímo v jízdním pruhu. Zbylé necelé 2 % 

DN potom na odbočovacím připojovacím pruhu, odstavném pruhu, na krajnici, na kolejích 

tramvaje, mimo komunikaci, na pruhu pro odstavná vozidla apod. [83] 

 Dále se ze zmíněné množiny cca 46 % nehod stalo na pozemní komunikaci o dvou 

jízdních pruzích, cca 22 % na pozemní komunikaci o tří jízdních pruzích, cca 10 % na pozemní 

komunikaci o čtyřech jízdních pruzích s dělícím pásem a zbývajících cca 22 % na vícepruhové 

komunikaci, čtyřpruhové komunikaci s dělicí čarou, rychlostní komunikaci a jiné s tím, že 

nejmenší podíl na celkovém počtu, tj. cca 1 % zaujímala rychlostní komunikace. [83] 

 V roce 2016 bylo každý měsíc způsobeno v důsledku nedodržení bezpečné vzdálenosti 

za vozidlem průměrně cca 677 nehod, přičemž nejvíce nehod tohoto typu bylo zaznamenáno 

v říjnu (795 nehod), květnu (776 nehod) a září (773 nehod). Dále v roce 2016 bylo každý den 

způsobeno průměrně cca 1 160 nehod, přičemž nejvíce nehod tohoto druhu se stalo v pátek 

(cca 153 nehod). Nadprůměrně vysoký počet nehod byl zaznamenán v pracovních dnech od 

pondělí do pátku a výrazně podprůměrný o víkendu, přičemž v neděli byl tento počet nejnižší. 

Tyto hodnoty jsou evidentně závislé na intenzitě a hustotě silničního provozu, která je o víkendu 

v průměru výrazně menší. Z pohledu denní doby se v roce 2016 vlivem nedodržení bezpečného 

odstupu od vozidla vpředu stalo průměrně cca 338 nehod. Nejvíce dopravních nehod se 

přihodilo v průměru mezi 16. a 17. hodinou, přičemž cca od 14. do 18. hodiny byl výskyt těchto 

nehod výrazně nadprůměrný. Druhou denní dobu s výrazně vyšším počtem nehod tohoto typu 

představuje rozmezí cca od 7. do 11. hodiny. [83] 

  Z pohledu povětrnostních podmínek v době vzniku dopravní nehody je patrné, že 90 % 

nehod tohoto typu, tj. 7 311 nehod, vznikl za neztížených povětrnostních podmínek, cca 5 %, 

tj. 406 nehod, při dešti, cca 2 %, tj. 236 nehod, na počátku deště, při slabém dešti, mrholení 

apod., cca 1 %, tj. 93 nehod, při sněžení, a zbylé cca 1 %, tj. celkem 76 nehod, při mlze, 

námraze, náledí, silném větru apod. [83] 

 Nejvíce dopravních nehod v roce 2016 z pohledu druhu a stavu povrchu vozovky bylo 

způsobeno na suché neznečištěné vozovce s živičným povrchem, a to cca 75 %, 
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respektive 6 054 nehod. Dále cca 20 %, resp. 1 657 nehod, na mokrém živičném povrchu. 

Cca 5 %, resp. 411 nehod, na jiném druhu a stavu vozovky. [83] 

V přibližně 99 % případů nehod tohoto typu, tj. při 8 024 nehodách, byla vozovka dle 

policie bez závad. V 60 případech se jednalo o jiný stav či závadu komunikace, v 11 případech 

o nesprávně umístěnou, znečištěnou či chybějící značku, ve 2 případech o vozovku se 

souvislými výtlukami, v 6 případech o zvlněný povrch vozovky v podélném směru, 

v 6 případech o přechodnou uzavírku jednoho jízdního pruhu, ve 4 případech o přechodnou 

uzavírku komunikace nebo jízdního pásu, ve dvou případech o vozovku s podélným sklonem 

delším než 8 %, ve dvou případech o nesouvislé výtluky a v 5 případech o příčnou stružku, 

hrbol nebo vystouplé či propadlé kolejnice. [83] 

 Ze zmíněného počtu 8 122 DN způsobených primárně nedodržením bezp. vzdálenosti 

byly při cca 80 %, tj. 6 464 nehodách, dobré rozhledové poměry, den a nezhoršená viditelnost 

vlivem povětrnostních podmínek. Při cca 10 %, tj. 773 nehodách, byly rozhledové poměry také 

dobré, noc a nezhoršená viditelnost. Při cca 8 %, tj. 627 nehodách, byly dobré rozhledové 

poměry, denní doba a z toho v 317 případech zhoršená viditelnost vlivem povětrnostních 

podmínek a v 310 případech zhoršená viditelnost vlive svítání či soumraku. Zbylých 258 nehod, 

tj. cca 3 % z celkového počtu nehod měly jiné rozhledové poměry a viditelnost. [83] 

 Při 7 666 nehodách ze zmíněného počtu 8 122 nehod způsobených nedodržením 

bezpečné vzdálenosti za vozidlem, tj. cca 94 %, byl při nehodě stav řidiče dobrý a řidič nebyl 

ovlivněn vnějšími okolnostmi. V 264 případech, tj. cca 3 %, byl řidič v jiném nepříznivém 

stavu. Ve 192 případech, tj. cca 2 %, se jednalo o vliv alkoholu, léků, narkotik, nemoc, únavu, 

spánek, náhlou fyzickou indispozici a vnějšího ovlivnění řidiče v podobě oslnění sluncem, 

jednáním jiného účastníka silničního provozu, náhlou překážkou v podobě lesní zvěře, oslnění 

světlomety jiného vozidla apod. [83] 

 Dále ze zmíněné množiny DN nebyl u cca 70 %, tj. 5 642 nehod, žádným způsobem 

řízen silniční provoz nebo upravena přednost v jízdě. U cca 17 %, tj. 1 402 případů, byla v místě 

dopravní nehody místní úprava přednosti v jízdě vyznačená dopravními značkami. V 6 % 

případů, tj. 461 DN, byl v místě nehody provoz řízen světelným signalizačním zařízením. V cca 

5 % případů, tj. 390, platila v místě nehody přednost daná pravidly silničního provozu a v cca 

3 %, tj. u 227 nehod, byl jiný způsob řízení provozu a místní úprava přednosti v jízdě. [83] 

 Z analýzy dat policie dále vyplývá, že z 8 122 nehod v 7 580 případech nebyl zjištěn 

u viníka nehody alkohol či přítomnost návykových látek, v 405 případech alkohol či návykové 

látky nebyly zjišťovány, u 130 případů byla u viníka zjištěna přítomnost alkoholu 

a v 9 případech i drog. [83] 
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 Z celkového počtu nehod způsobených nedodržením bezpečné vzdálenosti za vozidlem 

bylo 5 844 nehod, tj. cca 72 %, způsobeno řidiči s řidičským oprávněním skupiny B, 1 573 

nehod, tj. cca 19 %, řidiči s oprávněním skupiny C, 344 nehod, tj. cca 4 %, řidiči s oprávněním 

skupiny D a 361 nehod, tj. cca 4 %, ostatními řidiči. [83] 

Při dopravních nehodách způsobených primárně nedodržením bezpečné vzdálenosti 

za vozidlem bylo celkem 6 571 nehod, tj. cca 81 %, způsobených řidičem osobního vozidla 

bez přívěsu, 808 nehod, tj. cca 10 %, řidičem nákladního vozidla, 184 nehod, tj. cca 2 %, 

řidičem motocyklu, 181 nehod, tj. cca 2 %, řidičem nákladního vozidla s návěsem a 378 nehod, 

tj. cca 5 %, řidiči ostatních typů vozidel. [83] 

Z celkového počtu nehod způsobených nedodržením bezpečné vzdálenosti za vozidlem 

bylo 4 858 nehod, tj. cca 60 %, způsobeno řidiči soukromých vozidel, 2 419 nehod, tj. cca 30 %, 

řidiči soukromých organizací, 286 nehod, tj. cca 4 %, řidiči registrovanými mimo území ČR, 

559 nehod, tj. cca 7 %, řidiči ostatních vozidel (soukromých využívaných k výdělečné činnosti, 

policie, městské hromadné dopravy, taxi, státního podniku či organizace, ministerstva vnitra 

či obrany, veřejné hromadné dopravy, městské či obecní policie, zastupitelského úřadu, 

mezinárodní kamionové dopravy apod.). [83] 

3.2 Problematika nehodovosti ČR ve srovnání s jinými zeměmi 

3.2.1 Počet usmrcených a zraněných na milion obyvatel 

V období od roku 2000 do roku 2015 měl dle analýzy statistických dat OECD 

(Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) vývoj počtu usmrcených osob 

při dopravních nehodách na území Rakouska, České republiky, Finska, Francie, Německa, 

Itálie, Norska, Polska, Slovenské republiky, Švédska, Velké Británie i Spojených států 

amerických v přepočtu na jeden milion obyvatel v průměru klesající trend, přičemž přibližně 

v polovině zemí byl sklon trendu strmější, a to nejvíce u Polska, USA a ČR. Potenciál 

k dosažení větších sklonů trendů usmrcených osob při nehodách byl dán u vybraných zemí 

vyšším počtem usmrcených na začátku zmíněného období, který bylo možné ve větší míře 

minimalizovat. Přesto u Slovenské republiky byla zaznamenán výrazný pokles až od roku 2009, 

kdy ukazatel počtu usmrcených klesl na 71,3 usmrcených na milion obyvatel. V roce 2015 klesl 

tento počet z hodnoty 71,3 na 57,1 usmrcených na milion obyvatel. Absolutně nejnižší počet 

usmrcených z vybraných zemí byl v roce 2015 evidován u Norska, a to 22,5 usmrcených 

na milion obyvatel. [49] 
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Graf 5: Počet usmrcených při DN ve vybraných zemích v letech 2000 až 2015 na 1 000 000 obyvatel [49] 
 

V období mezi lety 2000 a 2015 měl dle analýzy statistických dat OECD vývoj počtu 

zraněných osob taktéž v průměru klesající trend, přičemž u Spojených států amerických byl 

sklon poklesu nejstrmější. U Rakouska, Itálie, Německa a Velké Británie byl zmíněný sklon 

výrazně menší a v případě České republiky, Švédska, Francie, Slovenské republiky, Finska, 

Polska a Norska byl zmíněný sklon trendu v průměru nejmenší. Nejnižší počet zraněných byl 

zaznamenán v roce 2015 v Polsku, a to 1 047 zraněných na milion obyvatel. [49] 

 

3.2.2 Počet usmrcených a zraněných na milion registrovaných vozidel 

V období let 2000 až 2015 měl dle analýzy statistických dat OECD vývoj počtu 

usmrcených osob při dopravních nehodách na území zmíněných zemí v přepočtu na jeden 

milion registrovaných vozidel v průměru klesající trend, přičemž na území Slovenska, Polska 

a ČR byly v průměru za dané období zaznamenány nejvyšší hodnoty, avšak v závěru období 

bylo díky většímu sklonu trendu dosaženo blízkých hodnot jako u ostatních zemí. Nejméně 

usmrcených bylo v roce 2015 v Norsku, tj. 29,3 usmrcených na 1 milion reg. vozidel. [49] 

 

 

Graf 6: Počet usmrcených při DN ve vybraných zemích v letech 2000 až 2015 na 1 000 000 reg. vozidel [49] 
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Počet zraněných osob v přepočtu na milion registrovaných vozidel příslušné země měl 

v období mezi lety 2000 a 2015 v průměru klesající trend. Poměrně stabilní meziroční pokles 

byl zaznamenán u Velké Británie. Nejvyšší počet zraněných na milion registrovaných vozidel 

měly i přes značně klesající trend až do roku 2009 v průběhu celého období Spojené státy 

americké. Naopak nejmenší počet zraněných na milion registrovaných vozidel byl za zmíněné 

období nejčastěji zaznamenán u Finska, kterému se ke konci sledovaného období přiblížila 

Francie, Norsko a Polsko, přičemž v Norsku byl tento počet v roce 2015 nejmenší. [49] 

3.3 Metodika měření rychlosti a vzdálenosti mezi vozidly video-

kamerami 

Například při analýze dopravních nehod vozidel bývá důležité znát informace 

o rychlosti jedoucího vozidla, popřípadě i vzdálenosti mezi vozidly v případě za sebou 

jedoucích vozidel. Tyto hodnoty je možné v některých případech zjistit prostřednictvím 

videozáznamů, pakliže známe snímkovou frekvenci videozáznamu a určitou vzdálenost mezi 

dvěma body na videozáznamu, kterými vozidlo projíždí, na základě čehož je možné v případě 

dostatečně kvalitního videozáznamu zjistit průměrnou rychlost vozidla na daném úseku 

či průměrnou vzdálenost mezi vozidly. K získání počáteční rychlosti vozidla bývá možné dojít 

např. za pomoci aplikace metody zpětného odvíjení nehodového děje, pakliže je k dispozici 

dostatečné množství podkladů k nehodě v podobě údajů o vozidle, jeho osádce, poškození, 

místě střetu, konečných poloh, brzdných stop atd., avšak pro zjištění rychlosti či vzdálenosti 

mezi vozidly je možné v některých případech využít i podkladů v podobě videozáznamu např. 

pro přibližné zjištění rychlosti vozidla, které se přímo nepodílelo na dopravní nehodě, avšak 

tyto údaje mohou napomoci k objasnění průběhu dopravní nehody, resp. dopravní situace 

v místě a době nehody. Mimo jiné je výhodou použití videokamer ke zjištění rychlosti, 

vzdálenosti mezi vozidly apod. značně nižší cena ve srovnání například s rychlostními radary. 

Před pořízením v případě počátku realizace měření či po pořízení v případě již 

zajištěného videozáznamu je potřeba zjistit vzdálenost mezi dvěma body (např. směrovými 

sloupky, dopravními značkami apod.) na příslušném měřeném úseku, skrze který vozidlo/a 

projíždí, a to například za pomoci geodetické totální stanice, měřičského kolečka, pásma atd.  
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Obrázek 3: Schéma měření pomocí videozáznamu 
 

Pakliže máme zaměřen úsek videozáznamu, kde projížděly nebo budou projíždět 

vozidla, je možné tyto body počátku a konce úseku například zanést do videozáznamu 

za pomocí vodoznaků s příslušným alpha kanálem, které zakomponujeme do videozáznamu. 

Aby nedocházelo k systematickému zkreslování hodnot, je vhodné, aby byl pořízen jeden 

videozáznam se středem objektivu zaměřeným např. pod kolmým úhlem k vozovce na bod 

začátku měřeného úseku a druhý videozáznam pro konec měřeného úseku a následně dva 

pořízené videozáznamy synchronizovat. Druhou možností v případě pouze jedné videokamery 

je, aby místo pro pořízení videozáznamu bylo dostatečně daleko od měřeného úseku tak, aby se 

nacházel jeho začátek i konec v zorném poli objektivu a zaměřené body byly co nejblíže 

vozovce a měřeným vozidlům.  

Po pořízení videozáznamu a zaměření předmětného úseku je možné přistoupit 

ke zpracování samotného videozáznamu např. za pomoci softwarové aplikace v podobě 

jakéhokoli videoeditoru či videopřehrávače, který umožňuje video krokovat po jednotlivých 

snímcích a zobrazovat čísla jednotlivých snímků. Při zpracování videozáznamu je třeba, 

aby byla zaznamenávána následující data: 

 snímkovací frekvence pořizovaného videozáznamu fs [počet snímků za sekundu], 

 čas přední části vozidla na začátku úseku (hodnoty: číslo snímku videozáznamu), 

 čas přední části vozidla na konci úseku (hodnoty: číslo snímku videozáznamu), 

 délka měřeného úseku (hodnoty: příslušná vzdálenost v metrech). 

 

Popř. v případě potřeby zjistit z videozáznamu rychlost vozidel i jejich rozestup tato data: 

 čas přední části vozidla na začátku úseku (hodnoty: číslo snímku videozáznamu), 

 čas zadní části vozidla na začátku úseku (hodnoty: číslo snímku videozáznamu), 

 čas zadní části vozidla na konci úseku (hodnoty: číslo snímku videozáznamu), 

 délka měřeného úseku (hodnoty: příslušná vzdálenost v metrech), 
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 popř. ještě druh jízdního pruhu jedoucího vozidla v koloně (hodnoty: levý, pravý apod.) 

 či druh vozidla jedoucího v koloně (hodnoty: osobní, dodávkové, tahač s návěsem aj.) 

 

Z výše zmíněných hodnot je možné následně vypočítat průměrnou rychlost vozidla 

a vzdálenost mezi vozidly na měřeném úseku např. pro účely posudku či analýzy silničního 

provozu, kde je možné pomocí statistické analýzy vypočítat střední hodnoty těchto veličin, 

rozptyl, medián a další charakteristiky. V případě analýzy silničního provozu, např. vzdálenosti 

mezi vozidly na dálnici, je třeba pečlivě určit vstupní podmínky pro zpracování dat, aby byly 

vyčleněny například situace, kdy je vzdálenost mezi vozidly zkrácena po předjetí druhého 

vozidla třetím vozidlem, kdy je vzdálenost mezi vozidly příliš dlouhá a neodpovídá jízdě 

v koloně apod. Vzorce pro výpočet průměrné rychlosti vzdálenosti mezi vozidly, vycházející 

z kapitoly 3.2 jsou následující: 

 

Vzorec pro výpočet průměrné rychlosti vozidla na měřeném úseku: 

𝑣∅ =
𝑠

𝑘𝑧−𝑘𝑘
𝑓𝑠

  (6) 

 

kde: 

vø........ průměrná rychlost vozidla na měřeném úseku [m/s], 

s…….. délka měřeného úseku [m], 

kz........ číslo snímku videozáznamu s počátkem zadní části vozidla na začátku úseku, 

kk........ číslo snímku videozáznamu s počátkem zadní části vozidla na konci úseku, 

fs......... snímkovací frekvence videozáznamu [počet snímků/s]. 

 

Vzorec pro výpočet časového odstupu mezi dvěma vozidly jedoucími za sebou konstantní 

rychlostí: 

𝑑𝑡2 =
𝑘𝑝𝑧2−𝑘𝑧𝑧1

𝑓𝑠
  (7) 

kde: 

dt2....... časový odstup druhého vozidla za vpředu jedoucím vozidlem v místě počátku měřeného 

úseku [s], 

kpz2...... číslo snímku videozáznamu s počátkem přední části druhého vozidla na začátku úseku, 

kzz1...... číslo snímku videozáznamu s počátkem zadní části prvního vozidla na začátku úseku, 

fs......... snímkovací frekvence videozáznamu [počet snímků/s]. 
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 Mezi faktory, které ovlivňují přesnost výsledných hodnot, patří mj. délka měřeného 

úseku, která pokud je příliš krátká, je značně ovlivněna zaokrouhlením odečítaného snímku 

s vozidlem na začátku a konci měřeného úseku a pokud je příliš dlouhá, může se projevit změna 

rychlosti vozidla na měřeném úseku, tedy je třeba zvolit přiměřenou délku úseku k měření. Dále 

přesnost ovlivňuje rychlost vozidla nebo snímkovací frekvence videozáznamu fs, jež s nárůstem 

počtu snímků za sekundu zpřesňuje odečítání snímků vozidla na začátku a na konci měřeného 

úseku a celkově přesnost měření. 

 

 

Graf 7: Horní hranice zkreslení rychlosti dle snímkovací frekvence, rychlosti a délky měřeného úseku 

3.4 Měření bezpečné vzdálenosti na dálnici v ČR v odlišných 

povětrnostních podmínkách 

Na dálnici D1 směrem na Bratislavu, v oblasti Brno – Slatina byla provedena za 

odlišných povětrnostních podmínek dvě měření dodržování bezpečné podélné vzdálenosti mezi 

vozidly. Při měření byli z mostu zaznamenáváni řidiči motorových vozidel tak, aby nebyli 

ovlivněni při řízení a nebyly tak zkresleny záznamy. Z toho důvodu byly videokamery 

zamaskovány a schovány za zábradlím tak, aby nemohly být řidiči zpozorovány. 

Videozáznamy byly pořizovány digitální videokamerou Canon HF10 v rozlišení 812 x 1440 

pixelů při frekvenci snímkování fs 25 snímků za sekundu. 

Podzimní měření bylo provedeno na dálnici D1 ve směru na Bratislavu v pondělí 

17.10.2011 od 14:00 do 15:30 hod., kdy byla v dané oblasti venkovní teplota cca 11 °C, jasno, 

bez srážek, vlhkost cca 35 %, rychlost větru cca 4 m/s a povrch dálnice byl suchý. 
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Zimní měření proběhlo na dálnici D1 ve směru na Bratislavu v úterý dne 11.12.2012 

od 14:00 do 15:00 hod., kdy byla v dané oblasti venkovní teplota cca - 3 °C, převážně zataženo, 

mírné sněžení, vlhkost cca 77 %, rychlost větru 4 m/s, povrch dálnice byl mokrý. 

V následující tabulce je vidět, že u obou měření, s rozdílnými povětrnostními 

podmínkami, v levém jízdním pruhu dálnice D1, na měřeném úseku v průměru udržovali řidiči 

dodávkových vozidel kratší průměrnou vzdálenost za vozidlem než řidiči osobních vozidel, 

avšak v druhém měření v zimním období dne 11.12.2012 byl tento rozdíl minimální a řidiči 

dodávkových vozidel neudržovali výrazně kratší vzdálenost za vozidlem. Průměrné rychlosti 

na měřeném úseku byly v obou měřeních mezi osobními a dodávkovými vozidly srovnatelné, 

avšak při zhoršených povětrnostních podmínkách jeli řidiči osobních i dodávkových vozidel 

paradoxně rychleji přibližně o 7 km/h, a to těsně pod hranicí maximální povolené rychlosti, 

ale prodloužila se zároveň průměrná délková vzdálenost mezi vozidly s tím, že časový odstup 

mezi vozidly zůstal přibližně stejný. Dále je zde vidět, že v obou dnech měření, s rozdílnými 

povětrnostními podmínkami, v pravém jízdním pruhu dálnice D1, na měřeném úseku v průměru 

udržovali řidiči dodávkových vozidel nejkratší průměrnou vzdálenost za vozidlem. Naopak 

nejdelší řidiči nákladních vozidel. Průměrné rychlosti na měřeném úseku byly při zhoršených 

povětrnostních podmínkách u všech měřených kategorií v průměru paradoxně vyšší o 8 km/h, 

ovšem prodloužila se zároveň průměrná délková vzdálenost mezi vozidly s tím, že časový 

odstup mezi vozidly zůstal přibližně stejný. 

 

Tabulka 6: Porovnání naměřených hodnot z levého a pravého jízdního pruhu dálnice D1 

Kategorie 

vozidla 

Počet vozidel Průměrná rychlost 

vozidla na daném úseku 

Průměrná vzdálenost mezi 

vozidly na daném úseku 

Podzimní 

měření 

Zimní 

měření 

Podzimní 

měření 

Zimní měření Podzimní 

měření 

Zimní měření 

Levý jízdní pruh 

Osobní 279 330 121 km/h 129 km/h 27 m (0,8 s) 30 m (0,8 s) 

Dodávkové 39 39 122 km/h 128 km/h 20 m (0,6 s) 29 m (0,8 s) 

Celkem 318 369 121 km/h 129 km/h 26 m (0,8 s) 30 m (0,8 s) 

Pravý jízdní pruh 

Osobní 84 118 97 km/h 105 km/h 30 m (1,1 s) 36 m (1,2 s) 

Dodávkové 28 50 100 km/h 105 km/h 27 m (1,0 s) 35 m (1,2 s) 

Nákladní 75 105 83 km/h 92 km/h 32 m (1,4 s) 37 m (1,4 s) 

Celkem 187 273 92 km/h 100 km/h 30 m (1,2 s) 36 m (1,3 s) 
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Uvažovali bychom-li reakční dobu řidiče v časové délce 1 sekunda jako bezpečnou 

vzdálenost, tak by při prvním měření tato podmínka nebyla splněna u celkem 241 vozidel 

v levém jízdním pruhu dálnice a u 82 vozidel v pravém jízdním pruhu, tedy celkem u 323 z 505 

vozidel jedoucím v koloně ve vzdálenosti do cca 75 metrů. 

Z provedených analýz videozáznamů vyplývá, že významný podíl řidičů nedodržuje 

nejen „dvousekundové“ pravidlo bezpečné vzdálenosti, ale často ani nejmenší podélnou 

vzdálenost v délce obvyklé reakční doby a neuvědomují si riziko takového chování. 

Ze záznamů je také zřejmý paradoxní jev, kdy řidiči za zhoršených povětrnostních podmínek 

měli vyšší průměrnou rychlost v měřeném úseku, ovšem vzdálenost mezi vozidly udržovali 

větší, než za dobrých podmínek. To může souviset s menší hustotou provozu v době zimního 

měření. Dále se ukázalo, že nejen běžní řidiči nedodržují bezpečný odstup, ale také 

profesionální řidiči, zejména co se týče menších užitkových vozidel. Naopak řidiči nákladních 

vozidel v pravém pruhu se snažili udržovat mezi sebou dostatečný odstup, pokud jim ovšem 

nezkrátilo tuto vzdálenost vozidlo přijíždějící z pravého pruhu. 

3.5 Měření dodržování bezp. vzdálenosti na dálnici v Německu 

Měření byla uskutečněna v Německu na dálnici se dvěma a třemi jízdními pruhy na 

jízdní pás. První měření proběhlo na dálnici A8 se dvěma jízdními pruhy na jízdní pás, 

konkrétně v okolí výjezdu č. 109, směrem na Salzburg, u obce Winkl. Dále bylo provedeno 

měření na dálnici A9 se třemi jízdními pruhy na jízdní pás, konkrétně v okolí výjezdu č. 64, 

směrem na Norimberk, u obce Au A. Aign. Všechna měření byla provedena za relativně 

nezhoršených povětrnostních podmínek a dobré viditelnosti. Videokamera byla při provádění 

videozáznamu vždy před jedoucími řidiči skryta, aby jimi nemohla být zpozorována a nebylo 

ovlivněno jejich chování. Videozáznamy byly pořizovány digitální videokamerou v rozlišení 

1920 x 1080 pixelů se snímací frekvencí fs 50 sn./s. 

 

3.5.1 Měření podélné vzdálenosti mezi vozidly u obce Winkl 

Měření bylo provedeno u obce Winkl směrem na Salzburg ve středu dne 13.11.2013 

od 14:55 do 16:25 hod., kdy byla v dané oblasti venkovní teplota 5 °C, jasno, bez srážek, slabý 

vítr, povrch dálnice byl suchý. 

Průměrná rychlost jednotlivých kategorií vozidel na měřeném úseku v pravém jízdním 

pruhu dálnice A8 se v průměru pohybovala v rozmezí 84 až 109 km/h, průměrná vzdálenost 

za vozidlem potom v rozmezí 47 až 52 m, resp. 1,62 až 2,03 s. S ohledem na průměrnou 

rychlost vozidla na daném úseku a jeho vzdálenost za vozidlem udržovali v pravém jízdním 
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pruhu dálnice nejkratší vzdálenost za vozidlem v průměru řidiči osobních vozidel, a to 1,62 s. 

Naopak nejdelší řidiči nákladních vozidel, a to 2,03 s. 

Situace v levém jízdním pruhu z pohledu dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 

byla výrazně horší. Průměrná rychlost jednotlivých kategorií vozidel na měřeném úseku 

v levém jízdním pruhu dálnice A8 se v průměru pohybovala v rozmezí 115 až 119 km/h, 

průměrná vzdálenost za vozidlem potom v rozmezí 38 až 39 m. S ohledem na průměrnou 

rychlost vozidla na daném úseku a jeho vzdálenost za vozidlem udržovali v levém jízdním 

pruhu dálnice nejkratší vzdálenost za vozidlem v průměru řidiči osobních vozidel, a to 1,18 s, 

avšak tato hodnota je téměř totožná s řidiči dodávkových vozidel, jenž udržovali vzdálenost 

mezi vozidly v průměru 1,19 s. 

 

Tabulka 7: Naměřené hodnoty v pravém a levém jízdním pruhu dálnice A8 u obce Winkl 

Kategorie vozidla Počet vozidel 
Průměrná rychlost vozidla 

na daném úseku 

Průměrná vzdálenost mezi 

vozidly na daném úseku 

Pravý jízdní pruh 

Osobní 142 109 km/h 49 m (1,62 s) 

Dodávkové 46 100 km/h 52 m (1,87 s) 

Nákladní 116 84 km/h 47 m (2,03 s) 

Levý jízdní pruh 

Osobní 347 119 km/h 39 m (1,18 s) 

Dodávkové 47 115 km/h 38 m (1,19 s) 

 

3.5.2 Měření podélné vzdálenosti mezi vozidly u obce Au. A. Aign 

Měření bylo provedeno u obce Au A. Aign směrem na Norimberk ve čtvrtek dne 

14.11.2013 od 12:00 do 13:30 hod., kdy byla v dané oblasti venkovní teplota 4,5 °C, zataženo, 

s mírnými srážkami, slabý vítr, povrch dálnice byl lehce mokrý. 

Průměrná rychlost jednotlivých kategorií vozidel na měřeném úseku v pravém jízdním 

pruhu dálnice A9 se v průměru pohybovala v rozmezí 94 až 125 km/h, průměrná vzdálenost 

za vozidlem potom v rozmezí 55 až 68 m, resp. 1,67 až 2,10 s. S ohledem na průměrnou 

rychlost vozidla na daném úseku a jeho vzdálenost za vozidlem udržovali v pravém jízdním 

pruhu dálnice nejkratší vzdálenost za vozidlem v průměru řidiči osobních vozidel, a to 1,67 s. 

Naopak nejdelší řidiči nákladních vozidel, a to 2,10 s. 

Situace v prostředním jízdním pruhu z pohledu dodržování bezpečné vzdálenosti mezi 

vozidly byla výrazně horší. Průměrná rychlost jednotlivých kategorií vozidel na měřeném 

úseku v prostředním jízdním pruhu dálnice A9 se v průměru pohybovala v rozmezí 

101 až 136 km/h, průměrná vzdálenost za vozidlem potom v rozmezí 46 až 52 m, resp. 1,33 až 
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1,59 s. S ohledem na průměrnou rychlost vozidla na daném úseku a jeho vzdálenost 

za vozidlem udržovali v prostředním jízdním pruhu dálnice nejkratší vzdálenost za vozidlem, 

v průměru 1,33 s, řidiči dodávkových vozidel a naopak nejdelší řidiči nákl. vozidel, a to 1,59 s. 

Situace v levém jízdním pruhu z pohledu dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 

byla ještě horší. Průměrná rychlost jednotlivých kategorií vozidel na měřeném úseku v levém 

jízdním pruhu dálnice A9 se v průměru pohybovala v rozmezí 157 až 164 km/h, průměrná 

vzdálenost za vozidlem potom v rozmezí 46 až 51 m. S ohledem na průměrnou rychlost vozidla 

na daném úseku a jeho vzdálenost za vozidlem udržovali v levém jízdním pruhu dálnice 

nejkratší vzdálenost za vozidlem v průměru řidiči dodávkových vozidel, a to 1,05 s. Mírně lepší 

byla situace v případě řidičů osobních vozidel, a to 1,12 s. 

 

Tabulka 8: Naměřené hodnoty v pravém, prostředním, a levém jízdním pruhu dálnice A9 u obce Au A. Aign 

Kategorie vozidla Počet vozidel 
Průměrná rychlost vozidla 

na daném úseku 

Průměrná vzdálenost mezi 

vozidly na daném úseku 

Pravý jízdní pruh 

Osobní 23 125 km/h 58 m (1,67 s) 

Dodávkové 10 122 km/h 68 m (2,01 s) 

Nákladní 160 94 km/h 55 m (2,10 s) 

Prostřední jízdní pruh 

Osobní 198 136 km/h 52 m (1,38 s) 

Dodávkové 42 133 km/h 49 m (1,33 s) 

Nákladní 31 104 km/h 46 m (1,59 s) 

Levý jízdní pruh 

Osobní 295 164 km/h 51 m (1,12 s) 

Dodávkové 28 157 km/h 46 m (1,05 s) 

 

4.5.3 Výsledky analýzy vzhledem k sankcím a zjištěné poznatky 

Z provedených výše zmíněných měření vyplývá, že řidiči jedoucí v pravém jízdním 

pruhu udržují v průměru větší vzdálenost za vozidlem než v ostatních jízdních pruzích. 

Směrem k levému jízdnímu pruhu  udržovaný odstup od vozidla jedoucího vpředu v průměru 

zkracují. V nejkratší vzdálenosti za vozidlem jezdí v průměru řidiči osobních a dodávkových 

vozidel. 

Z výsledků analýzy prvního měření na dálnici A8 u obce Winkl vyplývá, že z 699 

analyzovaných v koloně jedoucích vozidel mělo před sebou 522 vozidel jiné vozidlo, 

od kterého si drželo určitý odstup, z čehož 133 vozidel porušilo příslušný právní předpis. 

Nejčastěji a nejzávažněji se dopustili přestupku řidiči osobních vozidel. Nejčastěji byla 
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předepsaná minimální vzdálenost za vozidlem porušena v levém jízdním pruhu dálnice. Pakliže 

bychom brali v úvahu sankci týkající se jízdy nákladního vozidla s hmotností převyšující 3,5 t 

nebo autobusu, který na dálnici, při jízdě rychlostí překračující 50 km/h, nedodržel minimální 

podélnou vzdálenost za vozidlem 50 m, v tomto případě by při předmětném měření došlo 

k jejímu udělení celkem u 48 nákladních vozidel jedoucích v pravém jízdním pruhu. 

Z výsledků analýzy druhého měření na dálnici A9 u obce Au A. Aign vyplývá, že z 789 

analyzovaných v koloně jedoucích vozidel mělo před sebou 547 vozidel jiné vozidlo, 

od kterého si drželo určitý odstup, z čehož 138 vozidel porušilo příslušný předpis. Nejčastěji 

byla předepsaná minimální vzdálenost za vozidlem porušena v levém jízdním pruhu dálnice. 

Pakliže bychom brali v úvahu sankci týkající se jízdy nákladního vozidla s hmotností 

převyšující 3,5 t nebo autobusu, který na dálnici, při jízdě rychlostí překračující 50 km/h, 

nedodržel minimální podélnou vzdálenost za vozidlem 50 m, v tomto případě by 

při předmětném měření došlo k jejímu udělení celkem u 34 nákladních vozidel jedoucích 

v pravém jízdním pruhu a 10 nákladních vozidel jedoucích v prostředním jízdním pruhu. 

3.6 Výzkum vlivu svislé dopravní značky na dodržování bezp. 

vzdálenosti u Bořitova 

Měření vlivu svislého a vodorovného dopravního značení na chování řidiče z pohledu 

rychlosti a především dodržování bezpečné vzdálenosti za vozidlem bylo provedeno na silnici 

E461 nedaleko obce Bořitov ve směru na Brno dne 19.11.2015 od 14:20 hod. K měření byl 

zvolen úsek, na kterém se nachází svislé a vodorovné dopravní značení upozorňující řidiče 

na dodržování bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Pro účely analýzy byla tedy měřena dopravní 

situace před svislou dopravní značkou upozorňující na dodržování bezpečné vzdálenosti 

a zároveň za touto dopravní značkou, resp. na konci vodorovného dopravního značení 

na vozovce upozorňujícího na toto dodržování. 

 

 

Obrázek 4: Svislé, resp. vodorovné dopravní značení pro dodržování bezpečného odstupu na měřeném úseku 
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Povětrnostní podmínky představovaly mj. oblačnost bez srážek, teplotu 15 ˚C a mírný 

vítr. Při měření byla z pole z dostatečné vzdálenosti na začátku a na konci úseku zaznamenávána 

vozidla tak, aby nebyli řidiči ovlivněni při své činnosti a nebylo tím zkresleno měření. Z toho 

důvodu byla záznamová zařízení umístěna v dostatečné vzdálenosti tak, aby nemohla být řidiči 

při jízdě zpozorována. Pro účely tohoto měření byly pořizovány videozáznamy digitálními 

videokamerami v rozlišení full HD 1 920 x 1 080 pixelů při frekvenci snímkování fs 50 sn./sek. 

Intenzita dopravy na měřeném úseku ve směru na Brno dosáhla v době měření hodnoty 

530 vozidel/hod. Ze základního souboru 530 vozidel jedoucích na daném úseku byl vybrán 

výběrový soubor 312 měřených vozidel jedoucích na daném úseku ve vzdálenosti za vozidlem 

do 100 m a zároveň rychlostí vyšší než 50 km/h. Mezi náhodné veličiny patřila již zmíněná 

rychlost vozidla a odstup vozidla za vpředu jedoucím vozidlem. 

 

3.6.1 Analýza rychlosti před a za dopravní značkou „Bezpečný odstup“ 

Rozdíl mezi průměrnou rychlostí vozidla před dopravní značkou a za dopravními 

značkami bezpečného odstupu byl u výběrového souboru 312 vozidel v průměru cca - 3 km/h, 

tedy řidiči v průměru mírně snížili rychlost vozidla po průjezdu kolem svislé dopravní značky 

a přes vodorovnou dopravní značku upozorňující na dodržování bezp. vzdálenosti za vozidlem. 

Ze základního souboru cca 93 % řidičů na měřeném úseku před svislou dopravní 

značkou „Bezpečný odstup“ nepřekročilo maximální povolenou rychlost. Celkem 39 řidičů 

z 530, tj. cca 7 %, jelo na měřeném úseku rychlostí vyšší než maximální povolenou. Absolutně 

nejvyšší naměřená rychlost, která byla při měření zaznamenána, byla 103 km/h. U vozidel 

z výběrového souboru byla nejnižší naměřená rychlost 61 km/h, nejvyšší potom 96 km/h. 

Průměrná rychlost vozidel byla 76 km/h. Největší počet řidičů jel rychlostí 72 až 75 km/h. 

Ze základního souboru cca 97 % řidičů na měřeném úseku za svislou dopravní značkou 

„Bezpečný odstup“ a zároveň na konci vodorovného dopravního značení V16 „Bezpečný 

odstup“ nepřekročilo maximální povolenou rychlost. Celkem 16 řidičů z 530, tj. cca 3 %, jelo 

na měřeném úseku rychlostí vyšší než maximální povolenou. Absolutně nejvyšší naměřená 

rychlost, která byla při měření zaznamenána, byla 103 km/h. U vozidel z výběrového souboru 

byla nejnižší naměřená rychlost 58 km/h, nejvyšší potom 92 km/h. Průměrná rychlost vozidel 

byla 73 km/h. Největší počet řidičů jel rychlostí 70 až 73 km/h. 

 

3.6.2 Analýza odstupu u vozidel před a za dopr. zn. „Bezpečný odstup“ 

U vozidel z výběrového souboru byl před svislou dopravní značkou „Bezpečný odstup“ 

nejnižší naměřený odstup cca 0,4 s. Průměrný odstup vozidel byl cca 1,88 s, přičemž 25 % 
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vozidel jelo s odstupem menším než cca 1 s a 25 % vozidel s odstupem větším než 2,5 s. 

Největší počet řidičů jel s odstupem 0,8 až 1 s. Z výběrového souboru 312 vozidel celkem 193 

řidičů, tj. cca 62 %, při jízdě za vozidlem udržovalo odstup menší než 2 s, celkem 78 řidičů, tj. 

cca 25 % udržovalo odstup menší než 1 s a celkem 9 řidičů, tj cca 3 % mělo odstup pod 0,5 s. 

U vozidel z výběrového souboru byl za svislou dopravní značkou „Bezpečný odstup“ 

a zároveň na konci vodorovného dopr. značení „Bezpečný odstup“ nejnižší naměřený odstup 

cca 0,2 s, nejvyšší potom cca 5,9 s. Průměrný odstup vozidel byl cca 1,92 s, přičemž 25 % 

vozidel jelo s odstupem menším než 1,1 s a 25 % vozidel s odstupem větším než 2,5 s. Největší 

počet řidičů jel s odstupem 1,8 až 2 s. Z výběrového souboru 312 vozidel celkem 199 řidičů, 

tj. cca 64 %, při jízdě za vozidlem udržovalo odstup menší než 2 s, celkem 70 řidičů, 

tj. cca 22 %, udržovalo odstup menší než 1 s a celkem 11 řidičů, tj. cca 4 % mělo odstup menší 

než 0,5 s. 

Rozdíl mezi vzdáleností za vozidlem před dopravní značkou a za dopravními značkami 

bezpečného odstupu je u výběrového souboru 312 vozidel v průměru cca + 0,04 s, tedy řidiči 

v průměru nepatrně zvýšili svoji vzdálenost za vozidlem po průjezdu kolem svislé dopravní 

značky a přes vodorovnou dopravní značku upozorňující na dodržování bezpečné vzdálenosti 

za vozidlem. 

 

Tabulka 9: Porovnání průměrného odstupu mezi vozidly dle kategorie vozidel před a za dopravní značkou 

Druh vozidla Odstup před dopr. značkou 

[s] 

Odstup za dopr. značkou 

[s] 

Rozdíl 

[s] 

Počet vozidel 

Osobní 1,8 1,8 0 228 

Dodávkové 1,9 1,9 0 54 

Tahač s návěsem 2,9 3,1 + 0,2 16 

Nákladní 3,0 3,0 0 11 

Autobus 1,8 1,3 - 0,5 3 

Celkem průměr / 

počet 

1,9 1,9 0 312 

 

Největší podíl řidičů, kteří během měření jeli za svislou dopravní značkou bezpečného 

odstupu s odstupem menším než 2 s, byli řidiči osobních (157 řidičů, tj. cca 79 %) 

a dodávkových vozidel (16 %). U odstupu menšího než 1 s bylo rozložení jednotlivých 

kategorií vozidel podobné, pouze výskyt takových řidičů přibližně třikrát menší. Největší počet 

řidičů, tj. 69, svůj odstup za vozidlem po průjezdu měřeným úsekem nezměnil, resp. rozdíl 

jejich odstupu kulminoval kolem nuly, tj. od -0,1 s do 0,1 s. 
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Graf 8: Závislost mezi změnou rychlosti vozidla a jeho odstupem od vpředu jedoucího vozidla 
 

Z porovnání analýz provedeného měření vyplývá, že významný podíl řidičů nedodržuje 

nejen „dvousekundové“ pravidlo bezpečné vzdálenosti, ale v mnoha případech ani takovou 

podélnou vzdálenost za vozidlem, která by odpovídala obvyklé reakční době řidiče 

a neuvědomují si rizika takového chování. Z analýzy měření na předmětném úseku rovněž 

vyplývá, že dopravní značky upozorňující na dodržování bezpečné vzdálenosti za vozidlem 

mají v průměru zanedbatelný vliv (+0,04 s) na dodržování bezpečné vzdálenosti za vozidlem. 

Toto chování řidičů je pravděpodobně ovlivněno zejména tím, že bezpečná vzdálenost není 

v zákoně 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů konkrétně definována a zároveň 

v příslušném právním předpisu nejsou zakotveny sankce za jízdu s nedostatečnou vzdáleností 

za vozidlem. 

3.7 Výzkum vlivu silniční kontroly na dodržování bezp. 

vzdálenosti na dálnici v Rakousku 

Bezpečná vzdálenost mezi vozidly je v rámci právních předpisů Rakouska vymezena 

kvalitativně obdobně jako v českém zákoně 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ovšem 

v rakouských právních předpisech jsou dále kvantitativně vymezeny limity, kdy se jedná 

o nedodržení bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly, za což může být řidiči 

dle příslušeného právního předpisu udělena pokuta. Interval této sankce je vymezen časovou 

vzdáleností za vozidlem ve dvou úrovních přestupku, které spadají do rozmezí od 0 do 0,4 s. 
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Měření bylo provedeno na tříproudové dálnici A1 v Rakousku, vedle obce Viehdorf, 

ve směru na St. Pölten, dne 13.10.2016 od 16:00 hod. V době měření byly nezhoršené 

povětrnostní podmínky, dobrá viditelnost, teplota kulminovala kolem 10 ˚C a slabý vítr 

dosahoval rychlosti kolem 2 m/s. Pro měření byl zvolen úsek, na kterém se nachází dvě za sebou 

umístěné (vzdálenost cca 480 m) mimoúrovňové křižovatky tvořené dvěma mosty. 

 

 

Obrázek 5: Půdorys dvojice míst měření 
 

Pro účely experimentu byla měřena dopravní situace na prvním mostu se skrytým 

měřícím zařízením, aby nebyli řidiči ovlivněni, a zároveň na druhém mostu, kde bylo 

nasimulováno pro řidiče viditelné radarové měření. 

 

 

Obrázek 6: Situace v druhém místě měření při simulaci silniční kontroly – radarového měření 

 

V analýze byl ze základního souboru vozidel zvolen výběrový soubor vozidel, která jela 

v odstupu za vozidlem kratším než 100 m a zároveň vozidla jela v totožných dvojicích vozidel 

na prvním měřeném úseku i na druhém měřeném úseku za simulovaným radarovým měřením. 

Tomuto výběrovému souboru náleželo celkem 155 vozidel a dle vstupních podmínek 

výběrového souboru tam tedy nebyly zahrnuty možné dopravní situace, kdy se například třetí 

vozidlo jedoucí v rychlejším jízdním pruhu zařadilo mezi dvě za sebou jedoucí vozidla, 

takovým způsobem, že nepřiměřeně zkrátilo vzdálenost mezi dvěma zmíněnými vozidly. 
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Z následující tabulky je patrné, že ve výběrovém souboru studie vozidla mezi prvním 

a druhým měřeným úsekem snížila svoji rychlost v průměru o 4 km/h a jejich odstup naopak 

navýšila v průměru o 0,9 s. V tabulce lze vidět, že rychlost v průměru nejvíce snížili řidiči 

osobních vozidel v levém jízdním pruhu, a to o 7 km/h a odstup za vozidlem naopak řidiči 

dodávkových vozidel v levém a řidiči nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu, a to o 1,0 s. 

 

Tabulka 10: Rozdílové hodnoty mezi měřenými úseky u druhého výběrového souboru 

Jízdní 

pruh 

Kategorie 

vozidla 

Průměr rozdílu 

rychlosti [km/h] 

Průměr rozdílu 

odstupu [s] 

Počet 

vozidel 

Levý dodávkové 1 1,0 11 

osobní -7 0,9 56 

Pravý dodávkové -4 0,6 3 

nákladní 0 1,0 21 

osobní 5 0,4 3 

Prostřední dodávkové -5 0,9 4 

nákladní 0 0,7 1 

osobní -5 0,8 56 

Celkem - -4 0,9 155 

 

Na následujícím grafu je znázorněn histogram rozdílů rychlostí vozidel mezi měřenými 

úseky. Z výběrového souboru vozidel cca 30 % řidičů snížilo rychlost až o 5 km/h. 

 

 

Graf 9: Četnost rozdílů rychlostí vozidel mezi prvním a druhým měřeným úsekem 
 

Na následujícím grafu je znázorněn histogram rozdílů odstupů mezi vozidly mezi 

prvním a druhým měřeným úsekem, přičemž lze vidět, že z výběrového souboru vozidel 

cca 34 % řidičů zvýšilo vzdálenost za vozidlem o 0,6 až 0,9 s. 
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Graf 10: Četnost rozdílů odstupů mezi vozidly mezi prvním a druhým měřeným úsekem 
 

Na základě výše uvedených výsledků první i druhé studie v této kapitole je patrné, 

že dálniční kontrola jedoucích vozidel má vliv na chování řidičů, a to mírný vliv na snížení 

rychlosti vozidla, avšak značný vliv na nárůst odstupů mezi vozidly, a tím pádem i zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu. 

3.8 Výzkum vnímání vzdálenosti časové a délkové míry u řidičů 

Pro účel využití mj. k problematice bezpečné vzdálenosti mezi vozidly byly zjišťovány 

charakteristiky a závislosti v přesnosti odhadu časové a délkové míry řidičem. 

V první fázi byl proveden výzkum v oblasti přesnosti odhadu délkové vzdálenosti mezi 

vozidly. Tohoto výzkumu se zúčastnilo celkem 100 respondentů z řad řidičů, kteří měli za úkol 

ze stanoveného místa odhadnout vzdálenost od cílového vozidla vpředu, přičemž odhadovali 

vzdálenost 14 m, 25 m, 50 m a 75 m, viz následující obrázek. Odhady jednotlivých respondentů 

byly zaevidovány do formuláře a následně převedeny do elektronické podoby a statisticky 

zanalyzovány. 

 

 

Obrázek 7: Cílové vozidlo ve vzdálenosti 14, 25, 50 a 75 m 
 

V druhé fázi byl proveden výzkum v oblasti přesnosti odhadu časové vzdálenosti mezi 

vozidly, resp. odhadu časového úseku. Tohoto výzkumu se zúčastnilo zmíněných 

100 respondentů z řad řidičů, kteří měli za úkol odhadnout časový úsek v délce 1, 2 a 3 sekund. 
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Odhady jednotlivých respondentů byly zvukově zaznamenány, prostřednictvím aplikace 

Audacity odečtena časová délka od počátku úseku daného slovem „teď“ do konce úseku daného 

druhým vyslovením slova „teď“, viz následující obrázek, a následně tyto hodnoty zaevidovány 

do elektronické podoby a zanalyzovány. 

 

 

Obrázek 8: Odečtení odhadu jedné sekundy ze zvukového záznamu  
 

 Analýzou získaných dat získaných od 100 respondentů byly zjištěny charakteristiky 

odhadů, viz následující tabulka. Z datových souborů byl zjištěn např. výběrový průměr, 

výběrový rozptyl, medián apod. 

Střední hodnota odhadu vzdálenosti 14 m byla cca 15,5 m (tj. cca + 1,5 m, 

resp. cca + 10,6 %). V případě vzdálenosti 25 m byla střední hodnota cca 29,1 m (tj. cca + 4,1 m, 

resp. cca + 16,2 %), u vzdálenosti 50 m potom 55,2 m (tj. + cca 5,2 m, resp. cca + 10,5 %) a u 

vzdálenosti 75 m cca 80,9 m (tj. cca + 5,9 m, resp. cca + 7,9 %). Rozdílově nejpřesnější odhad 

skutečné vzdálenosti k odhadu z pohledu výběrového průměru byl zaznamenán u nejkratší 

vzdálenosti od objektu 14 m, a to cca + 1,5 m. Poměrově nejpřesnější odhad skutečné 

vzdálenosti k odhadu z pohledu výběrového průměru byl zaznamenán u vzdálenosti 75 m, 

a to cca + 7,9 %. Výběrový rozptyl zmíněných délkových odhadů ovšem ukazuje, že s nárůstem 

vzdálenosti hodnoty odhadů vzdálenosti kulminují kolem střední hodnoty s mnohem větším 

rozptylem, tedy se řidiči v odhadu značněji rozcházejí.  

Střední hodnota odhadu doby 1 s byla cca 1,22 s (tj. cca + 0,22 s, resp. cca + 21,9 %). 

V případě doby 2 s byla střední hodnota cca 2,02 s (tj. cca + 0,02 s, resp. cca + 2 %) 

a u vzdálenosti 3 s potom přibližně stejná hodnota 3 s (tj. cca - 0,005 s, resp. cca - 0,2 %). 

Rozdílově a poměrově nejpřesnější odhad skutečné doby k jejímu odhadu byl z pohledu 

výběrového průměru zaznamenán u nejdelší doby 3 s, a to cca cca - 0,005 s, resp. cca - 0,2 %. 

Výběrový rozptyl zmíněných časových odhadů ovšem ukazuje, že s nárůstem vzdálenosti 

hodnoty odhadů vzdálenosti kulminují kolem střední hodnoty s mnohem větším rozptylem, 

tedy se řidiči v odhadu značněji rozcházejí. 
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Tabulka 11: Charakteristiky odhadů délkové a časové míry 

 

 

U odhadů vzdáleností 14, 25, 50 a 75 m je patrný nárůst rozptylu odhadů s nárůstem 

délky odhadované vzdálenosti. U odhadů dob 1, 2 a 3 s je patrný nárůst rozptylu odhadů 

s nárůstem délky odhadované vzdálenosti a zároveň se ukazuje menší stabilita rozptylu kolem 

střední hodnoty než v případě odhadu délkových vzdáleností. V případě střední hodnoty či 

mediánu je ovšem časový odhad přesnější. 

3.9 Doporučené návrhy na změnu v právních předpisech 

Na základě předchozích výzkumů a výzkumů zmíněných v této práci vyplývá, 

že zavedení sankcí za nedodržení určité vzdálenosti za vozidlem má pozitivní efekt na zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu. Zároveň z těchto výzkumů vyplývá, že míru minimální 

bezpečné vzdálenosti ovlivňuje celá řada faktorů. Základem je spodní hranice bezpečné 

vzdálenosti mj. značně ovlivněná reakční dobou řidiče, která je řešena v řadě výzkumů. Sankce 

za nedodržení určité vzdálenosti za vozidlem jsou ve vybraných zemích, představených v jedné 

z předchozích kapitol, definovány v délkových nebo časových jednotkách, zpravidla rozlišeny 

dle kategorie vozidel do 3,5 a nad 3,5 t či maximální povolené rychlosti na příslušné pozemní 

komunikaci. V mnoha zmíněných zemích jsou sankce v příslušných právních předpisech 

zavedeny nikoli přímo pod spodní hranici bezpečné vzdálenosti, ale v určité kritické 

vzdálenosti za vozidlem, kdy je chování řidiče v takovém případě krajně nebezpečné. 

 

3.9.1 Délkové určení odstupu od vpředu jedoucího vozidla 

V aktuálních českých právních předpisech je zavedeno svislé a vodorovné dopravní 

značení pro „bezpečný odstup“ vycházející z délkové míry odstupu, které platí mj. v řadě 

dalších zemí Evropské unie. V případě ČR se jedná o vodorovné dopravní značení „Bezpečná 

vzdálenost“, představující nakreslené symboly šipek umístěné za sebou v určité vzdálenosti 

14 m 25 m 50 m 75 m 1 s 2 s 3 s

Počet dat: 100 100 100 100 100 100 100

Součet hodnot: 1 549,000 2 906,000 5 524,000 8 092,000 121,921 202,381 299,486

Výběrový průměr: 15,490 29,060 55,240 80,920 1,219 2,024 2,995

Výběrový rozptyl: 17,566 39,673 84,386 176,963 0,125 0,250 0,695

Výb. směr. odchylka: 4,191 6,299 9,186 13,303 0,354 0,500 0,834

Minimální hodnota: 7,000 18,000 35,000 49,000 0,310 0,952 1,242

Maximální hodnota: 28,000 47,000 75,000 113,000 2,289 3,106 4,443

Medián: 15,000 30,000 55,000 79,500 1,196 2,087 3,166

Dolní kvartil: 13,000 25,000 50,000 71,000 1,019 1,649 2,344

Horní kvartil: 18,000 35,000 60,000 90,000 1,363 2,415 3,639

Odhad vzdálenosti v metrech Odhad v sekundáchCharakteristiky 

datového souboru
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v ose jízdního pruhu, orientované ve směru jízdy vozidel. Tomuto vodorovnému dopravnímu 

značení na pozemní komunikaci zpravidla předchází svislá dopravní značka č. I1 – „Nápisy“ – 

zařízení pro provozní informace, kde je uveden počet symbolů šipek vázaných k určité 

rychlosti, tedy min. vzdálenost, kterou má řidič při určité rychlosti dodržovat v případě jízdy 

za jiným vozidlem. Výskyt tohoto druhu značení je v ČR velmi nízký. Velmi častá je aplikace 

dopr. značení týkajícího se oblasti bezpečné vzdálenosti a rychlosti v řadě jiných zemí, např. 

takzvané „Nebel Punkte“ v Rakousku, dopravní značení ve Velké Británii, ve Francii, Itálii atd. 

 

Navrhované délkové intervaly minimálního odstupu mezi vozidly jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 12: Navrhované délkové intervaly odstupu mezi vozidly pro sankce 

Rychlost 
[km/h] 

Druh vozidla 
Stanovený odstup 

[m] 
Počet značek (šipek) 

80 nad 3,5 t 70 3 

90 do 3,5 t 50 3 

130 do 3,5 t 70 4 

 

3.9.2 Časové určení odstupu od vpředu jedoucího vozidla 

 Zavedení opatření v podobě časové míry minimálního odstupu za vozidlem má 

nespornou výhodu v tom, že časový odstup je uzpůsobený všem rychlostem vozidla čili 

například při dvou sekundách odpovídá v rychlosti 50 km/h vzdálenosti cca 28 metrů, 

při 90 km/h vzdálenosti 50 metrů či při maximální povolené rychlosti na dálnici 130 km/h 

vzdálenosti cca 72 metrů. Další nespornou výhodou je spřízněnost s asistenčními systémy 

vozidel, které vychází zpravidla z hodnoty času do kolize TTC, uváděném v sekundách, 

a zejména s adaptivním tempomatem, u kterého je možné ve vozidlech nastavit vzdálenost za 

vozidlem, kterou má vozidlo udržovat, zpravidla v sekundách, přičemž tato hodnota zpravidla 

začíná na 0,9 či 1,0 s. Další výhodou časové míry vzdálenosti je zjištěná přesnější střední 

hodnota a medián odhadu času řidičem, viz předchozí kapitola 3.8.  

Dle vzorce pro výpočet bezpečné podélné vzdálenosti v časových jednotkách v kapitole 

2.1, výpočtů uvedených v dizertační práci, minimálních požadovaných hodnot maximálního 

středního plného brzdného zpomalení stanovených příslušným právním předpisem, uvedených 

v tabulce č. 1 téže kapitoly, a hodnot reakčních dob uvedených mj. v rešerši diz. práce, byly 

v následující tabulce navrženy časové intervaly odstupu mezi vozidly pro stanovení sankcí. 
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Tabulka 13: Navrhované časové intervaly odstupu mezi vozidly pro sankce 

Kategorie 
Stanovený min. odstup  

[s] 

Intervaly pro stanovení sankce 

Závažné porušení [s] Kritické porušení [s] 

Vozidla do 3,5 t 2 1,5 – 0,5 0 - 0,5 

Vozidla nad 3,5 t 3 2,5 – 1,5 0 - 1,0 
 

 Z výše zmíněných důvodů plyne doporučení k volbě časové míry odstupu mezi vozidly, 

jež je vhodnější než délková míra odstupu. Minimální vzdálenost mezi vozidly, za jejíž 

nedodržení je řidiči udělena sankce, je v časové míře zakotvena v systému právní úpravy 

Norska, Rakouska, Finska, Švédska, Slovenska atd. Vhodný systém právní úpravy této 

problematiky má například i Německo, pakliže by byly definované minimální odstupy mezi 

vozidly převedeny do časové míry. 

4. Závěr 

Nejrizikovějším faktorem dopravního systému, jenž má značný vliv na dopravní 

nehodovost, je dle statistik faktor člověka jakožto účastníka silničního provozu. Počet 

usmrcených osob v důsledku dopravních nehod na území ČR, potažmo EU, má v posledních 

letech v průměru klesající trend. Tomuto klesajícímu trendu je třeba nadále přispívat účinnými 

opatřeními ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu.  

Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem je v ČR jednou z nejčetnějších příčin 

vzniku dopravních nehod. Dopravní nehody tohoto typu může pomoci snížit jak rozvoj 

asistenčních systémů vozidel, tak mj. zlepšení v oblasti chování řidičů prostřednictvím jejich 

vzdělávání, lépe nastavených sankcí, vyššímu počtu silničních kontrol apod. 

V porovnání s právními předpisy ostatních států EU, tj. Velká Británie, Rakousko, 

Německo, Norsko apod., přiblíženými v kapitole 3.4, jsou české právní předpisy k této 

problematice velmi strohé. Ve výše uvedených zemích je zpravidla bezpečná, 

resp. bezpečnostní vzdálenost zakotvena v tamějších právních předpisech obdobnou obecnou 

kvalitativní definicí jako v České republice, avšak v zákonech mj. zmíněných zemí jsou kromě 

zmíněné obecné definice zvýšení bezpečnosti silničního provozu také zakotveny přesně 

definované sankce a podmínky jejich udělení za porušení stanoveného minimálního odstupu 

mezi vozidly, které v našich právních předpisech výrazně chybí. 

Výsledky provedených výzkumů mj. ukazují, že počet usmrcených, těžce a lehce 

zraněných osob v důsledku dopravních nehod má v průměru klesající trend v ČR i okolních, 

resp. vybraných zemích. Nehody z příčiny nedodržení bezp. podélné vzdálenosti za vozidlem 

od roku 2011 v České republice naopak kopírují rostoucí trend narůstající nehodovosti. 
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Při cca 19 % dopravních nehod způsobených primárně nedodržením bezpečné 

vzdálenosti v roce 2016 byly usmrceny celkem 2 osoby, těžce zraněno 48 osob a lehce zraněno 

1 998 osob. Celková škoda odhadovaná policií dosáhla částky 704 058 500 Kč. Nejvíce 

zraněných v roce 2016 u nehod z příčiny nedodržení bezpečné vzdálenosti bylo na silnicích 1. 

třídy. 56 % z celkového počtu dopravních nehod způsobených primárně nedodržením bezpečné 

vzdálenosti se dle dat policie stalo na území Prahy. Nejvíce nehod zmíněného typu se přihodilo 

na přímém úseku v obci, za neztížených povětrnostních podmínek, na suchém neznečištěném 

živičném povrchu vozovky, s dobrými rozhledovými poměry a neztíženou viditelností, 

bez zjištění přítomnosti alkoholu u řidiče, u řidičů vozidel skupiny B, u soukromých vozidel 

apod. V rámci srovnání počtu zraněných a usmrcených při dopravních nehodách s vybranými 

zeměmi EU a USA Česká republika vykazuje v posledních letech podprůměrné hodnoty těchto 

ukazatelů přepočítaných na milion obyvatel či milion registrovaných vozidel. 

Výsledky analýzy dat z měření bezpečné vzdálenosti na dálnici v ČR v odlišných 

povětrnostních podmínkách ukázaly, že řidiči dodávkových vozidel vykazovali kratší 

průměrnou vzdálenost za vozidlem než řidiči osobních vozidel a při zhoršených povětrnostních 

podmínkách jeli řidiči osobních i dodávkových vozidel rychleji, ale zároveň z pohledu délkové 

míry prodloužili průměrnou vzdálenost mezi vozidly, avšak časový odstup nikoli. 

Výsledky analýzy dat z měření dodržování bezpečné podélné vzdálenosti na dálnici 

v Německu mj. ukázaly, že řidiči jedoucí v pravém jízdním pruhu udržují v průměru větší 

vzdálenost za vozidlem než v rychlejších jízdních pruzích. Nejčastěji a nejzávažněji porušili 

příslušné předpisy řidiči osobních vozidel. Nejčastěji byla předepsaná minimální vzdálenost 

za vozidlem porušena v levém jízdním pruhu dálnice.  

Výzkum vlivu svislé dopravní značky na dodržování bezpečné vzdálenosti u Bořitova 

v České republice ukázal, že významný podíl řidičů nedodržuje u bezpečné vzdálenosti nejen 

doporučené pravidlo „dvou sekund“, ale v mnoha případech ani takovou podélnou vzdálenost 

za vozidlem, která by odpovídala obvyklé reakční době řidiče. Dále se ukázalo, že dopravní 

značky upozorňující na dodržování bezpečné vzdálenosti za vozidlem mají v průměru 

zanedbatelný vliv (+0,04 s) na dodržování bezpečné podélné vzdálenosti za vozidlem, což je 

pravděpodobně ovlivněno zejména absencí sankcí řidičů za jízdu s nedostatečnou vzdáleností 

za vozidlem v právních předpisech ČR v době, kdy ke kolizi ještě nedošlo. 

Výzkum vlivu silniční kontroly na dodržování bezpečné podélné vzdálenosti na dálnici 

v Rakousku ukázal, že dálniční kontrola jedoucích vozidel má vliv na chování řidičů, 

a to nepatrný vliv na snížení rychlosti vozidla, avšak markantní vliv na nárůst odstupů mezi 

vozidly, tedy řidiči vnímají svou jízdu v nedostatečné vzdálenosti za vpředu jedoucím vozidlem 
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a hrozbu příslušným zákonem nastavených sankcí, jejichž cílem i efektem je zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu. 

Výzkum vnímání vzdálenosti časové a délkové míry u řidičů ukázal, že výběrový 

rozptyl časových i vzdálenostních odhadů s nárůstem délky odhadované doby, resp. úseku 

kulminuje kolem střední hodnoty s mnohem větším rozptylem. Zároveň se ukázala menší 

stabilita rozptylu kolem střední hodnoty v případě odhadu časových vzdáleností ve srovnání 

s délkovými vzdálenostmi, avšak z pohledu střední hodnoty či mediánu byl u řidičů časový 

odhad přesnější. I z tohoto důvodu bylo v kapitole 4.9.2 doporučeno zavedení sankcí v oblasti 

nedodržování bezpečné podélné vzdálenosti, a to v časových jednotkách, které by mělo mít 

spolu s dalšími možnými opatřeními pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 
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